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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยขยายตัวเมือ่ เปรี ยบเทียบจากปี ที่ผา่ นมา โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นจากตลาดในประเทศและตลาด
ส่งออก เนื่องจากการเศรษฐกิ จในประเทศฟื ้นตัว ความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคที่ปรับตัวดีขึ ้น การเปิ ดตัวรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงผู้บริ โภคทยอยสิ ้นสุดการถือครองรถยนต์ภายใต้
โครงการรถยนต์คนั แรก ที่จะส่งผลให้ มีการเปลีย่ นรถคันใหม่ จึงทาให้ อตุ สาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์เติบโตตามไป
ด้ วย อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังคงมีสว่ นแบ่งการตลาดสาหรับสายควบคุมสูงเป็ นอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน โดยมี
ลูกค้ าเป็ นกลุม่ บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนน
ั ้ า รวมทังบริ
้ ษัทยังคงได้ รับความไว้ วางใจจากบริ ษัทผู้ผลิต
รถยนต์ ให้ เป็ นผู้ผลิตและออกแบบสายควบคุมในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ ้นทังในไทยและต่
้
างประเทศอย่างต่อเนื่อง
และจากความท้ าทายในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรื อการเปลี่ยนแปลงตามระบบเศรษฐกิจ บริ ษัทตระหนักถึงความจาเป็ นในการขยายขีดความสามารถ
พัฒนากระบวนการดาเนินงาน ควบคูก่ บั การทางานวิจยั และพัฒนา คิดค้ นโดยใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ
ช่ ว ยลดต้ น ทุน อย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพ โดยยัง คงรั ก ษาคุณ ภาพเช่ น เดิ ม และสร้ างกระบวนการผลิต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้ อม ใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด พร้ อมกับจัดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทงภายในและ
ั้
ระหว่างองค์กรและคูค่ ้ าทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาไปสูค่ วามสาเร็ จร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
1.1 วิสัยทัศน์ และภารกิจ
วิสัยทัศน์
 เป็ นผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก
ภารกิจ
 ด้ านการตลาด – มุง่ สูต่ ลาดโลก
 การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ – มุง่ สูก่ ารเป็ นผู้ออกแบบระดับโลก
 ด้ านองค์กร – มุง่ สูค่ วามเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
 ด้ านผลิตภัณฑ์ – พัฒนาสินค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพระดับโลก
ทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาทบทวนและอนุมตั ิวิสยั ทัศน์และภารกิจของบริ ษัทอย่างน้ อยทุก ๆ 5 ปี และ
ตังแต่
้ ปี 2559 เป็ นต้ นไป คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาทบทวนและอนุมตั ิทกุ รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
สาหรับปี 2561 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เห็นควรให้ มี
การปรับวิสยั ทัศน์ จากเดิม “เป็ นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก” ใหม่ “เป็ นผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ระดับ
โลก” ทังนี
้ ้เพื่อให้ สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ประวัติความเป็ นมาของธุรกิจ
บริ ษัทเดิมมีชื่อว่า บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จากัด ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2521 โดยผู้ก่อตังหลั
้ ก
2 ท่าน คือนายสรรเสริ ญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมลือง บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนเริ่ มแรกจานวน 4 ล้ าน
บาท
ต่อมาได้ ร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น ซึ่งเป็ นบริ ษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่
ที่สดุ รายหนึง่ ของโลก
ในปี 2548 บริ ษัทได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลี่ยนชื่ อเป็ น บริ ษัท
ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) แต่สดั ส่วนผู้ถือหุ้นยังคงเดิม
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา
ปี
กิจกรรม
2559 - ได้ รับใบรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)” จาก กระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ เป็ นการ
รับรองว่า องค์กรมีการบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ นระบบ มีการติดตามประเมินผลและมีการทบทวนเพื่อ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ได้ รับรางวัล “J.I.T. Service Parts Supplier Performance Award” ครัง้ ที่ 22 จาก บริ ษัท โตโยต้ า พาร์ ทเซ็นเตอร์
เอเชีย แปซิฟิค เป็ นรางวัลทางด้ านการประกันคุณภาพยอดเยี่ยม
- ได้ รับ โล่ประกาศเกี ย รติคุณ ในการได้ รับคัดเลือ กให้ เ ป็ น “หน่วยงานต้ นแบบในการจัด ฝึ กอบรมพัฒ นาบุค ลากร
ภาคปฏิบตั ิ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ พลังงานระบบอัดอากาศ” จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ร่วมกับสถานจัดการและอนุรักษ์ พลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ได้ รั บ ประกาศนี ย บัต รรั บ รอง “การเป็ น สมาชิ ก แนวร่ ว มปฎิ บัติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้ า นทุจ ริ ต ” จาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต
- ได้ รับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้ นแบบดีเด่นด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ปี 2559 (ระดับประเทศ) ประเภทรางวัลต่อเนื่องกัน 1-4 ปี ระดับทอง” จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน โดยได้ รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2
- ได้ รับรางวัล “GM Supplier Quality Award 2015” จากบริ ษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ ส มอเตอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
ซึง่ เป็ นรางวัลผู้สง่ มอบชิ ้นส่วนที่มีผลงานคุณภาพยอดเยี่ยมประจาปี 2558

-2-

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ปี
2560

-

-

2561

-

-

กิจกรรม
ได้ รับรางวัลการเข้ าร่วมเป็ นผู้ช่วยที่ปรึกษาในการดาเนินกิจกรรมด้ านความปลอดภัยของชมรมความร่ วมมือโตโยต้ า
ประจาปี 2560 ในการประชุม The 11st TCC Safety Activity 2016 Final Conferenceโดยได้ รับความไว้ วางใจจาก
ชมรมความร่ วมมือโตโยต้ า ให้ เป็ นผู้ช่วยที่ปรึ กษาเพื่อให้ คาแนะนาและตรวจประเมินให้ บริ ษัทในกลุ่ม Supplier
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลและข้ อกาหนดลูกค้ าอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็ นการปรับปรุงแก้ ไขพื ้นที่ปฏิบตั ิงานให้ เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุดกับพนักงาน
ได้ รับรางวัลในหัวข้ อ การจัดส่งดีเยี่ยมสาหรับกลุม่ Spare Part จากบริ ษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
ได้ รับรางวัลในหัวข้ อ คุณภาพดีเยี่ยม จากบริ ษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
ได้ รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยวัฒนธรรมสีเขียว
(Green Culture) คือการที่ทกุ คนในองค์กรให้ ความร่ วมมือร่ วมใจทางานอย่างเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมในทุกด้ านของ
การประกอบกิจการ จนกลายเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร
ได้ รับรางวัลคุณภาพดีเยี่ยม ประจาปี 2560 จากบริ ษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
ได้ รับรางวัลหุ้นยัง่ ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI ) ประจาปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
ได้ รับการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) จากองค์การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก ( อบก.)
โดย CFO เป็ นการจัดทาคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม (35 บริ ษัทเท่านัน)
้ ยกระดับบริ ษัทฯขึ ้นสู่
ระดับแนวหน้ าด้ านสิง่ แวดล้ อมอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ รับรางวัล Q Award Excellent Quality Status Recognition จาก Auto Alliance (Thailand) Co., LTD.
ได้ รับรางวัล The Best Quality & Delivery Performance Supplier จาก Siam Aisin Co., Ltd.
ได้ รับรางวัล Award of Quality 2017 จาก Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. ในด้ านคุณภาพ “Zero defect”
ตลอดปี 2560
ได้ รับรางวัลหุ้นยัง่ ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI ) ประจาปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
กลุม่ จุฬางกูร
41.77%

กลุม่ พัฒนะเมลือง

อื่นๆ

ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่

19.26%

12.03%

26.94%

บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)
ทุนชาระแล้ ว 259.80 ล้ านบาท
6%
บริ ษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จากัด
ทุนชาระแล้ ว 11.15 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

94%

1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ทงหมด
ั้
3 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ จุฬางกูร กลุม่ Hi-Lex Corporation และกลุม่ พัฒนะเมลือง
(รายละเอียดเพิ่มเติมใน : ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ทังสามกลุ
้
ม่ มีการถือหุ้น
ในบริ ษัทรวมเป็ นจานวน 209,761,300 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 80.74 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ วของ
บริ ษัท
บริ ษัทมีการซื ้อวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาจาก
แหล่งจาหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรื อมีปริ มาณการใช้ น้อยจึงไม่ค้ มุ ที่จะผลิตเอง โดยในปี 2561 มียอดการ
สัง่ ซื ้ออยูท่ ี่ 263 ล้ านบาทต่อปี หรื อคิดเป็ น 11% ของยอดการสัง่ ซื ้อทังหมด
้
และบริ ษัทมีการทารายการซื ้อขายกับบริ ษัทซึ่งมีความสัมพันธ์ กนั จานวน 17 บริ ษัท โดยบริ ษัทต่างๆ ดังกล่าวมี
กลุม่ จุฬางกูร และกลุม่ พัฒนะเมลืองเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยในปี 2561 มียอดการสัง่ ซื ้ออยู่ที่ 449 ล้ านบาทต่อ
ปี หรื อคิดเป็ น 19% ของยอดการสัง่ ซื ้อทังหมด
้
อย่างไรก็ดี รายการซื ้อขายทังหมดเป็
้
นการซื ้อขายตามธุรกิจปกติ มีหลักฐานการเปรี ยบเทียบราคา ราคาขายเป็ น
ราคาตลาดที่เป็ นธรรม มีเงื่อนไขทางการค้ าและวิธีการชาระเงินตามปกติเช่นเดียวกับการซื ้อขายกับผู้ผลิตอื่นๆ
และไม่มีข้อสัญญาบังคับว่าจะต้ องซื ้อขายกับกลุม่ ธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านัน้
1.5 เป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัทมีเป้าหมายหลักที่จะเป็ นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่าง
รถยนต์ ในระดับโลก ซึ่งบริ ษัทตระหนักว่าปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ บริ ษัทสามารถบรรลุเ ป้าหมายดังกล่าวได้ บริ ษัท
จะต้ องดาเนินการปรับปรุ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุม กระบวนการและต้ นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิ ภาพการ
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จัดส่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้ างช่องทางการตลาดใหม่ ควบคู่กบั การเพิ่มความสัมพันธ์ ที่ดีกบั บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์
ในต่างประเทศให้ มากยิ่งขึ ้น
ส่วนการรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตรงตามความต้ องการของบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์นนั ้ บริ ษัทได้ ปรับปรุ งระบบการผลิตให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ เพื่อจะผลิตสินค้ าที่มีมาตรฐานระดับสากล
และสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กับลูกค้ า มีการพัฒนาสายการผลิตไปสูร่ ะบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดและลด
จานวนแรงงานคนในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบงานอื่นๆ เช่น ระบบคลังสินค้ า ระบบการขนส่ง ก็มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
อีกปั จจัยที่สาคัญสาหรับผู้ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์คือ การวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณท์ บริ ษัทได้ ร่วมออกแบบ
และแก้ ปัญหาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ ทงในและต่
ั้
างประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทังเข้
้ าร่ วมโครงการวิจัยกับ
สถาบันการศึกษาชันน
้ าของประเทศไทย ในการพัฒนาคุณภาพเชิ งวิศวกรรม โดยนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ
เข้ ามาพัฒนา ซึง่ เป็ นการสานต่อวิสยั ทัศน์ “เป็ นผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก” ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี พร้ อมตระหนักถึงความยัง่ ยืนของทุกภาคส่วนตลอดไป

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ แยกตามผลิตภัณฑ์
บริ ษัทมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ กบั คูค่ ้ าทังภายในและภายนอกประเทศ
้
โดยสามารถสรุปโครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัท
แยกตามผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2559 – 2561 ได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
2559
2560
2561
สายผลิตภัณฑ์
รายได้
รายได้
รายได้
สัดส่ วน
รายได้
สัดส่ วน
(ล้ านบาท) (ล้ านบาท) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
รายได้ จากการขายในประเทศ
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
- อื่นๆ
รายได้ จากการขายต่ างประเทศ
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
- อื่นๆ
รายได้ อ่ ืน
- อื่นๆ

2,542
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

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

95
69
13
13
0
4
0
4

33

1

33

1

33

1

รวมรายได้

2,757

100

2,939

100

3,140

100
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ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทคือ
1) สายควบคุม (Control Cable) ประกอบด้ วย
- สายควบคุมระบบต่างๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิ ดฝากระโปรงหน้ า หลังสายสตาร์ ทเครื่ องยนต์ สายคันเร่ง สายเกียร์ เป็ นต้ น
- สายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรค สายคลัช สาย
วัดรอบ สายเร่งความเร็ ว เป็ นต้ น
2) ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้ แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ แบบใช้
สายควบคุมสาหรับรถยนต์ทกุ ประเภท
การผลิ ต สายควบคุม และชุ ด ควบคุม รางกระจกหน้ า ต่ า งรถยนต์ แ บบใช้ สายควบคุม ต่ า ง ๆ ที่ ก ล่า วมาข้ า งต้ น
บริ ษัททาการผลิตภายใต้ สญ
ั ญาการใช้ สิทธิ และรั บความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค (License and Technical
Assistance Agreement) ระหว่างบริ ษัทกับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ (HI-LEX Corporation) ซึ่งเป็ นผู้ผลิตสายควบคุม
สาหรับยานยนต์ชนน
ั ้ าของประเทศญี่ปนและเป็
ุ่
นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท
ปั จจุบันบริ ษัท ตัง้ โรงงานและสานัก งานใหญ่ เพื่อ ดาเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ ข องบริ ษัท ทัง้ 2 ประเภท อยู่ที่ เลขที่
700/737 หมู่ 1 ตาบลพานทอง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีพื ้นที่ 50 ไร่ 56 ตารางวา (ประมาณ 80,224 ตาราง
เมตร) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
พืน้ ที่ใช้ ในการผลิต จัดเก็บและจัดส่ งสินค้ า (เดิม)
ส่วนการผลิตสายควบคุม
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
ส่วนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
พื ้นที่จดั เก็บและจัดส่งสินค้ า
พื ้นที่ใช้ สอยร่วม
รวม
พืน้ ที่อ่ นื ๆ (เดิม)

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

พื ้นที่ซอ่ มบารุง
พื ้นที่สานักงานและโรงอาหาร

3,584
10,200
13,784

รวม
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พืน้ ที่ใช้ ในการผลิต จัดเก็บและจัดส่ งสินค้ า (ใหม่ )
ส่วนการผลิตสายควบคุม
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
ส่วนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ส่วนการจัดเตรี ยมชิ ้นส่วนการผลิต
พื ้นที่จดั เก็บและจัดส่งสินค้ า
พื ้นที่ใช้ สอยร่วม
พื ้นที่ Free Area
พื ้นที่ Loading Area
รวม

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

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
1. สายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ (Control Cable)
2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ (Window Regulator)
บริ ษัททาหน้ าที่เป็ นผู้ผลิตชิ ้นส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement
Equipment Manufacturer) เพื่อส่งให้ แก่โรงงานประกอบของลูกค้ า ผู้ผลิตชิ ้นส่วน และศูนย์อะไหล่ ซึ่งได้ แก่
ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทังในและต่
้
างประเทศ รวมถึงบริ ษัทต่างๆ ในเครื อของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่
โดยรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทมีดงั นี ้
1. สายควบคุม (Control Cable)
บริ ษัททาการผลิตสายควบคุมทัง้ ที่ใช้ กับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ โดยสายควบคุมเป็ นอุปกรณ์ ที่มี
ความสาคัญมาก เนื่องจากเป็ นอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการควบคุมระบบต่างๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์
อาทิ เ ช่ น ระบบเบรค ระบบสตาร์ ท เครื่ อ งยนต์ ระบบเกี ย ร์ และระบบคลัช เป็ น ต้ น บริ ษั ท มี ย อดขาย
สายควบคุมในปี 2561 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ ร้ อยละ 83 ของยอดขายรวม โดยเป็ นการขายในประเทศ
ร้ อยละ 99.71 และเป็ นการขายต่างประเทศร้ อยละ 0.29 ของยอดขายรวมของสายควบคุม ทัง้ นี ้
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สายควบคุมของบริ ษัทมีดงั นี ้
สายควบคุมรถยนต์ (Automobile Control Cable)
บริ ษัทผลิตสายควบคุมระบบต่างๆ ในรถยนต์ โดยเน้ นรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล รถบรรทุก (กระบะ) ขนาด 1 ตัน ซึง่
โดยเฉลี่ยแล้ วในรถยนต์ 1 คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 8 - 16 ประเภท ทาหน้ าที่ควบคุมการทางานของ
ระบบต่างๆ ในรถยนต์ เช่น เครื่ องยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ ในรถยนต์ได้
ทุกๆ ประเภท
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ภาพสายควบคุมหลักของรถยนต์ที่บริ ษัทผลิต

นอกจากสายควบคุมดังแสดงในแผนภาพข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ ควบคุมระบบอื่น ๆ
ของรถยนต์ อาทิ สายโช้ ค สายปรั บ เบาะที่ นั่ ง สายล็ อ คประตู สายควบคุ ม กระจกมองข้ าง สาย
เครื่ องปรับอากาศ และสายไมล์/วัดความเร็ ว สายเข็มขัดนิรภัย สายประตูท้าย เป็ นต้ น
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทมียอดการจาหน่ายสายควบคุมรถยนต์ ดังนี ้
2559
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)

2560
1,853
14
1,867
0

2,018
8
2,026
9

หน่วย : ล้ านบาท
2561
2,171
8
2,179
8

สายควบคุมรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable)
บริ ษัทผลิตสายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ญี่ปนทุ
ุ่ กประเภท ซึง่ โดยเฉลีย่ แล้ วในรถจักรยานยนต์ 1
คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 8 ประเภทซึ่งทาหน้ าที่ควบคุมการทางานของระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์
เช่น เครื่ องยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ ในรถจักรยานยนต์ได้ ทกุ ประเภท
ภาพสายควบคุมหลักของรถจักรยานยนต์ที่บริษัทผลิต
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ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทมียอดการจาหน่ายสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ดังนี ้
2559
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)

หน่วย : ล้ านบาท
2561

2560
326
0
326
(9)

364
0
364
12

396
0
396
9

2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่ างรถยนต์ (Window Regulator)
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเปิ ด - ปิ ดกระจกหน้ าต่างรถยนต์ โดยเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทให้ ความสาคัญในการทาตลาด เนื่องจากสามารถใช้ ได้ กับรถทุกชนิด และทุกขนาด
บริ ษัทมียอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ในปี 2561 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 13 ของ
ยอดขายรวม โดยเป็ นการขายในประเทศเกือบทังหมด
้
แผนภาพแสดงชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายควบคุม

Cable and Drum Types

Arm and Sector Types

X-arm Types

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทมียอดการจาหน่ายสายควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ดังนี ้
หน่วย : ล้ านบาท
2559
2560
2561
ในประเทศ
363
389
411
ต่างประเทศ
0
0
0
รวม
363
389
411
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)
(21)
7
6
สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
การออกแบบรถยนต์ในปั จจุบนั ได้ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้ากันอย่างแพร่ หลาย สายควบคุมก็
เป็ นหนึ่งในอุปกรณ์ ชิน้ ส่วนที่ได้ รับการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยในอดีต สายควบคุมจะเป็ นระบบ
จักรกล (Mechanic) แต่ปัจจุบนั รถยนต์รุ่นใหม่ๆ จะถูกออกแบบโดยใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ซึ่งมี
ข้ อดีกว่าระบบเดิมหลายประการ เช่น ลดขันตอนการประกอบสายควบคุ
้
ม ระบบการควบคุมมีความแม่นยา
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มากขึ ้น แต่ในทางกลับกันก็มีข้อเสียที่ตามมา เช่น ต้ องเพิ่มการติดตังสายไฟและสายสั
้
ญญาณจานวนมาก
และแม้ ว่าในแง่การพัฒนาและภาพลักษณ์ของรถยนต์จะดูทนั สมัยและซับซ้ อนยิ่งขึ ้น แต่ต้นทุนราคาและ
ปั ญหาทางด้ านเทคนิคก็ยงั เป็ นปั จจัยที่ทาให้ การเลือกใช้ สายควบคุมแบบเดิมยังเป็ นทางเลือกที่ผ้ ผู ลิตส่วน
ใหญ่คงนิยมอยู่
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
ก) นโยบายการตลาด
 เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดทังในและต่
้
างประเทศ
 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้ านราคา เพื่อรักษาผลกาไรตามเป้าหมายของบริ ษัท
 ปรับลดต้ นทุนการผลิตเพื่อรองรับการแข่งขันและเพิ่มความสามารถทางด้ านการขาย
 รักษาความพึงพอใจลูกค้ าให้ อยูใ่ นระดับสูงสุดทังในด้
้ านราคา การบริ การ คุณภาพและจัดส่ง
2.2.1 กลยุทธ์ ทางการตลาด
บริ ษัทได้ ดาเนินธุรกิจการผลิตและจาหน่ายสายควบคุมรถยนต์มาเป็ นเวลากว่า 40 ปี และชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์มาเป็ นเวลากว่า 22 ปี มีผลงานและคุณภาพเป็ นที่ยอมรับและไว้ วางใจของลูกค้ า
มาอย่างต่อเนื่อง โดยในการดาเนินงานที่ผา่ นมาบริ ษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่สาคัญ ดังนี ้
1) มุ่งเน้ นกลยุทธ์ การตลาดเชิงรุ ก
บริ ษัทยังคงให้ ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์หลัก ในส่วนของชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์และราง
กระจกหลัง รถกระบะ โดยพยายามเพิ่ม ส่ว นแบ่งทางการตลาด และสร้ างความแข็งแกร่ งให้ กับ ฐาน
การตลาดที่มีอยู่ โดยจากการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้ผลิตรถยนต์ชนน
ั ้ าหลายรายเริ่ มใช้ ระบบ
สายเคเบิลสาหรับชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ในรถรุ่นใหม่มากขึ ้น เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ า และปรับปรุงคุณภาพให้ ดียิ่งขึ ้น โดยในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทประสบความสาเร็ จในการขยายส่วน
แบ่งตลาดจากหลายโครงการ
อย่างไรก็ตาม แนวโน้ มเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งจะเปลี่ยนมาใช้ ระบบไฟฟ้าในการควบคุมการทางานใน
รถยนต์มากขึ ้น จะส่งผลให้ ตลาดกลุม่ ผลิตภัณฑ์สายเคเบิลมีน้อยลงและอาจหมดไปในระยะยาว อาทิ
สายเบรค สายเกียร์ สายเปิ ดฝาถังน ้ามัน และอื่นๆ ซึง่ รถยนต์บางค่ายได้ เริ่ มปรับเปลีย่ นดีไซน์ไปแล้ วในรุ่ น
ปั จจุบนั และรุ่ นใหม่ที่กาลังจะเปิ ดตัวในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ในปี 2561 ที่
ผ่านมา บริ ษัทจึงจัดตังที
้ มวิศวกรเพื่อทาการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างจริ งจัง ทังในส่
้ วนของกลุ่ม
วิศวกรออกแบบภายใน และ ร่ วมกับ สถาบัน ผู้ชานาญการในด้ านต่า งๆ เพื่ อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่
ควบคุมด้ วยระบบไฟฟ้า และ รวมถึง System Product อาทิ ชุดเปิ ดประตูข้างไฟฟ้า (Power Slide Door)
และ ชุดประตูหลังไฟฟ้า (Power Lift Gate) รวมถึง รางยกกระจกหน้ าต่างรถยนต์ที่ประกอบสาเร็ จกับชุด
ประตู (Integrated Window Regulator or Door Module) และเพิ่มการพัฒนาการผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์
อื่นๆ (Auto parts) ที่ใช้ ประกอบในรถยนต์ ซึ่งไม่ได้ เกี่ยวข้ องเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสายเคเบิลและชุด
รางกระจก
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โดยในปี 2562 นี ้ ทางบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายทางการตลาดในการขยายสัดส่วนทางการตลาดเพิ่มขึ ้นใน
ส่วนของกลุม่ ผลิตภัณฑ์ชุดควบคุมรางกระจก สาหรับลูกค้ า Honda ซึ่งปั จจุบนั ทางบริ ษัทมีสดั ส่วนทาง
การตลาดในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว เพียง 40% ดังนันนโยบายหลั
้
กในปี 2562 ทางบริ ษัทจะเพิ่มสัดส่วน
ทางการตลาดให้ เพิ่มมากขึ ้นในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ชดุ ควบคุมรางกระจก
2) มุ่งเน้ นการผลิตผลิตภัณฑ์ ท่ มี ีคุณภาพ
แม้ บริ ษัทจะมีกิจกรรมลดต้ นทุนโดยการวิเคราะห์คุณค่าทางวิศวกรรม (VA/VE หรื อ Value Analyses/
Value Engineering) แต่บริ ษัทก็ ตระหนักถึงความสาคัญในการรั กษาคุณภาพให้ ได้ ตามมาตรฐานที่
กาหนด จากเหตุผลดังกล่าว บริ ษัทจึงทาการพัฒนาคุณภาพการผลิตมาโดยตลอด การที่บริ ษัทสามารถ
รักษามาตรฐานการผลิตให้ มีคณ
ุ ภาพอย่างสม่าเสมอ จึงทาให้ การผลิตของบริ ษัทมีประสิทธิ ภาพ มีของ
เสียระหว่างผลิตน้ อย ซึง่ ส่งผลให้ บริ ษัทมีต้นทุนการผลิตที่ต่าลงด้ วย
3) มุ่งเน้ นความสัมพันธ์ กับลูกค้ า
บริ ษั ท ให้ ค วามส าคัญ กับ การสร้ างความพึ ง พอใจให้ ลูก ค้ า โดยเน้ น หลัก การบริ ก ารลูก ค้ า สัม พัน ธ์
(Customer Relation Management : CRM) ด้ วยการศึกษาความต้ องการของลูกค้ าในทุกๆ ด้ าน คือ
คุณภาพ ราคา และการส่งมอบ (Quality, Cost, Delivery) เพื่อบริ หารจัดการให้ สอดคล้ องและตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างมีสมั พันธ์ภาพที่ดีตอ่ กัน โดยมีการกาหนดระดับความพึงพอใจของลูกค้ า
ไว้ เป็ นเป้าหมายขององค์กร พร้ อมทังน
้ ามาวิเคราะห์และกาหนดแผนการปรับปรุ งร่ วมกัน เพื่อสร้ างความ
พึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า อีกทังยั
้ งได้ กาหนดแผนการออกเยี่ยมพบลูกค้ าเพื่อรับทราบปั ญหาต่างๆ และ
นาข้ อเสนอแนะของลูกค้ ามาปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ ส่งพนักงานไปร่ วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับ
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้ พนักงานเข้ าใจความต้ องการและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าได้ ซึ่งการร่ วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภั ณฑ์ ดงั กล่าวจะเป็ นการช่วยสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าและเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทต่อไป
4) การจัดส่ งผลิตภัณฑ์ ได้ ตรงต่ อเวลา
การจัด ส่งผลิต ภัณ ฑ์ ได้ ต รงตามเวลาที่ ลูกค้ า ต้ อ งการเป็ น ปั จ จัย ที่ สาคัญไม่น้ อยไปกว่า คุณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ บริ ษัทได้ พฒ
ั นาระบบการจัดส่งผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากจะนาระบบ Toyota
Production System (TPS) ซึง่ เป็ นระบบที่คิดค้ นโดยโตโยต้ า มอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ มาใช้ ในกระบวนการ
ผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยบริ ษัทมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในโครงการต่างๆที่จ ะเป็ น
การยกระดับมาตรฐานการบริ การโดยเฉพาะ เพื่อลดข้ อผิดพลาดด้ านการจัดส่งและ เพิ่มการจัดส่งตรง
เวลา อาทิ การเพิ่มจุดตรวจสอบด้ านคุณภาพก่อนส่งงาน เพื่อป้องกันปั ญหาหลุดรอดไปที่ลกู ค้ า รวมถึง
การนาเอา WMS (Warehouse Management System) และระบบ Barcode
5) มีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็ นที่ยอมรับ
การที่บริ ษัทมีพนั ธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่ยอมรับของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ
เช่น ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ การทาสัญญาการใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค และยังมีผ้ ผู ลิต
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ชิ น้ ส่ว นประกอบรายย่ อ ยทัง้ ในและต่ า งประเทศที่ ใ ห้ ก ารสนับ สนุน ท าให้ สามารถผลิ ต ชิ น้ ส่ว นที่ มี
คุณภาพสูงเป็ นที่ยอมรั บในระดับสากล และเป็ นเหตุผลสาคัญที่ทาให้ บริ ษัทได้ รับการยอมรั บในด้ าน
มาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากลูกค้ าตลอดมา
6) กลยุทธ์ ด้านการกาหนดราคา
ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงทังในประเทศและต่
้
างประเทศนัน้ ทาให้ บริ ษัทต้ องทาการควบคุมต้ นทุนการ
ผลิตให้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามมาตรฐาน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนดให้ มีการลดต้ นทุนทังจากกิ
้
จกรรมภายใน โดยการจัดกิจกรรม Kaizen, VA/VE กับทุก
ส่วนงานอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงการรวมทากิจกรรมต้ นทุนและพัฒนาผู้ผลิตชิ ้นส่วนให้ มีความสามารถ
ที่จะดาเนินการด้ วยต้ นทุนต่า มีคุณภาพตรงตามมาตราฐาน เพื่อให้ ได้ ราคาที่เหมาะสมและสามารถ
แข่งขันได้ ซึ่งจะช่วยให้ บริ ษัทสามารถกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นไปตามความคาดหวังของลูกค้ าและ
สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งขันได้
7) กลยุทธ์ การพัฒนาชิน้ ส่ วนภายในประเทศ (Local Parts)
บริ ษัทมีแผนที่จะพัฒนาผู้ผลิตชิ น้ ส่วนในประเทศให้ มากขึน้ เพื่อที่จะลดการสัง่ ซือ้ วัตถุดิบนาเข้ าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งจะทาให้ ต้นทุนต่าลง และบริ ษัทมีความยืดหยุ่นในการใช้ กลยุทธ์ ด้านราคาในการแข่งขัน
และการวางแผนผลิตชิ ้นส่วนรุ่นใหม่ๆ ในระยะยาว รวมทังจะช่
้ วยลดความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ นด้ วย
อีกประการหนึ่งการได้ ศึกษาข้ อมูลของคู่แข่งและทาการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบราคา จะช่วยเพิ่มการ
พัฒนาและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันได้
2.2.2 กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ในปี 2561 บริ ษัทมียอดขายรวมทังสิ
้ ้นจานวน 3,107 ล้ านบาท โดยเมื่อแบ่งสัดส่วนยอดขายแยกตามยี่ห้อ
ของลูกค้ า (รวมยอดขายให้ แก่ศนู ย์อะไหล่ของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย) จะสามารถ
แบ่งได้ ตามแผนภูมิวงกลมดังนี ้
Other, 16%
19%
1%

1%
2%
5%
7%

19%

9%
9%
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กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายของบริษัท สามารถแบ่ งได้ ดังนี ้
1. ผู้ผลิต
กลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถยนต์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยว่า ในปี 2561 กลุม่ ยานยนต์มนั่ ใจว่าเป้าหมายการผลิตรถยนต์ของ
ประเทศไทยจะมีปริ มาณ 2 ล้ านคัน เนื่องจากทิศทางยอดขายรถยนต์ภายในประเทศในปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ ้น ทังการลงทุ
้
นของภาครัฐ การช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อย การท่องเที่ยวที่เติบโต
ต่อเนื่อง รายได้ เกษตรกรดีขึน้ รวมทังการลงทุ
้
นภาคเอกชนเพิ่มขึน้ สะท้ อนจากดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริ โภค และ
ภาคอุตสาหกรรมที่ดีขึ ้นต่อเนื่อง ส่วนการผลิตเพื่อส่งออกปี นี ้อยูใ่ นระดับเดิมเท่ากับปี 2560 ที่มี จานวน 1.1 ล้ านคัน เห็น
ได้ จากการส่งออกรถยนต์สาเร็ จรู ป 8 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ส.ค 2561) เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันปี ก่อน 3.46% มาอยู่ที่
754,624 คัน แม้ ขณะนี ้จะมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นแต่ยงั ไม่แน่ใจตลาดส่งออกหลายตลาดที่ยงั มีความไม่แน่นอน โดยเฉพาะ
เหตุความไม่สงบในกลุม่ ประเทศตะวันออกและสงครามการค้ าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริ กา
ขณะที่แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึน้ นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ ้น ราคาสินค้ า
เกษตรปรับตัวดีขึ ้น รวมทังการส่
้
งออกที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง ทาง ส.อ.ท.จึงมัน่ ใจว่ายอดผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศปี
2561 จะสามารถผลิตได้ 980,000 คัน
ยอดการผลิตรถยนต์ภาพรวมในปี 2561 เพิ่มขึ ้นถึงแม้ วา่ จะมียอดส่งออกที่ลดลง แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่สอ่
เค้ าไปในทางที่ดีขึ ้น ทางบริ ษัทยังคงตังเป้
้ าที่จะเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยยังมุ่งเน้ นที่จะขยายตลาดสาหรับธุรกิจ
ผลิตสายควบคุมรถยนต์ ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ และต่อยอดธุรกิจเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ทางบริ ษัท
กาลังพัฒนา เช่น ชุดเปิ ดประตูข้างไฟฟ้า (Power Slide Door), ชุดเปิ ดประตูหลังไฟฟ้า (Power Lift Gate), ชิ ้นส่วนยาน
ยนต์ และชุดช่วยเปิ ดฝาท้ ายรถกระบะ (Tail gate assist.) โดยกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายยังคงเป็ นบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ชนน
ั้ า
ต่างๆ ได้ แก่ บริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด , บริ ษัท นิสสันมอเตอร์ ไทยแลนด์ จากัด , บริ ษัท อีซูซุ
มอเตอร์ ไทยแลนด์ จากัด และบริ ษัทฟอร์ ด ไทยแลนด์ มอเตอร์ จากัด เป็ นต้ น ซึ่งลูกค้ าดังกล่าวเป็ นลูกค้ าของบริ ษัทมา
เป็ นเวลานาน และมีนโยบายในการใช้ ประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตทัง้ สาหรับรถยนต์นงั่ ในกลุ่มอีโคคาร์ รถยนต์นั่ง
เอนกประสงค์ และรถเพื่อการพาณิชย์ โดยในปี นี ้ยังมีแผนที่จะเปิ ดตัวรถรุ่นใหม่ๆ อีกหลายรุ่น เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์และสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ทุกกลุ่ม ทาให้ มีโอกาสในการขยายสัดส่วนการขาย
เพิ่มขึ ้น
นอกจากนัน้ โอกาสขยายตลาดจากกลุม่ ผู้ผลิตจากค่ายยุโรปและค่ายรถจากประเทศจีนยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
หลายค่ายอาทิ โฟล์คสวาเกน,บีเอมดับบลิวและเอมจี มอเตอร์ ได้ กาหนดนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนในการจัดหาชิ ้นส่วน
จากภูมิภาคเอเชียและจากประเทศไทย ซึง่ ได้ รับการยอมรับว่ามีศกั ยภาพในการผลิตและส่งออกชิ ้นส่วนยานยนต์สงู ใน
ภูมิภาคนี ้ จึงทาให้ บริษัทมีโอกาสในการขยายตลาดทังในประเทศและส่
้
งออกไปยังต่างประเทศมากขึ ้นด้ วย
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ผู้ผลิตรถยนต์ที่เป็ นลูกค้ าของบริ ษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตังแต่
้ ปี 2557 – 2561) มีดงั นี ้
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์
รุ่นรถยนต์
- Vios, Corolla, Altis, Camry, Hilux Revo, Yaris, Fortuner, CH-R
- City, Jazz, Civic, Accord, CR-V, Brio, Amaze
- Jazz Hybrid, Mobilio, HR-V, BR-V
- Space Wagon, Lancer Cedia, G-Wagon, Triton, Fuso, Pajaro sport,
Lancer EX, Mirage, Atttrage
- D-Max, MU-X, Truck N*Series (VL01) & F*Series (VD00)
- Teana, Navara, March, Almera, Sylphy, Pulsa, Note, Kick, X-Trail ,
Terra , Benz Pickup (Platform Navara)
- BT-50, Mazda 2, Mazda 3, Mazda CX3
- Ford Fiesta, Ford Focus, Ranger, Everest, Eco-sport
- Series 3, Series 5, CNG Bus and CNG Truck
-Corolado, TrailBlazer, Captiva
-New Swift, Ciaz, Celerio
กลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตเล็กน้ อย ในปี 2561 โดยล่าสุด ส.อ.ท. ได้ ปรับเพิ่มประมาณการ
การผลิตรถจักรยานยนต์ปี 2561 เป็ น ประมาณ 2,120,000 คัน มากกว่าปี 2560 ซึ่งมีจานวน 2,055,193 คัน เพิ่มขึ ้น
64,807 คัน คิดเป็ นร้ อยละ 3.15 โดยแบ่งเป็ นการผลิตเพื่ อการส่งออกประมาณ 370,000 คัน เท่ากับร้ อยละ 17.5 ของ
ยอดการผลิตทังหมด
้
และผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศประมาณ 1,750,000 คัน เท่ากับร้ อยละ 82.5 ของยอดการผลิต
ทังหมด
้
(ส.อ.ท., 2561) กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทสาหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ได้ แก่ บริ ษัท ไทยฮอนด้ า
แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด ซึ่งมีสว่ นแบ่งตลาดในประเทศอยู่ถึง ร้ อยละ 80, บริ ษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จากัด ซึ่งมีสว่ น
แบ่งตลาดในประเทศที่ร้อยละ 13, บริ ษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จากัด และบริ ษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด ด้ วยส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 2
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บริ ษัทมีรายได้ จากลูกค้ ารายใหญ่ คือ บริ ษัท ไทยฮอนด้ า แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด คิดเป็ นร้ อยละ 9 ของยอดขายรวม
บริ ษัทฯ เนื่องจากเป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งในปี ที่ผ่านมา และปี 2562 บริ ษัทไทยฮอนด้ าตังเป้
้ าที่จะเปิ ดตัว
จักรยานยนต์รุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาให้ ทางบริ ษัทมีโอกาสทางการขายมากขึ ้น
ด้ วย อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีนโยบายเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจากลูกค้ าเดิมและขยายฐานลูกค้ าใหม่เพิ่มมากขึ ้น โดยในปี นี ้
ทางบริ ษัทได้ มีโอกาสเสนอผลิตภัณฑ์ให้ กบั Harley-Davidson ที่ได้ ตงโรงงานประกอบชิ
ั้
น้ ส่วนจักรยานยนต์ในจังหวัด
ระยอง เพื่อใช้ เป็ นศูนย์กลางการผลิตเพื่อรองรับตลาดในเอเซีย อาทิ เช่น จีนและในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะทา
การผลิตรุ่นต่าถึงรุ่นกลาง และจากนโยบายที่จะขยายกาลังการผลิตในประเทศไทย จะนาไปสูโ่ อกาสในการจัดหาชิ ้นส่วน
ภายในประเทศไทยมากยิ่งขึ ้นด้ วย
ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ที่เป็ นลูกค้ าของบริ ษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตังแต่
้ ปี 2557 - 2561) มีดงั นี ้
บริ ษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
รุ่นรถจักรยานยนต์
- Wave, Dream, Sonic, CB650F, CBR150, CBR300, CBR500
MSX, Scoopy i, Zoomer X, PCX 150, Click, Iconic
- GD110 HU, Sky Drive, Shokun, Shooter, Smash, Burgman,
- 97L00 (Marine)
- Spark Nano, Fino, Fiore, Tricity, M-Slaz (150CC), Aerox,
Grand Filano, MT-15
- 6EE (Marine), 6EG (Marine), Golf Car
- KLX 250, KSR, Ninja 650, ER125, ER250, Z800, Z125,
Versys, Motocross
- Gorila RK-125, Cruiser RK-125, Classic RK-110,
MonkeyRK-125, Mini Classic, Infinity

2.

ศูนย์ อะไหล่ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
กลุม่ ลูกค้ าศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็ นลูกค้ าต่อเนื่องจากกลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เนื่องจากเป็ นส่วนของการบริ การอะไหล่และซ่อมบารุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้ผลิตแต่ละราย การขยายตัวของ
ลูกค้ ากลุม่ นี ้จึงเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
บริ ษัทมีทีมการตลาดที่มีประสบการณ์ ในการขายโดยตรงและมีการบริ การหลังการขายเป็ นของตนเอง โดยเจ้ าหน้ าที่
การตลาดของบริ ษัท จะทาการหารายชื่ อ และกลุ่ม ลูก ค้ า เป้าหมาย ซึ่ง มีทัง้ กลุ่ม เป้าหมายที่ เป็ นบริ ษั ทในเครื อและ
กลุม่ เป้าหมายใหม่ จากนันจะส่
้ งทีมการตลาดซึง่ มีความเชี่ยวชาญและได้ รับการอบรมในเรื่ องผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างดีเข้ าไป
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ติดต่อ โดยบริ ษัทได้ เน้ นถึงความสาคัญของบริ การหลังการขาย เจ้ าหน้ าที่การตลาดจะเข้ าเยี่ยมเยียนและพบปะกับลูกค้ า
อย่างสม่าเสมอเพื่อรับทราบปั ญหาและนาไปปรับปรุงการปฏิบตั ิงานให้ อยูใ่ นระดับสูงสุดตามที่ลกู ค้ าคาดหวัง
2.2.3 การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
บริ ษัทมีช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดงั นี ้
 การจัดจาหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM (Original
Equipment Manufacturer) ให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยตรง (First Tier) โดยผลิตตาม
แบบ (Specification) ที่ผ้ ผู ลิตกาหนดไว้ ในแต่ละรุ่น และทาสัญญากับผู้ผลิตตามระยะเวลาในการผลิต
แต่ละรุ่น ซึง่ มีระยะเวลาการผลิตประมาณ 4 - 8 ปี สาหรับรถยนต์ และ 2 - 3 ปี สาหรับรถจักรยานยนต์
 การจัดจาหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์หรื อชิ ้นส่วน (Components) ของ
สายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM ให้ แก่ผ้ ผู ลิตชิน้ ส่วนรถยนต์
และ รถจักรยานยนต์ (Second Tier) เพื่อผลิตเพิ่มเติมก่อนส่งให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ต่อไป โดยเป็ นการผลิตตามคาสัง่ ซื ้อของผู้ผลิตชิ ้นส่วนนันๆ
้
 การจัดจาหน่ายชิ ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ทางบริ ษัทได้ ทาการพัฒนาขึ ้นมาใหม่ในลักษณะ OEM
Part ให้ ทางผู้ผลิต โดยสามารถดาเนินการผลิตและจัดส่งให้ ผ้ ูประกอบรถยนต์ อย่างต่อเนื่องตาม
ระยะเวลาการผลิตประมาณ 4 - 8 ปี สาหรับรถยนต์ และ 2 - 3 ปี สาหรับรถจักรยานยนต์
 การจัดจาหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ให้ แก่ศนู ย์อะไหล่ของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในลักษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใช้ ช่องทางเดียวกัน
กับการจัดจาหน่ายในลักษณะ OEM เนื่องจากเป็ นการจาหน่ายให้ แก่ศนู ย์บริ การของผู้ผลิตรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์แต่ละราย ทังนี
้ ้จะเป็ นการจัดจาหน่ายตามใบคาสัง่ ซื ้อเป็ นครัง้ ๆ ไป
ในปั จจุบนั บริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากการขายในประเทศต่อต่างประเทศเท่ากับร้ อยละ 95 ต่อร้ อยละ 5
โดย มีการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซี ย จีน อินเดีย เวียดนาม ญี่ ปุ่น อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย บราซิล
เม็กซิโก สหรัฐอเมริ กา ฮังการี ปากีสถาน และ อียิปต์
ทังนี
้ ้ ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ บริ ษัทจะต้ องผ่านกระบวนการ
คัดเลือกผู้ผลิตชิ ้นส่วนซึง่ จะเริ่ มตังแต่
้ บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิต โดย
จะเปิ ดให้ บริ ษัทผู้ผลิตชิ ้นส่วนเข้ าร่วมเสนอราคาเพื่อเป็ นผู้ผลิตชิ ้นส่วน โดยการนาเสนอแบบและราคาของ
ชิ ้นส่วนสาหรับรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์เป็ นรุ่นๆ ไป
2.2.4 ยอดการผลิตปี 2561 และแนวโน้ มการผลิตปี 2562
ปี 2561
ในปี 2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ ตงั ้ เป้าหมายการผลิตรถยนต์ ที่ 2 ล้ านคัน
อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านมา 7 เดือน ส.อ.ท. มัน่ ใจว่าการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยจะมีปริ มาณ 2
ล้ านคันตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ เป็ นผลิตเพื่อการส่งออก 1.1 ล้ านคัน และผลิตเพื่ อจาหน่ายในประเทศ
900,000 คัน เนื่องจากทิศทางยอดขายรถยนต์ภายในประเทศในปี นี ้คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง ยอดขาย
รถยนต์เพิ่มขึ ้นต่อเนื่องอย่างมีนยั สาคัญ จากการแนะนารถยนต์รุ่นใหม่ ความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคเพิ่มขึ ้น ภาค
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การก่อสร้ างเริ่ มดีขึ ้น ผลผลิตสินค้ าเกษตรเพิ่มขึ น้ และมีราคาดี ภาคการส่งออกและนาเข้ าเพิ่มขึ ้น การ
ลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มตามการลงทุนของภาครัฐในโครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆ รวมทังนั
้ กท่องเที่ยวยังคง
เดินทางมาเที่ยวในไทยเพิ่มขึ ้นด้ วย สะท้ อนการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจในประเทศปรับตัวดีขึ ้น อีกทังการ
้
ส่งออกยังเพิ่มขึ ้นในทุกตลาดจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าก็ดีขึ ้น ยกเว้ นตลาดตะวันออกกลาง ตลาด
อเมริ กาเหนือและตลาดอเมริ กากลางและอเมริ กาใต้
ปี 2562
อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยในปี 2562 คาดว่าจะมีทิศทางดีขึ ้น เนื่องจากกาลังซื ้อผู้บริ โภคที่ถือครอง
รถยนต์คนั แรก 5 ปี จะสิ ้นสุดและตัดสินใจซื ้อรถยนต์คนั ใหม่ในปี ดงั กล่าว ซึ่งสอดคล้ องกับการตังเป้
้ าของ
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มองว่าในปี นี ้ตลาดจะอยู่ในระดับ 9 แสนคัน ซึ่งเป็ นอานิสงส์จาก การจาหน่าย
รถยนต์ที่คาดว่าจะกลับมาเติบโตทังตลาดในประเทศและตลาดส่
้
งออก ตังแต่
้ ปี 2562 โดยคาดว่าจะ
เติบโต ในอัตราร้ อยละ 3-5 โดยตลาดรถยนต์นงั่ จะเติบโตดีตามทิศทางการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่
ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จะเพิ่มขึ ้นจากความต้ องการขนส่งที่เพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับภาคก่อสร้ าง และ
ผลผลิตภาคเกษตรที่กลับมาฟื น้ ตัวหลังวิกฤตภัยแล้ งคลีค่ ลาย
ทังนี
้ ้ การประเมินดังกล่าวมาจากปั จจัยหนุนด้ านเศรษฐกิจในประเทศที่คาดว่าฟื น้ ตัวดีขึ ้นเป็ นลาดับซึ่งจะ
มีผลให้ ความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคและกาลังซื ้อภาคครัวเรื อนปรับดีขึ ้น นอกจากนัน้ รถยนต์ในโครงการรถคัน
แรก ซึง่ มีอายุครบ 5 ปี หรื อทยอยพ้ นกาหนดห้ ามซื ้อขายตามเงื่อนไขของ โครงการฯ ตังแต่
้ ปลายปี 2559
เป็ นต้ นมา ดังจะเห็นได้ จากยอดขายในประเทศเริ่ มปรับตัวดีขึ ้นในปี 2560 และค่ายรถหลายค่าย ทยอย
เปิ ดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นตลาดรถยนต์ในประเทศได้ อีกส่วนหนึ่ง ทังนี
้ ้ในปี ที่ผ่านมา
มีรถยนต์โมเดลใหม่เปิ ดตัว ในตลาดในระยะ 1-3 ปี ข้างหน้ าไม่ต่ากว่า 20 รุ่ น อาทิ Toyota (รุ่ น Collora,
Camry, C-Seg SUV) Honda (รุ่ น CRV, Accord, Civic, City) Nissan (รุ่ น Note, Kick , Terra , Benz
Pickup) และ ปิ คอัพดัดแปลง) และ MG (GS Crossover) เป็ นต้ น ในส่วนของตลาดส่งออกที่อาจจะหด
ตัวร้ อยละ 4-5 ในปี 2561 มีแนวโน้ มที่จะกลับมาเติบโตได้ ในปี 2562 เนื่องจากการส่งออกรถและการ
กลับมาของอีโคคาร์ เฟส 2 ตามเงื่อนไขขอรับการส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI รวมทังมี
้ โอกาสส่งออกไปยัง
ตลาดออสเตรเลียเพิ่มขึ ้นหลังฐานการผลิตรถยนต์ในประเทศออสเตรเลียทยอยปิ ดตัว

ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
ในปั จจุบนั ผู้ผลิตรถยนต์ใช้ นโยบายจัดซื ้อแบบ Global Sourcing ซึ่งจะเปรี ยบเทียบราคาชิ ้นส่วนวัตถุดิบจาก
ผู้ผลิตในแหล่งต่างๆ ทัว่ โลก แม้ ว่าจะทาให้ มีโอกาสที่จะขายสินค้ าได้ มากขึ ้น แต่ก็มีโอกาสที่จะถูกคู่แข่งแย่งชิง
ลูกค้ าได้ ในเวลาเดียวกัน ในระยะ 2-3 ปี ที่ผา่ นมา ผู้ผลิตรถยนต์หลายค่าย ดาเนินนโยบายการเปรี ยบเทียบราคา
เป็ นกิจกรรมหลัก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศในอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย จีนและอินเดีย โดยนอกจากจะเทียบ
ราคาชิ ้นส่วนกับรถรุ่นใหม่ที่กาลังพัฒนา ยังขยายผลมายังรถยนต์รุ่นที่ผลิตอยู่ปัจจุบนั เพื่อทาให้ ภาพรวมต้ นทุน
ต่าลงโดยเร็ วที่สดุ ซึ่งทาให้ ผ้ ผู ลิตชิ ้นส่วน เข้ าสูภ่ าวะการแข่งขันด้ านราคาที่มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ ว มีความ
แตกต่างด้ านราคาค่อนข้ างสูง และ หลากหลายปั จจัยจากคู่แข่งแต่ละประเทศ ผู้ผลิตชิ ้นส่วน จึงต้ องหาแนวทาง
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ในการพัฒนาต้ นทุนการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบ ให้ ลดลงอย่างรวดเร็ วตามแนวโน้ มของผู้ผลิตรถยนต์ รวมถึง
การปรับปรุงคุณภาพ ราคาและความสามารถในการผลิตของผู้ผลิตชิ ้นส่วนซึง่ เป็ นคูค่ ้ าของบริ ษัทด้ วย
ศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็ นทางออกหนึ่ง ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้ กับผู้ผลิต
ชิ ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะการได้ ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กบั ผู้ผลิตรถยนต์ในระยะเริ่ มต้ นพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะ
ทาให้ ผ้ ผู ลิตชิ ้นส่วนสามารถนาเสนอแนวทางการลดต้ นทุนไปพร้ อมๆกับการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆ รวมถึงการ
เลือกใช้ วัตถุดิบที่มีในประเทศในการนาเสนอทางเลือกให้ กับลูกค้ าในราคาที่ดีกว่า นอกจากนั น้ ยังสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของผู้ผลิตรถยนต์ ในการนาเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนจากระบบ
กาลังเป็ นระบบไฟฟ้า เพื่อให้ สามารถแข่งขันได้ ในตลาดโลก
อย่างไรก็ตาม ในภาวะการแข่งขันด้ านราคาที่รุนแรง ความสามารถในการจัดส่งและการดูแลคุณภาพยังคงเป็ น
สิง่ ที่ผ้ ผู ลิตรถยนต์ให้ ความสาคัญ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ ฐานการผลิตแห่งเดียวสาหรับส่งชิ ้นส่วนให้ กบั ประเทศ
ต่างๆ จะต้ องควบคุมให้ มีปริ มาณสินค้ าคงคลังอย่างเพียงพอ การบริ ห ารการจัดส่งเพื่อรองรับการผลิตแบบ Justin-time การปรับปรุ งความสามารถในด้ านภาษา ซึ่งยังคงเป็ นอุปสรรคในการติดต่องานข้ ามประเทศ และต้ อง
คานึงถึงกรณีมีแก้ ไขปรับปรุงด้ านคุณภาพ จะไม่สามารถทาได้ รวดเร็ วเท่ากับการจัดซื ้อภายในประเทศ ดังนัน้ แม้
ราคาของหลายประเทศจะต่ากว่าของประเทศไทย แต่เมื่อพิจารณาปั จจัยดังกล่าวร่วมกัน พบว่า สินค้ าที่ผลิตจาก
ประเทศไทยมีราคาสูงกว่าอินเดียและจีน แต่ราคาและคุณภาพยังเป็ นรองญี่ปนุ่ ส่วนการที่ประเทศไทยตังอยู
้ ่ใน
จุดศูนย์กลางของอาเซียนถือเป็ นข้ อได้ เปรี ยบ โดยผู้ผลิตรถยนต์สามารถใช้ เป็ นศูนย์กลางกระจายสินค้ าภายใน
ภูมิภาคได้ จึงเห็นว่า สาหรับในกลุม่ ประเทศอาเซียน อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังมีความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
และมีโอกาสขยายตลาดมากพอสมควร
เปรี ยบเทียบคูแ่ ข่งในภาพรวม
จากภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่เข้ มข้ นขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้ านราคา บริ ษัทจะมุ่งการลดต้ นทุน
และหาทางปรับปรุงราคา ให้ สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งทังในประเทศและต่
้
างประเทศ รวมทังศึ
้ กษาสิทธิประโยชน์
ทางภาษี เพื่อช่วยลดต้ นทุนสาหรับชิ ้นส่วนที่ยงั คงต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศอยู่
เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและแข่งขันราคา บริ ษัทได้ นาเอาความชานาญด้ านวิศวกรในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
มีมาหลายปี เข้ ามาใช้ ในการนาเสนอและมีสว่ นร่วมตังแต่
้ เริ่ มต้ นพัฒนารถรุ่ นใหม่ไปพร้ อมๆ กับลูกค้ า สาหรับรถ
รุ่นใหม่ ที่กาลังจะเปิ ดตัวในอีก 3-4 ปี ข้างหน้ า รวมถึงการใช้ ความสามรถและประสบการณ์ด้านวิศวกรรมในการ
พยายามออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ ใ หม่ๆ ที่ นอกเหนื อ จากผลิต ภัณ ฑ์ ที่มี อ ยู่ใ นปั จ จุบัน ดัง จะเห็น ได้ จ ากการเป็ น
ผู้ออกแบบชุดยึดรัดสัมภาระกระบะท้ าย (ROPE HOOK) ของรถกรบะนิสสัน นาวาร่ า ซึ่งถือเป็ นการเพิ่มโอกาส
ในการขายและเริ่ มต้ นขยายผลิต ภัณฑ์ใหม่ให้ มีความหลากหลายมากยิ่ งขึ ้น โดยปั จจุบนั มีลกู ค้ าหลายราย เริ่ ม
ก่อตัง้ R&D center ที่มีบทบาทมากขึ ้นในประเทศไทย ซึ่งทาให้ บริ ษัทสามารถที่จะผลักดันนโยบายนี ้ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น นอกจากนัน้ โครงการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายชนิดร่ วมกับมหาวิทยาลัยพระจอม
เกล้ าลาดกระบัง ยังคงทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับความต้ องการที่เปลีย่ นไปของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึง่ หันมา
เน้ นการลดมลพิษ (Green Environment) ตัวอย่างเช่น ใช้ ระบบเบรคไฟฟ้า ระบบมอเตอร์ ไฟฟ้าสาหรับชุด
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ควบคุมรางกระจกรถยนต์ ซึง่ โครงการเหล่านี ้ เป็ นส่วนหนึง่ ในแผนงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และ
ลดต้ นทุนการผลิต
ดังนัน้ หากพิจารณาในหลายๆปั จจัย บริ ษัทยังมีข้อได้ เปรี ยบคู่แข่งหลายด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นความรู้ ความชานาญ
(Know-how) จากผู้ร่วมทุนและทีมวิศวกรที่มีคณ
ุ ภาพและประสบการณ์สงู มีเครื่ องจักรทันสมัย และศูนย์ทดสอบ
ครบวงจรที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปี ที่ผา่ นมา
สาหรับสถิติการผลิตรถยนต์ทวั่ โลกในรอบปี ที่ผ่านมา สามารถผลิตรถยนต์ทุกประเภทได้ ถึง 97,302,534 คัน
อัตราเพิ่มขึ ้น 2.36% แยกเป็ น รถยนต์ที่นงั่ ได้ ถึง 73,456,531 คัน รถเพื่อการพาณิชย์อีก 23,846,003 คัน 8 ชาติ
อุตสาหกรรมยานยนต์ยงั คงตาแหน่งอันดับเหมือนเดิม ไม่มีเปลี่ยนแปลง ยกเว้ นอันดับที่ 9-11 มีการสับเปลี่ยน
ตาแหน่งเล็กน้ อย ส่วนประเทศไทย ยังคงรักษาอันดับที่ 12 ไว้ ได้ อย่างเหนียวแน่นอีกปี ประเทศจีนยังคงครอง
แชมป์ ที่ ผลิตรถยนต์ ได้ มากที่สุด ในโลก ด้ ว ยยอดผลิต 29,015,434 คัน เพิ่ ม ขึน้ 3.19% หรื อ ผลิต เพิ่ ม ขึน้
896,640 คัน อันดับที่ 2 เป็ นของประเทศสหรัฐอเมริ กา ผลิตได้ 11,189,985 คัน ผลิตลดลง 8.13% หรื อลดลง
1,008,152 คัน เมื่อเทียบกับปี 2016
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต (ทังในและต่
้
างประเทศ)
ในปี 2560 - 2562 ที่คาดว่าน่าจะเป็ นปี ที่ตลาดรถยนต์ในประเทศจะฟื น้ ตัวขึ ้นตามลาดับ อย่างไรก็ตามจะนามา
ซึ่งภาวะการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ ้นเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาด ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สามารถแข่งขันได้ ผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่าย
กาหนดนโยบายโดยมุง่ เน้ นการลดต้ นทุนการผลิตเป็ นหลัก รวมไปถึงการเปรี ยบเทียบราคาและนาเข้ าชิ ้นส่วนจาก
กลุม่ ประเทศ AEC จีนและอินเดีย มีสดั ส่วนที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากไม่มีกาแพงภาษี ซึ่งมีผลกระทบกับผู้ผลิตชิ ้นส่วน
ในประเทศไทยที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ ว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้ านต่างๆอย่างต่อเนื่อง
การจับมือกันของค่ายญี่ปนหลายค่
ุ่
ายเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่ทาให้ การแข่งขันในระดับ Global มีความเข้ มข้ นขึ ้นในทุก
ด้ าน โดยเฉพาะในการพัฒนารถรุ่นต่อไปในอนาคตอันใกล้ โดยในปี ที่ผ่านมานิสสันได้ ซื ้อหุ้นของมิตซูบิชิมอเตอร์
มีแนวโน้ มว่า ทังสองค่
้
ายจะทาการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน สาหรับรถปิ คอัพรุ่ นต่อไป โดยจะเป็ นการ
เพิ่มความแข็งแกร่งของ supply chain network และรวมถึงการร่วมมือกันพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ในขณะ
ที่ มาสด้ า มอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ บรรลุข้อตกลงร่ วมกับอีซูซุ มอเตอร์ สในการพัฒนารถปิ คอัพเจนเนอเรชัน่ ต่อไป
ร่ วมกัน ความร่ วมมือระหว่างสองฝ่ ายจะช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของอีซูซู และช่วยรักษา
ความแข็งแกร่งในการตลาดของมาสด้ า
ในด้ านการส่งออก ปี 2561-2562 คาดว่าการส่งออกจะกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3-5 ต่อปี หรื อคิดเป็ น1.131.16 และ 1.18-1.20 ล้ านคันตามลาดับ ซึง่ จะเป็ นผลจากโครงการส่งเสริ มการผลิต Eco-car ที่ทยอยครบกาหนด
มีผลให้ บริ ษัทรถยนต์ในไทยที่ขอส่งเสริ มการลงทุนต้ องเร่ งผลิต Eco-car ให้ ครบตามเงื่อนไขของ BOI ที่ 1 แสน
คัน ทา ให้ บริ ษัทรถยนต์จาเป็ นต้ องขยายการส่งออก โดยค่ายรถที่คาดว่าจะต้ องเร่ งส่งออกตามเงื่อนไขดังกล่าว
อาทิ มิตซูบิชิ ซูซูกิ โตโยต้ า และ มาสด้ า นอกจากนัน้ ประเทศไทยยังมีโอกาสขยายการส่งออกรถยนต์ไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้ านมากขึ ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศ AEC และ โอกาสในการส่งออกตลาด
- 19 -

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ออสเตรเลีย เนื่องจาก Toyota มีแผนจะลดกาลังการผลิตรถยนต์ของฐานการผลิตในออสเตรเลียตังแต่
้ ปี 2560
และ คาดว่าจะปิ ดฐานการผลิตในออสเตรเลียทังหมดในปี
้
2562
ในส่วนของนโยบายภาครัฐ ซึง่ ได้ มีการวางแผนทางด้ านนโยบายและยุทธศาสตร์ สาหรับการผลักดันอุตสาหกรรม
รถยนต์ EV (Electric Vehicles) รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์
ไทยโดยรวม ซึ่งจะมีผลให้ บริ ษัทรถยนต์ในประเทศไทยต้ องเริ่ มวางแผนปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิตรถยนต์ อีก
ครัง้ โดยมีแนวโน้ มที่ผ้ ผู ลิตจะลงทุนพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ ในประเทศไทยเพิ่มขึ ้นเป็ นลาดับ ประเทศ
ไทยซึ่งถือได้ ว่า เป็ นฐานการผลิตรถยนต์และชิ ้นส่วนสาคัญแห่งหนึ่งของโลก และมีห่วงโซ่การผลิตที่ครอบคลุม
การผลิตชิ ้นส่วนที่หลากหลาย ผู้ผลิตชิน้ ส่วนในประเทศจึงต้ องเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆที่จะเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงนี ้ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมที่จะต่อยอดและยกระดับไปสูเ่ ทคโนโลยีรถยนต์
ไฟฟ้า EV ในอนาคต นอกจากนี ้คาดว่า จะมีผ้ เู ล่นรายใหม่นอกเหนือจากผู้ผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์ เข้ ามามีบทบาทใน
อุตสาหกรรมยานยนต์มากขึ ้น เนื่องจากเทคโนโลยีที่พฒ
ั นาอย่างรวดเร็ วแบบก้ าวกระโดด อาทิ เช่น บริ ษัททา
แบตเตอรี่ , บริ ษัทบริ หารจัดการข้ อมูลระดับมหภาพ (Big Data)
ยอดการผลิตจริงของอุตสาหกรรม
รถยนต์
ปี
2559

ยอดผลิต
(คัน)

ยอดขายใน
ประเทศ
(คัน)

ยอดส่ งออก
อัตรา
การเติ
บโตของ
(คัน)
ยอดผลิต (%)

1,167,574

1.64

ยอดผลิต
(คัน)

ยอดขายใน
ประเทศ
(คัน)

ยอดส่ งออก
อัตรา
การเติ
บโตของ
(คัน)
ยอดผลิต (%)

1,820,358

1,521,332

299,026

(0.72)

2560
1,988,823
862,391 1,126,432 2.28
2,055,193
2561*
1,604,116
739,762
864,354 7.87
1,557,281
*ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน)
ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

1,686,835
1,284,179

368,358
273,102

12.90
1.00

1,944,417

776,843

รถจักรยานยนต์
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ก) การจัดให้ ได้ มาซื่งผลิตภัณฑ์ เพื่อจาหน่ าย
การผลิต (จานวนโรงงาน และกาลังการผลิตรวม)
บริ ษัทมีกาลังการผลิตและอัตราการใช้ กาลังการผลิตในช่วงปี 2559 - 2561 ดังตารางต่อไปนี ้
2559
2560
สายควบคุมรถยนต์
กาลังการผลิต (เส้ น)
54,226,400
51,056,232
การผลิตจริ ง (เส้ น)
26,602,771
31,163,716
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (ร้ อยละ)
49%
61%
สายควบคุมรถจักรยานยนต์
กาลังการผลิต (เส้ น)
26,227,632
22,342,632
การผลิตจริ ง (เส้ น)
7,479,386
8,177,777
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (ร้ อยละ)
29%
37%
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่ างรถยนต์
กาลังการผลิตรวม (ชุด)
3,921,600
4,674,876
การผลิตจริ ง - แบบใช้ สายควบคุม (ชุด)
1,327,779
1,361,048
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (ร้ อยละ)
34%
29%
ยอดรวมทุกผลิตภัณฑ์
กาลังการผลิตรวม (ชุด)
84,375,632
78,073,740
การผลิตจริ ง - แบบใช้ สายควบคุม (ชุด)
35,409,936
40,702,541
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (ร้ อยละ)
42%
52%
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2561
59,681,500
33,775,794
56%
21,271,592
8,999,520
42%
4,069,021
1,479,644
36%
85,022,114
44,254,958
52%

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ขันตอนการผลิ
้
ต
ขันขั้ นตอนการผลิ
้ ตอนการผลิตตสายนอก
สายนอก

ขันขั้ นตอนการผลิ
้ ตอนการผลิตตสายใน
สายใน

รีดลวดกลมให้ แบน

ลวดสาเร็ จรู ป

ม้ วนเป็ นท่ อ

ตัดตัตาม
ขนาดที
ดตามขนาดที
่ ่
ต้ องการ

นาท่ อที่ได้ มาหุ้ม
พลาสติกอีกชัน้

ปอกฉนวนกรณีท่ ลี วดนัน้
หุ้มพลาสติก

ตัดตัตาม
ดตามขนาดที
ขนาดที
่ ่
ต้ องการ

ขึน้ รู ปปลายสายใน
ใส่ หวั ยึด

ประกอบ
ประกอบ
กรณ์ ตัตัววยึยึดด ตาม
ตาม
ติติดดอุอุปปกรณ์
ษณะประเภทของ
คุคุณณลัลักกษณะประเภทของ
สายควบคุ
สายควบคุมม
ตรวจสอบ
บรรจุ
บรรจุเเพืพื่ อ่ อเตรี
เตรียยมจั
มจัดดส่ส่งง

ขันตอนการผลิ
้
ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
การผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มีขนั ้ ตอนการผลิตที่เหมือนกันทุกประการ โดยสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 5
ขันตอน
้
หลัก ดังนี ้
1. ขันตอนการผลิ
้
ตสายนอก
เริ่ มจากการเตรี ยมวัตถุดิบ โดยนาลวดกลมที่มีคณ
ุ ภาพและขนาดตามความต้ องการ
ของลูกค้ ามารี ดให้ แบน จากนันจึ
้ งนาลวดซึ่งได้ ผ่านการรี ดแบนแล้ วมาเข้ าเครื่ องม้ วน
เป็ น ท่อ แล้ ว จึง นาท่อ ที่ได้ ม าหุ้มพลาสติ กอีก ชัน้ หนึ่ง ก่อ นที่ จะตัด ให้ ได้ ขนาดตาม
ต้ องการ
2. ขันตอนการผลิ
้
ตสายใน
เริ่ มจากการนาลวดสาเร็ จรูปมาตัดให้ ได้ ขนาดตามต้ องการ ปอกฉนวนที่ปลาย (กรณีที่
ลวดนัน้ หุ้ม พลาสติก ) ใช้ แรงกดทาให้ ลวดนัน้ บานออก และใส่หัวยึด เพื่ อรอนาไป
ประกอบกับสายนอก
3. ขันตอนการผลิ
้
ตชิ ้นส่วน
นาเม็ดพลาสติกมาหลอมและฉีดขึ ้นรูปพลาสติกตามแบบที่ต้องการเพื่อนาไปเป็ น
พลาสติกสาเร็ จรูป
ส่วนประกอบสาหรับสายควบคุมรถยนต์ตอ่ ไป
4. ขันตอนการประกอบ
้
นาสายนอกมาประกอบกับสายใน โดยติดอุปกรณ์ และชิ น้ ส่วนประกอบอื่น ๆ ตาม
คุณลักษณะของสายควบคุมรถยนต์ประเภทที่ต้องการ
5. ขันตอนการตรวจสอบคุ
้
ณภาพ
บริ ษัทจะทาการตรวจสอบคุณภาพของชิน้ งานก่อนที่จะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ ลง
กล่องเพื่อเตรี ยมส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ าต่อไป
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ขันตอนการผลิ
้
ตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ขั้นตอนกำรผลิตชุดควบคุม
รำงกระจกหน้ ำต่ ำงรถยนต์
นำโครงมำใส่ ชุดอุปกรณ์

ใส่ ส่วนประกอบ
(สำยเคเบิล ลูกล้ อ มอเตอร์ )
ใส่ น๊อตและตัวยึด

ตรวจสอบ

การผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบ่งออกได้ เป็ น 4 ขันตอนหลั
้
กดังนี ้
1. ขัน้ ตอนการประกอบโครงชุ ด รางเลื่ อ น เริ่ ม จากการน าโครงเหล็ก ที่ จัด ซื อ้ มา
ประกอบเข้ าชุดตามแบบที่ต้องการ
2. ขันตอนการประกอบชิ
้
น้ ส่วนหลัก เป็ นการติดตังมอเตอร์
้
ลูกล้ อ และสายเคเบิล
(แบบสายควบคุม) ทาจาระบี เป็ นต้ น
3. ขันตอนการประกอบเก็
้
บรายละเอียด เก็บรายละเอียดต่างๆ และใส่ตวั น๊ อต หรื อ
ตัวยึด
4. ขันตอนการตรวจสอบคุ
้
ณภาพ โดยจะต้ องมีการตรวจสอบคุณภาพของชิน้ งาน
ก่อนที่จะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ ลงกล่องเพื่อเตรี ยมส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ าต่อไป

บรรจุเพื่อเตรียมจัดส่ ง

การจัดหาวัตถุดิบ
ในการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์นนั ้ บริ ษัทมีการ
จัดหาวัตถุดิบและชิ น้ ส่วนประกอบจากทัง้ คู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ นี ช้ ิ น้ ส่วนประกอบต่าง ๆ
(Component Parts) ที่บริ ษัทสัง่ ซื ้อนันเป็
้ นชิ ้นส่วนที่บริ ษัทยังไม่สามารถหาผู้ผลิตในประเทศได้ หรื อไม่ค้ มุ ทุนที่จ ะ
ผลิต
ในปี 2561 บริ ษัทมีการจัดซื ้อวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบเพื่อนามาใช้ ในกระบวนการผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นประมาณ 1,567.73 ล้ าน
บาท ทังนี
้ ้เป็ นการจัดซื ้อในประเทศไทยประมาณร้ อยละ 73.29 และเป็ นการจัดซื ้อจากต่างประเทศประมาณร้ อย
ละ 26.71 โดยวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบหลักที่บริ ษัทซื ้อมาใช้ ในกระบวนการผลิต ได้ แก่ วัตถุดิบและชิ ้นส่วน
ประกอบประเภทเหล็ก ยาง ลวด เม็ดพลาสติก และมอเตอร์ เป็ นต้ น
สาหรับคูค่ ้ าของบริ ษัทนันมี
้ จานวน 144 รายซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นคูค่ ้ ากับบริ ษัทมาเป็ นระยะเวลานาน โดยมีค่คู ้ า 1
ราย ที่มียอดสัง่ ซื ้อรวมจากบริ ษัทในปี 2561 มากกว่าร้ อยละ 10 ของยอดการสัง่ ซื ้อรวมของบริ ษัท ได้ แก่
ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 16.80 ทังนี
้ ้วัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบหลักที่ซื ้อจากไฮเล็กซ์
คอร์ ปอเรชัน่ ได้ แก่ วัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบประเภทยาง ส่วนประกอบสาเร็ จรูป เหล็ก และเม็ดพลาสติก เพื่อ
นามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ โดย
สาเหตุที่บริ ษัทต้ องจัดซื ้อวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ นัน้ เนื่องจากชิ ้นส่วนประกอบ
ดังกล่าวเป็ นชิ ้นส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรื อปริ มาณการผลิตไม่ค้ มุ ที่จะผลิตเองหรื อไม่
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ดังนันการซื
้
้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริ ษัทที่มีนโยบายในการสนับสนุนด้ านวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบที่มีคณ
ุ ภาพและราคาที่แข่งขันได้
ให้ กบั บริ ษัทในกลุม่ ของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ อยูแ่ ล้ วจึงเป็ นวิธีที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริ ษัทไม่ได้ ทาสัญญาที่
กาหนดให้ บริ ษัทจะต้ องจัดซื ้อวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ เพียงผู้เดียวแต่อย่างใด
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สาหรับสัดส่วนการสัง่ ซื ้อนัน้ บริ ษัทมีการสัง่ ซื ้อจากคู่ค้าหลายราย แต่ไม่ได้ พึ่งพาการจัดซื ้อวัตถุดิบและชิ ้นส่วน
ประกอบจากคู่ค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นสาคัญ และเนื่องจากบริ ษัทมีค่คู ้ าหลายรายทาให้ หากเกิดปั ญหาในการ
จัดหาจากคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง บริ ษัทจะยังสามารถจัดหาวัตถุดิบและชิน้ ส่วนประกอบทดแทนที่มีคุณภาพใน
ระดับเดียวกันจากคูค่ ้ ารายอื่นได้
ข) การกาจัดวัตถุดิบเหลือใช้
บริ ษัทฯ มีการจัด ทาพืน้ ที่ เพื่อจัดเก็ บสิ่งปฏิ กูลหรื อ วัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว จากการผลิต ซึ่ง ถื อว่าเป็ นการก าจัดกาก
อุตสาหกรรมอย่างเป็ นระบบ การจัดเก็บทาเป็ นสัดส่วนโดยแยกตามประเภทของสิ่งปฏิกูล ซึ่งทุกคนในบริ ษัท ฯ มี
ส่วนร่วมในการบริ หารจัดการ เช่น คัดแยกการนามาทิ ้งตามประเภทอย่างเป็ นระบบ เป็ นต้ น
ฝ่ ายธุรการดูแลควบคุมสิง่ ปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้ เพื่อนาไปกาจัดให้ สอดคล้ องตามที่กฏหมายกาหนด ได้ แก่
1. สิง่ ปฏิกลู ประเภท: เศษกระดาษ, เศษพลาสติก, เศษเหล็ก, เศษไม้ , ถุงพลาสติก, เศษสแตนเลส,
เศษอลูมิเนียม,เศษสังกะสี และวงล้ อไม้ , วงล้ อเหล็ก
 ผู้ขนส่ง/จัดการโดย: บริ ษัท อีสเทิร์น รี คพั เวอรี่ จากัด
บริ ษัท เทย์แมกซ์ ไวร์ โรป อินดัสตรี ้ คอร์ ป จากัด
 วิธีการกาจัด: คัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ
2. สิ่งปฏิกูลประเภท: ภาชนะปนเปื อ้ น, เศษผ้ าถุงมือปนเปื อ้ น, น ้ามันใช้ แล้ ว, เศษสังกะสีปนเปื อ้ น, หลอดไฟ,
ผงคาร์ บอนและวัสดุดดู ซับสารเคมี
 ผู้ขนส่ง/จัดการโดย : บริ ษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จากัด (มหาชน)
บริ ษัท แซนด์ซอร์ จากัด จากัด
 วิธีการกาจัด : ทาเชื ้อเพลิงผสม, ฝั่งกลบอย่างปลอดภัยเมื่อทาการปรับเสถียรหรื อทาให้ เป็ นก้ อนแข็งแล้ ว
โดยได้ นาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ องรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดังนี ้
1. ใบแจ้ งเกี่ยวกับรายละเอียดสิง่ ปฏิกลู หรื อวัสดุไม่ใช้ แล้ วสาหรับผู้ก่อกาเนินสิง่ ปฏิกลู หรื อวัสดุไม่ใช้ แล้ ว (สก.3)
2. แบบค าขออนุญ าตน าสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วัส ดุ ไ ม่ ใ ช้ แล้ ว ออกนอกบริ เ วณโรงงาน (สก.2) ต่ อ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
3. การแจ้ งข้ อมูลปริ มาณขยะ ของเสียหรื อวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วออกนอกบริ เวณโรงงานผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิคส์
4. เอกสารกากับการขนส่งของเสียอันตราย (ใบกากับการขนส่งของเสียอันตราย)
5. แบบฟอร์ ม รายงานการจัด การกากอุต สาหกรรม มูลฝอยและสิ่ ง ปฏิ กูล ของผู้ป ระกอบกิ จ การในนิ ค ม
อุสาหกรรม
โดยที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั บริ ษัทฯ ดาเนินการด้ านเอกสารอย่างสอดคล้ องเป็ นไปตามที่กฏหมายและประกาศ
กระทรวง อีกทังบริ
้ ษัทฯ ยังให้ ความสาคัญกับงานด้ านสิง่ แวดล้ อมและปฏิบตั ิตามกฏหมายด้ านสิง่ แวดล้ อมอย่าง
ต่อเนื่อง บนหลักการของระบบ ISO 14001 จึงทาให้ ไม่มีข้อพิพาทหรื อข้ อร้ องเรี ยนด้ านสิง่ แวดล้ อม
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2.4 งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -

3. ปั จจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจ
3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
บริ ษัทมีการทาสัญญารั บความช่วยเหลือในด้ านพึ่งพาเครื่ องหมายการค้ า ภายใต้ ชื่อ
และ “HI-LEX” และสัญญารับความช่วยเหลือด้ านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายเคเบิลควบคุมจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ (HI-LEX Corporation)
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจาหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรื อมีปริ มาณการใช้ น้อยจึงไม่ค้ มุ ที่จะผลิต
เอง บริ ษัทจะสัง่ ซื ้อวัตถุดิบและชิน้ ส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น อย่างไรก็ดีไม่มีสญ
ั ญา
ควบคุมในการจัดซื ้อวัตถุดิบระหว่างกันแต่อย่างใด
สาหรับความเสี่ยงด้ านการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบและชิน้ ส่วนประกอบนัน้ บริ ษัทสามารถจัดซื ้อจากผู้ผลิตอื่นแทนการ
สัง่ ซื ้อจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ ได้ แต่อาจมีราคาและเงื่อนไขทางการค้ าที่ตา่ งจากเดิม ในปั จจุบนั บริ ษัทได้ สรรหา
แหล่งจัดซือ้ วัตถุดิบและชิน้ ส่วนประกอบในประเทศมากขึน้ ซึ่ง จะช่วยลดต้ นทุนโดยเฉพาะค่าขนส่งและภาษี
นาเข้ าลงได้
ส่วนความเสีย่ งในแง่ของสัญญาฯ ดังกล่าวนัน้ บริ ษัทเห็นว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ จะต่อสัญญาให้ อย่างแน่นอน
เนื่องจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น ได้ ให้ คารับรองเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไว้ ว่า หากสัญญาปั จจุบนั หมดอายุจะต่อ
สัญญาให้ อีกคราวละ 5 ปี (ซึ่งเป็ นนโยบายการต่อสัญญาที่ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ ใช้ กบั บริ ษัทในเครื อทุกบริ ษัท)
ประกอบกับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ มีสถานะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ได้ ร่วมทุนและเป็ นพันธมิตรที่ดีต่อกัน
มาเกือบ 40 ปี ทาให้ มีความมัน่ ใจว่าไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ จะยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นและให้ การสนับสนุนบริ ษัทอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป
ด้ วยเหตุนี ้ ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความเสีย่ งต่า
3.2 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันจากต่ างประเทศ
บริ ษัทอาจมีความเสีย่ งจากการแข่งขันกับคูแ่ ข่งรายใหม่ ซึง่ เป็ นผู้ประกอบการต่างชาติที่ย้ายฐานการผลิ ตชิ ้นส่วน
เข้ ามาภายใต้ ข้อตกลงเขตการค้ าเสรี ปั จจัยหลักที่จะทาให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถรักษาความสามารถในการ
แข่งขันได้ คือ คุณภาพ ต้ นทุนการผลิตที่สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า การส่งมอบที่ตรงเวลา และการ
บริ การหลังการขายเพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กับลูกค้ า โดยบริ ษัทได้ กาหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดที่สาคัญ คือ
มุ่งเน้ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการดาเนินงานลดต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพการจัดส่งที่ตรงต่อ
เวลา และการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้ ซึง่ บริ ษัทมีกลุม่ ลูกค้ าเป็ นผู้ผลิต
ชันน
้ าที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย และมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ าเหล่านี ้มาโดยตลอด ประกอบกับได้ มีห้อง
ทดสอบผลิตภัณฑ์เป็ นของตนเอง ส่งผลให้ ลดเวลา ลดต้ นทุน และค่าใช้ จ่ายในการทางาน
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ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงต่าที่ค่แู ข่งขันจากต่างประเทศจะเข้ ามาและแข่งขันได้ ในระดับเดียวกัน เนื่องจากจะต้ อง
ลงทุนสูงและไม่สามารถดาเนินการได้ ครบวงจรเช่นเดียวกับบริ ษัท
3.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ในปี 2561 บริ ษัทได้ จดั ซื ้อวัตถุดิบหลัก ได้ แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมลู ค่ารวมกว่าร้ อยละ
44.26 ของมูลค่าวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบที่บริ ษัทจัดซื ้อทังหมด
้
โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี ้ได้ รับผลกระทบจาก
ความผันผวนของราคาซื ้อขายอันเนื่องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าวในตลาดโลก
ซึง่ ปรับตัวสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปั จจัยดังกล่าวเป็ นปั จจัยที่อยู่เหนือความควบคุมของบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิดความผันผวนถึงขนาดที่มีนยั สาคัญ บริ ษัทสามารถจะปรับราคาผลิตภัณฑ์
ให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนวัตถุดิบที่มีความผันผวนนันได้
้ ตามข้ อตกลงในสัญญาซื ้อขายชิ ้นส่วนที่บริ ษัททากับลูกค้ า
นัน้ ได้ กาหนดให้ บริ ษัทและลูกค้ าสามารถพิจารณาปรับราคาได้ เป็ นครัง้ คราว เช่น ทุก ๆ 6 เดือน หรื อทุกๆ ครัง้ ที่
ราคาวัตถุดิบมีการเปลีย่ นแปลงตังแต่
้ ร้อยละ 3 ขึ ้นไป เป็ นต้ น ซึ่งการปรับราคาแต่ละครัง้ คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะ
ทาการตกลงร่วมกัน โดยบางครัง้ ลูกค้ าจะยินยอมให้ ทาการปรั บราคาย้ อนหลังด้ วย ซึ่งการปรับราคาได้ ดงั กล่าว
จะช่วยทาให้ ผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบลดลง และบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายให้ ผ้ ผู ลิตทาการลด
ต้ นทุนเพื่อเกิดการบริ หารจัดการต้ นทุนที่ดี ซึง่ เมื่อผู้ผลิตมีความแข็งแกร่ง มีต้นทุนการบริ หารจัดการที่ต่าแล้ วก็จะ
สามารถควบคุมราคาขายให้ มีเสถียรภาพได้ แม้ ราคาวัตถุดิบจะสูงขึ ้นก็ตาม
3.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
ในปี 2561 บริ ษัทมีการจัดซื ้อวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบโดยนาเข้ าจากต่างประเทศประมาณร้ อยละ 26.71 ของ
ยอดซื ้อวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบทังหมด
้
โดยบริ ษัทมียอดการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบทังหมดที
้
่เป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศตลอดทังปี
้ เทียบเท่าเงินบาทจานวนประมาณ 419 ล้ านบาท ซึง่ ทาให้ บริ ษัทมีความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศในกรณีที่อตั ราแลกเปลีย่ นมีการปรับตัวสูงขึ ้น
3.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่
ปั จจุบันบริ ษัทมีลูกค้ ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้ วยบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ รายใหญ่ 7 ราย และผู้ผลิต
รถจักรยานยนต์รายใหญ่ 1 ราย โดยรายได้ รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้ แก่บริ ษัทเหล่านี ้คิดเป็ นประมาณร้ อยละ
82 ของรายได้ รวมของบริ ษัทในปี 2561 ดังนันบริ
้ ษัทจึงอาจมีความเสี่ยงด้ านรายได้ หากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งลด
ปริ มาณการผลิตหรื อเลิกการสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์จากบริ ษัทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทาง
การเงินและผลการดาเนินการของบริ ษัทในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตสายควบคุมสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่าง
รถยนต์ที่ดาเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี โดยได้ พฒ
ั นาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื่อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ได้
คุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวาง มีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์
เป็ นของตนเอง ส่งผลให้ ลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็ วในการดาเนินงาน อีกทังการท
้
าธุรกิจกับบริ ษัทผู้ผลิต
รถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่มาเป็ นเวลานาน มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ คือ ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ ซึ่งเป็ นผู้ผลิต
สายควบคุมชันน
้ าของประเทศญี่ปนุ่ ตลอดจนการเป็ นบริ ษัทในกลุม่ ของซัมมิท คอร์ ปอเรชัน่ ซึง่ เป็ นผู้ผลิตชิ ้นส่วน
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ ในธุรกิ จมานานเป็ นผู้ผลิตที่มีความ
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น่าเชื่อถือในเรื่ องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทในกลุ่มซัมมิท คอร์ ปอเรชั่น ครอบคลุมถึง
อุปกรณ์ และชิน้ ส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะที่นงั่ ผนังประตูข้าง ฯลฯ ซึ่ง
คุณสมบัติดงั กล่าวทาให้ เห็นว่ามีความเป็ นไปได้ ต่าที่บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหล่านี ้จะเปลี่ยนไป
สัง่ ซื ้อจากคูแ่ ข่งของบริ ษัท
อนึ่ง บริ ษัทได้ มีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยมีแผนการจะเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ ้น เพื่อเป็ น
การลดความเสีย่ งจากการพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่อีกทางหนึง่ ด้ วย
3.6 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ ถอื หุ้นรวมกันเกินกว่ าร้ อยละ 50 และการมีอานาจบริหาร
จัดการบริษัทและผลประโยชน์ ของผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ ของบริษัท และ/หรือผู้
ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท
บริ ษัทมีผ้ ูถื อหุ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มจุฬ างกูร กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒ นะเมลือ ง
(รายละเอียดเพิ่มเติมใน : ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ทังสามกลุ
้
ม่ มีการถือหุ้น
ในบริ ษัทรวมเป็ นจานวน 209,761,300 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 80.74 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ วของ
บริ ษัท จึงทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ทงั ้ 3 ราย มีจานวนหุ้นเพียงพอที่จะควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด
้
ไม่ว่าจะเป็ นกรณีการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อขอมติในเรื่ องอื่นใดที่จะต้ องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ยกเว้ นเรื่ องกฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดว่าต้ องมีเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยงั เป็ นผู้มีอานาจในการบริ หารจัดการบริ ษัท โดยดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทถึง 6
ท่าน จากทังหมด
้
11 ท่าน จึงมีความเสีย่ งจากการที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ใช้ อานาจบริ หารจัดการอย่างเบ็ดเสร็ จ และ
บริ หารจัดการไปในทางที่ขดั แย้ งกับผลประโยชน์ ของบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริ ษัทได้
ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นและรายย่อยจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือ
หุ้นรายใหญ่เสนอได้
เพื่อป้องกันความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว บริ ษัทจึงได้ แต่งตังบุ
้ คคลภายนอกที่มีความเป็ นอิสระเข้ าร่ วมเป็ น
กรรมการบริ ษัท จานวน 4 ท่าน จากจานวนกรรมการทังหมด
้
11 ท่าน โดยกรรมการอิสระทัง้ 4 ท่าน รับหน้ าที่เป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
เพื่อทาหน้ าที่ตรวจสอบและให้ ความเห็นในประเด็นที่อาจทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสียประโยชน์ รวมทังพิ
้ จารณาใน
สรรหาบุคคลเข้ าดารงตาแหน่ง และกาหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
ดังนัน้ จึงมีความเป็ นไปได้ น้อยที่จะเกิดความเสีย่ งดังกล่าวขึ ้น
3.7 ความเสี่ยงจากการชดใช้ ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim)
ตามที่บริ ษัทมีหน้ าที่ในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้ องรับผิดชอบต่อลูกค้ าของบริ ษัทนัน้ กรณีที่เกิด
ความเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ในสัญญาซื ้อขายชิ ้นส่วนระบุให้ บริ ษัทต้ อง
ชาระค่าเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องนันๆ
้ ซึ่งหากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรี ยกร้ องให้ บริ ษัทชาระ
ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ ในจานวนเท่ากับหรื อมากกว่ายอดขายของบริ ษัท และศาลมีคาสัง่ เป็ นที่สดุ ให้ บริ ษัท
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ชาระเงินจานวนดังกล่าว บริ ษัทก็อาจได้ รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทังการที
้
่บริ ษัทต้ องร่ วม
รั บ ผิ ด กับ ผู้ผลิต รถยนต์ ห รื อ รถจัก รยานยนต์ ห ากมี ผ้ ูบ ริ โ ภคได้ รั บ ความเสี ย หายอัน เกิ ด จากข้ อ บกพร่ อ งใน
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ในแต่ละปี ที่ผ่านมาลูกค้ าได้ มีการเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์อยู่
บ้ าง แต่เป็ นจานวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขาย และการเรี ยกร้ องให้ ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็ น
เหตุการณ์ปกติของการดาเนินธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า และ
เท่าที่ผา่ นมาไม่เคยมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทแต่ประการใด นอกจากนี ้บริ ษัท
ยังตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนันก่
้ อนการส่งให้ ลกู ค้ าบริ ษัทจะทาการตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วน และทุก ๆ ครึ่ งปี บริ ษัทจะสรุ ปยอดการเรี ยกร้ องให้ ชดเชยค่าเสียหาย เพื่อนา
ผลลัพธ์ไปวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่งบริ ษัทเชื่อว่าจะช่วยลดความเสี่ยง
ในกรณีที่บริ ษัทต้ องชาระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ได้
3.8 ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้ อม และชุมชน
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายนโยบายความปลอดภัย สิ่งแวดล้ อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน ใน
ด้ านความปลอดภัยได้ ให้ ความสาคัญกับทุกขันตอนของกระบวนการผลิ
้
ต ตังแต่
้ การออกแบบเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ ระบบควบคุมการผลิต และระบบควบคุมการเฝ้าระวังและสัญาณเตือนภัยต่างๆ รวมถึง มีการจัดการ
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานและปรับปรุ งให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ มีการให้ ความรู้ ความเข้ าใจกับพนักงานทุกระดับด้ วย
การจัดการฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อม เป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ จากโครงการ
หรื อกิจกรรมต่างๆ
นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ สง่ เสริ มให้ มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้ านความปลอดภัยทังในงานและ
้
นอกงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง การค้ นหาจุดเสี่ยงและขจัดอันตรายก่อนการเริ่ ม
งาน (Completely Check Completely Find out : CCCF) กิจกรรมสร้ างวัฒนธรรมองค์กรด้ านความปลอดภัย
(Safety Culture) และโครงการมาตรฐานเครื่ องจักรด้ านความปลอดภัย (Machine Safety Activity) รวมทังการ
้
เตรี ยมความพร้ อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การฝึ กซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
การฝึ กซ้ อมแผนฉุกเฉินภาวะสารเคมีหกรั่วไหล เป็ นต้ น ตลอดจนการจัดกิจกรรม การสร้ างจิตสานึกด้ านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยนอกงาน เช่น การรณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ เป็ นต้ น ซึ่งผลลัพธ์ ของการดาเนิน
โครงการต่างๆ ทาให้ อบุ ตั ิเหตุมีแนวโน้ มลดลง การปฏิบตั ิตามกฎหมายครบถ้ วน บุคลากรพร้ อมที่จะปฏิบตั ิงาน
ได้ เต็มประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ตามเป้าหมายทังด้
้ านคุณภาพและด้ านความ
ปลอดภัย
สาหรับการดาเนินการด้ านสิง่ แวดล้ อม ชุมชนและสังคมนัน้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการตรวจวัดสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานและติดตามคุณภาพอากาศภายในบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตามคุณภาพอากาศโดยทัว่ ไปในพื ้นที่
ชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ ามาช่วยในการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมและป้องกันปั ญหา
มลพิษ เช่น การจัดให้ มีระบบบาบัดอากาศที่มีประสิทธิภาพ เป็ นต้ น อีกทังยั
้ งมีการปรับปรุ งประสิทธิภาพและ
พัฒนาทรัพยากรให้ มีประสิทธิผลสูงสุด ลดค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการในการกาจัดของเสีย เช่น จัดตังโครงการ
้
3R เพื่อนาวัสดุที่เหลือใช้ กลับมาหมุนเวียนหรื อสร้ างมูลค่าโดยการแปรสภาพ โดยมีการนาวัสดุเหลือใช้ จากการ
ผลิตส่งให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียนาไปแปรสภาพเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ การเพิ่มมูลค่าให้ กบั วัสดุเหลือใช้ โดยนามาจัดทา
- 28 -

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

เป็ นเครื่ องใช้ และเครื่ องอานวยความสะดวกให้ กบั บุคลากรภายในบริ ษัท ตลอดจนการคิดค้ นหาแนวทางในการ
ควบคุมปริ มาณการใช้ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในกระบวนการผลิต ซึ่งบริ ษัทได้ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชันน
้ า
เพื่อจัดตังเป็
้ นศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาการบริ หารจัดการพลังงาน การออกแบบกระบวนการผลิตให้ ทนั สมัยและมี
ความปลอดภัยกับผู้ปฏิบตั ิงาน ลดการเกิดของเสียอีกทังยั
้ งส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพสูงขึ ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ มี
การรณรงค์และสร้ างจิตสานึกให้ กบั พนักงานทุกคนในการตระหนักถึงความสาคัญของสิง่ แวดล้ อมโดยเริ่ มตังแต่
้
สภาพแวดล้ อมในการทางาน ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 5ส. และ Big cleaning Day แล้ วขยายกรอบ
แนวคิดไปจนถึงการดูแลสิง่ แวดล้ อมของชุมชน ซึง่ ได้ รับการตอบรับจากพนักงานทุกระดับเป็ นอย่างดี
ทัง้ นีเ้ นื่องด้ วยบริษัทมีความคานึงถึงการดาเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน บริษัทจึงให้ ความสาคัญกับการ
วิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่ และอาจส่ งผลต่ อธุรกิจในอนาคต (Emerging Risk)
3.9 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเป็ นเทคโนโลยียานยนต์ ไฟฟ้ า
แนวโน้ มเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต จะนาเอาระบบไฟฟ้ามาใช้ ในการควบคุมการทางานในรถยนต์มากขึ ้น
จะส่งผลให้ ตลาดกลุม่ ผลิตภัณฑ์สายเคเบิลมีน้อยลงและอาจหมดไปในระยะยาว อาทิ สายเบรค สายเกียร์ สาย
เปิ ดฝาถังน ้ามัน และอื่นๆ ซึง่ รถยนต์บางค่ายได้ เริ่ มปรับเปลีย่ นดีไซน์ไปแล้ วในรุ่ นปั จจุบนั และรุ่ นใหม่ที่กาลังจะ
เปิ ดตัวในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปลีย่ นไป
เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการรตลาด บริ ษัทได้ จดั ตังที
้ มวิศวกรเพื่อทาการศึกษาวิจยั ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างจริ งจัง ทัง้
ในส่วนของกลุม่ วิศวกรออกแบบภายใน และร่วมกับสถาบันผู้ชานาญการในด้ านต่างๆ เพื่อขยายกลุม่ ผลิตภัณฑ์
ที่ควบคุมด้ วยระบบไฟฟ้า รวมถึง System Product อาทิ ชุดเปิ ดประตูข้างไฟฟ้า (Power Slide Door), ชุดเปิ ด
ประตูหลังไฟฟ้า (Power Lift Gate) และชุดควบคุมการเปิ ดปิ ดท้ ายกระบะ (Tail Gate Absorber) และรางยก
กระจกหน้ าต่างรถยนต์ที่ประกอบสาเร็ จกับชุดประตู (Integrated Window Regulator or Door Module) ทาง
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายทางการตลาดในการขยายฐานลูกค้ าในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจกับ
กลุม่ ลูกค้ าหลักอันได้ แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ และนอกจากนี ้ทางบริ ษัทยังมุ่งเน้ นที่จะทาการขยายตลาดใน
ส่วนของตลาดหลังการขายทังภายในและภายนอกประเทศ
้
ซึ่งตลาดหลังการขายนันเป็
้ นอีกหนึ่งตลาดที่จะ
สามารถนาเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมใหม่ๆ ไปนาเสนอ และสามารถเข้ าถึงผู้บริ โ ภคเป้าหมายได้ โดยตรง เพื่อ
นาไปสูก่ ารสร้ างอุปสงค์ให้ เกิดขึ ้นสาหรับสินค้ านันๆ
้ ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทมุง่ เน้ นที่จะนาเอาความชานาญด้ านวิศวกร
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้ ามาใช้ ในการนาเสนอและมีสว่ นร่ วม ตังแต่
้ เริ่ มต้ นพัฒนารถรุ่ นใหม่ไปพร้ อมๆ กับ
ลูกค้ า สาหรับรถรุ่นใหม่ ที่กาลังจะเปิ ดตัวในอีก 2-3 ปี ข้างหน้ า รวมถึงการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เป็ น Localize
Project เพื่อเป็ นแนวทางลดต้ นทุนให้ กบั คู่ค้าของบริ ษัทอีกด้ วย จากการใช้ ชิ ้นส่วนที่ผลิตในประเทศเป็ นหลัก
โดยปั จจุบนั มีลกู ค้ าหลายราย เริ่ มก่อตัง้ R&D center ที่มีบทบาทมากขึ ้นในประเทศไทย และด้ วยความสัมพันธ์
อันดี จึงทาให้ บริ ษัทมีโอกาสที่จะผลักดันนโยบายนี ้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
3.10 ควำมเสี่ยงด้ ำน Digital Transformation
กระบวนการที่นาเอา Digital Technology มาปรับใช้ กบั ทุกส่วนของธุรกิจ เพื่อให้ ธุรกิจสามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ อย่างรวดเร็ ว ในหลายอุตสาหกรรมรวมถึงยานยนต์เริ่ มใช้ ระบบอัตโนมัติ และระบบหุ่นยนต์
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(Robotics) ในสายการผลิต เพื่อลดปั ญหาคุณภาพ ลดต้ นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ซึ่ง
บริ ษัทได้ กาหนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ยง โดยสนับสนุนให้ ทีมวิจยั และพัฒนา ทีมวิศวกรการผลิต
ของเรา มีก ารแลกเปลี่ยนข้ อมูลทางวิชาการ เสริ มสร้ างความรู้ และประสบการณ์ กับหน่วยงานต่างๆ เช่ น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง, สวทช. และองค์กรต่างชาติอื่นๆ เพื่อนาทักษะความรู้
มาคิดค้ นออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนการออกแบบสายการผลิตแบบอัตโนมัติ และการนาหุ่นยนต์มาใช้
ในสายการผลิต
ความเสี่ยงต่ อการลงทุนต่ อผู้ถอื หลักทรั พย์
การซื ้อหลักทรัพย์มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ แต่ก็มีความเสี่ยงที่สงู กว่า นักลงทุน
จึงจาเป็ นต้ องศึกษาความเสีย่ งและประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ งของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน
ความเสีย่ งหลักๆ ในการลงทุนถือหลักทรัพย์ มีดงั นี ้
ความเสีย่ งจากภาวะตลาด (Market Risk) ซึ่งขึ ้นอยู่กบั สภาวะการณ์ต่างๆ ทังในและนอกประเทศ
้
และสภาวะ
ดังกล่าวมีผลทาให้ ราคาหลักทรัพย์มีการผันผวนหรื อเปลีย่ นแปลง เช่น สถานการณ์ทางสังคมหรื อการเมือง การ
จลาจล การนัดหยุดงาน ปั ญหาเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อหรื ออัตราดอกเบี ้ยมีการเปลีย่ นแปลง ฯลฯ
ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกหุ้น (Company Risk) อาจเกิดจากการบริ หารกิจการไม่ได้ ตาม
เป้าหมาย มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริ หารหรื อนโยบายการทาธุรกิจ บริ ษัทประสบปั ญหาทางการเงิน ขาดแคลน
แรงงาน หรื อมีการพึง่ พาอาศัยลูกค้ ารายใหญ่บางรายมากเกินไป
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรม (Industrial Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งนักลงทุน
สามารถลดความเสีย่ งนี ้ได้ โดยการซื ้อหุ้นในหลายๆ กลุม่ อุตสาหกรรม แทนการซื ้อหุ้นในอุตสาหกรรมเดียว

4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ณ สิน้ รอบปี บัญชี
4.1.1 ทรัพย์ สินถาวรหลัก
บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์ถาวรที่ใช้ ในการดาเนินงาน และไม่ได้ ใช้ ในการดาเนินงาน โดยมีรายละเอียดและมูลค่า
บัญชีสทุ ธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ดังต่อไปนี ้
มูลค่ าบัญชี
ภาระ
ลาดับ
ประเภททรัพย์ สนิ
ที่ตงั ้
ลักษณะกรรมสิทธิ์
สุทธิ
ผูกพัน
(ล้ านบาท)
1 ที่ดินที่ตงโรงงาน
ั้
- 18 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เจ้ าของกรรมสิทธิ์
85
- 50 ไร่ 56 ตารางวา
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
เจ้ าของกรรมสิทธิ์
142
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
2 ที่ดินเปล่า
- 3 งาน 78 ตารางวา
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เจ้ าของกรรมสิทธิ์
4
-
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ลาดับ

ประเภททรัพย์ สนิ

3

อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง
- บนที่ดิน เลขที่ 57 หมูท่ ี่ 6
ถ.กิ่งแก้ ว
- บนที่ดิน เลขที่ 700/737
หมูท่ ี่ 1
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
- บนที่ดิน เลขที่ 700/737
หมูท่ ี่ 1 นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร
เครื่ องมือเครื่ องใช้ สานักงาน
- ใช้ ในการดาเนินงาน

4

5

ที่ตงั ้

มูลค่ าบัญชี
ลักษณะกรรมสิทธิ์
สุทธิ
(ล้ านบาท)

ภาระ
ผูกพัน

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เจ้ าของกรรมสิทธิ์

36

-

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

เจ้ าของกรรมสิทธิ์

386

-

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

เจ้ าของกรรมสิทธิ์

296

-

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
รวม

เจ้ าของกรรมสิทธิ์

30

-

979

4.1.2 สรุ ปสัญญาสาคัญระหว่ างบริษัทกับบริษัทอื่น
1) สัญญาการใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือด้ านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement)
บริ ษัทได้ ทาสัญญาฉบับนี ้กับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ เพื่อสิทธิในการผลิตสายควบคุมและส่วนประกอบของ
สายควบคุมทังรถยนต์
้
และรถจัก รยานยนต์ และสิทธิในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า
และ “HI-LEX” สาหรับการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย
สัญญาฉบับดังกล่าวมีอายุ 7 ปี เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 15 กันยายน 2541 และสามารถต่อสัญญาได้ คราวละ 1 ปี
หากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ นอกจากนี ้สัญญาดังกล่าวกาหนดว่าในระหว่างอายุของสัญญา บริ ษัท
จะต้ องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้ กบั ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ ในจานวนร้ อยละ 2 ของรายได้ สทุ ธิจากการขาย
สายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมทังรถยนต์
้
และรถจักรยานยนต์ ทังนี
้ ้รายได้ สทุ ธิดงั กล่าวคิด
จากยอดขายสายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมทังรถยนต์
้
และรถจักรยานยนต์ หักด้ วยค่าบรรจุ
หีบห่อ เบี ้ยประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการค้ า ภาษี ขายที่บริ ษัทต้ องจ่าย และ
มูลค่าวัตถุดิบและชิ ้นส่วนทังหมดที
้
่ซื ้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่
สัญญาฉบับดังกล่าวหมดอายุไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 และได้ ตอ่ อายุสญ
ั ญาต่อไปอีกเป็ นเวลา 5 ปี
2)

สัญญาการใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือด้ านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement)
บริ ษัทได้ ทาสัญญาฉบับนี ้กับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ เพื่อสิทธิในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่าง
รถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายเคเบิลควบคุม และสิทธิใน
การใช้ เครื่ องหมายการค้ า
และ “HI-LEX” สาหรับการผลิต การใช้ และการประกอบ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทในประเทศไทย
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สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปี เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 4 มีนาคม 2540 และสามารถต่อสัญญาได้ คราวละ 1 ปี หาก
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ นอกจากนีส้ ญ
ั ญาดังกล่าวกาหนดว่าในระหว่างอายุของสัญญา บริ ษัท
จะต้ องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้ กบั ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ ในจานวนร้ อยละ 2 ของรายได้ สทุ ธิที่ได้ จากการ
ขายชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบ
ใช้ สายเคเบิลควบคุม ทังนี
้ ้รายได้ สทุ ธิดงั กล่าวคิดจากยอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์และ
ส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายเคเบิลควบคุม หักด้ วยค่าบรรจุหีบห่อ
เบี ้ยประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็ บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการค้ า ภาษี ขายที่บริ ษัทต้ องจ่าย และมูลค่า
วัตถุดิบและชิ ้นส่วนทังหมดที
้
่ซื ้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่
สัญญาฉบับเดิมได้ หมดอายุไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555 และได้ รับการต่ออายุออกไปอีก 5 ปี
3)

บันทึกความเข้ าใจ (Memorandum of Understanding) ในการเสนอราคาสายควบคุมและชิ ้นส่วน
ประกอบสาหรับโครงการ T6
บริ ษัทได้ ลงนามในบันทึกความเข้ าใจลงวันที่ 10 ตุลาคม 2550 ร่วมกับ ไฮเล็กซ์ บราซิล (HI-LEX Do Brazil
Ltda.) จากประเทศบราซิล และเฟลกซ์เทค (Flextech Manufacturing (Pty) Ltd.) จากประเทศ
อาร์ เจนตินา
บันทึกดังกล่าวเป็ นบันทึกแสดงเจตนาของทัง้ สามฝ่ ายในการร่ วมเสนอตัวเป็ นผู้ผลิตสายควบคุมและ
ชิ ้นส่วนประกอบรถกระบะภายใต้ ชื่อโครงการ T6 ของฟอร์ ด/ออโต้ อลั ลายแอนซ์

4)

สัญญาซื ้อขายชิ ้นส่วนที่ทากับบริ ษัท อีซูซุมอเตอร์ (ปทท.) จากัด, บริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ปทท.) จากัด
,บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด และ บริ ษัท ไทยฮอนด้ า
แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด
เป็ นสัญญาซือ้ ขายที่บริ ษัททากับบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างๆ ดังกล่าว เพื่อจาหน่าย
ชิ ้นส่วนสาหรับผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละสัญญามีอายุ 1 ปี และสามารถต่อสัญญาได้ คราวละ
1 ปี หากไม่มีฝ่ายใดแสดงเจตนาเลิกสัญญาโดยชัดแจ้ ง สัญญาดังกล่าวระบุการรับรองและการรับประกัน
ชิ ้นส่วนที่บริ ษัทขายให้ กบั บริ ษัทต่างๆ ข้ างต้ น รวมถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบกรณีที่บคุ คลที่สามได้ รับ
บาดเจ็บหรื อได้ รับความเสียหายต่อทรัพย์สนิ อันมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท
สัญญาดังกล่าวเป็ นเพียงสัญญาที่กาหนดเงื่อนไขหลักต่างๆ ทังนี
้ ้ก่อนที่จะเริ่ มต้ นสัง่ ซื ้อและผลิตชิ ้นส่วนแต่
ละรายการนัน้ บริ ษั ท ผู้ผลิ ต รถยนต์ แ ละรถจัก รยานยนต์ จ ะประกาศแผนการผลิต แต่ล ะรุ่ น พร้ อมทัง้
รายละเอียดคุณสมบัติของชิ ้นส่วนที่ต้องการ ซึ่งบริ ษัทจะต้ องออกแบบ และ/หรื อผลิตชิ ้นงานต้ นแบบเพื่อ
นาเสนอ หากชิ ้นงานของบริ ษัทได้ รับการคัดเลือก บริ ษัทจึงจะได้ รับคาสัง่ ซื ้อ ซึง่ การสัง่ ซื ้อจะเกิดขึ ้นเป็ นรอบ
ตามแผนการผลิตของบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย

4.1.3 เครื่องหมายการค้ า
บริ ษัท มีเ ครื่ องหมายการค้ า ที่ เป็ นของบริ ษั ทที่ ใช้ ในการผลิตและจัด จาหน่า ยสายควบคุม รถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เพียงเครื่ องหมาย
การค้ าเดียว คือ
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องคือบริ ษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จากัด โดยถือหุ้น
ในสัดส่วนร้ อยละ 6.28 คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุนรวม 25.70 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.03 ของสินทรัพย์
รวมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ นโยบายในการลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมของบริ ษัทจะ
เน้ นธุรกิ จที่มีความเกี่ ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ และบริ การของบริ ษัท โดยจะพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นที่บริ ษัทจะได้ รับจากการลงทุนเป็ นสาคัญ เพื่อเป็ นการสนับสนุนและส่งเสริ มธุรกิจของบริ ษัท
บริ ษัทมีเป้าหมายที่จะลงทุนรวมทังหมดในสั
้
ดส่วนไม่เกินร้ อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัท โดยการลงทุน
จะต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอานาจการอนุมตั ิ
และในการกากับดูแลงานของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องนัน้ บริ ษัทในฐานะผู้ถือหุ้นจะแต่งตัง้
ผู้จดั การฝ่ ายการบัญชีเป็ นผู้แทนบริ ษัทไปร่วมในการประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น และผู้แทนบริ ษัทมีหน้ าที่ในการออก
เสียงในที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาเห็นชอบแล้ ว ทังนี
้ ้จะขึ ้นอยู่กบั ลักษณะและ
อัตราส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท
4.3 การประเมินทรัพย์ สนิ
- ไม่มี –

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี –

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อบริ ษัท
เลขทะเบียนบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
และโรงงาน
เว็บไซต์บริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
ชนิดของหุ้น

: บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “TSC”)
: 0107548000145
: ประกอบธุรกิ จผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์ โดยจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
หลัก ในประเทศ ศู น ย์ อ ะไหล่ ตลอดจนส่ ง ออกไปยัง ผู้ ผลิ ต ชิ น้ ส่ ว นรถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ
: เลขที่ 700/737 หมูท่ ี่ 1 ตาบลพานทอง อาเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี 20160
: www.thaisteelcable.com
: (038) 447 200 – 15
: (038) 185 025
: 268,500,000 บาท
: 259,800,000 บาท
: หุ้นสามัญ
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ข้ อมูลที่บริ ษัทถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไป
บริ ษัทมิได้ ถือหุ้นใดๆ ในบริ ษัทอื่นหรื อธุรกิจอื่น
ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิงอื่นๆ
นายทะเบียน
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (02) 009 9000
โทรสาร : (02) 009 9991
ผู้สอบบัญชี

บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (02) 264 9090
โทรสาร : (02) 264 0789
นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238
นายกฤษดา
เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
-ไม่มี6.2 ข้ อมูลสาคัญอื่น
-ไม่มี-

- 34 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 268,500,000 บำท เรี ยกชำระแล้ ว 259,800,000 บำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญ 259,800,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
บริ ษัทไม่มีห้ นุ ประเภทอื่นที่มีสทิ ธิหรื อเงื่อนไขแตกต่ำงจำกหุ้นสำมัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรื อโครงกำรออกและเสนอขำย
หุ้นหรื อหลักทรัพย์แปลงสภำพให้ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึง่ เป็ นคนต่ำงด้ ำว (Thai Trust Fund) หรื อมีกำรออกตรำสำร
แสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจำกหลักทรัพย์
7.2 ผู้ถอื หุ้น
7.2.1 รายชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่
รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 มีดงั นี ้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ผู้ถอื หุ้น
กลุม่ จุฬำงกูร
ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่
กลุม่ พัฒนะเมลือง
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
นำยไชยทัศน์ ไชยพิภทั รสุข
นำยดำรงค์ กุลธนพงศ์
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ำ จำกัด (มหำชน)
นำงสำววรำภรณ์ สงฆ์ประชำ
นำยเทวำรักษ์ วีระวัฒกำนนท์
นำยพิทกั ษ์ วีระวัฒกำนนท์
นำงสำวดวงพร วีระวัฒกำนนท์
นำงสำวพรเพ็ญ วีระวัฒกำนนท์
นำงสุมิตรำ ดำรงกิจชัยพร
ผู้ถือหุ้นรำยย่อยอื่นๆ
รวม
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ทุนชาระแล้ ว
จานวน 259,800,000 บาท
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
108,512,400
41.77
70,000,000
26.94
31,248,900
12.03
12,511,700
4.82
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
9,197,100
3.54
259,800,000
100
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หมำยเหตุ: 1) กลุม่ จุฬำงกูร ประกอบด้ วยกลุม่ ผู้ถือหุ้นนำมสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
4 รำย ได้ แก่
- นำยสรรเสริญ จุฬำงกูร
ถือหุ้นจำนวน 83,115,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
- นำยทวีฉัตร
จุฬำงกูร
ถือหุ้นจำนวน 21,204,900 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
- นำยกรกฤช
จุฬำงกูร
ถือหุ้นจำนวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
- นำยอภิชำติ
จุฬำงกูร
ถือหุ้นจำนวน
192,500 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ

31.99
8.16
1.54
0.07

ของทุนชำระแล้ ว
ของทุนชำระแล้ ว
ของทุนชำระแล้ ว
ของทุนชำระแล้ ว

2) ผู้ถือหุ้น 10 รำยแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561) ประกอบด้ วย
1. Teraura Investment Co., Ltd
ถือหุ้นร้ อยละ 20.69
2. JP Morgan Chase Bank
ถือหุ้นร้ อยละ 6.20
3. Teraura Scholarship Foundation
ถือหุ้นร้ อยละ 4.06
4. BBH For Fidelity Low–Priced Stock Fund
ถือหุ้นร้ อยละ 3.90
5. Japan Trustee Services Bank, Ltd.
ถือหุ้นร้ อยละ 3.36
6. Nippon Life Insurance Company
ถือหุ้นร้ อยละ 3.29
7. NISHIKAWA RUBBER CO., LTD.
ถือหุ้นร้ อยละ 2.70
8. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
ถือหุ้นร้ อยละ 2.33
9. Honda Motor CO., LTD.
ถือหุ้นร้ อยละ 2.22
10. State Street Bank and Trust Company
ถือหุ้นร้ อยละ 2.16
3) กลุม่ พัฒนะเมลือง ประกอบด้ วยกลุม่ ผู้ถือหุ้นนำมสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
3 รำย ได้ แก่
- นำยสันติ
พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจำนวน 10,546,200 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.06 ของทุนชำระแล้ ว
- นำยสริศ
พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจำนวน 10,506,400 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.04 ของทุนชำระแล้ ว
- นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจำนวน 10,196,300 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.92 ของทุนชำระแล้ ว

ข้ อจำกัดกำรถือหุ้นของชำวต่ำงชำติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นชำวต่ำงชำติสำมำรถถือครองหุ้นของบริ ษัท รวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ ว
โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 หุ้นของบริ ษัท ที่ถือครองโดยชำวต่ำงชำติมีจำนวนร้ อยละ 27.13
กำรถือหุ้นของคณะกรรมกำรบริ ษัท
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 คณะกรรมกำรบริษัทถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 48.26 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ ว
ข้ อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นใหญ่
ไม่มีข้อตกลงระหว่ำงกัน และไม่มีเรื่ องที่มีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์หรื อกำรบริ หำรงำนของบริ ษัท
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7.2.2 การถือครองหลักทรัพย์ ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
การถือครองหุ้น
(จานวนหุ้น)
ลาดับ
ที่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง
ตนเอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

นำยสรรเสริ ญ
นำยมำกำโต
นำยทวีฉตั ร
นำยวุฒิภมู ิ
นำยสริ ศ
นำยสันติ
นำยฮำจิเมะ
นำยปริ ญญำ
นำยอภินนั ท์
นำยฉัตรชัย
นำยวีรวัฒน์
นำงสำวสิริณำ
นำยสุทน
นำยสวัสดิ์
นำงสำวชุลกี ร
นำงสำวภัทรำ

จุฬำงกูร
เทรำอุรำ
จุฬำงกูร
จุฬำงกูร
พัฒนะเมลือง
พัฒนะเมลือง
คำโตะ
ไววัฒนำ
ณ ระนอง
เอียสกุล
ขอไพบูลย์
พัฒนะเมลือง
เปรมปรี
สุขะอำจิณ
สุวิจิตร
ชัยยศบูรณะ

ประธำนกรรมกำร/ประธำนบริ ษัท
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำร/ผู้จดั กำรทัว่ ไป (ส่วนงำนวิจยั และพัฒนำ)
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
ผู้จดั กำรทัว่ ไปอำวุโส (ส่วนงำนบริ หำรุรกิจ)
ผู้จดั กำรทัว่ ไปอำวุโส (ส่วนงำนคุณภำพ)
ผู้จดั กำรทัว่ ไปอำวุโส (ส่วนงำนผลิต)
ผู้จดั กำรทัว่ ไป (ส่วนงำนจัดหำ)
ผู้จดั กำรทัว่ ไป (ส่วนงำนปฏิบตั ิกำรธุรกิจ)

83,115,000
0
21,204,900
0
10,506,400
10,546,200
0
0
0
0
0
10,196,300
0
0
0
0

คู่สมรสและ
บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7.3 การออกหลักทรัพย์ อ่ ืน
- ไม่มี 7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจำกหักเงินสำรองต่ำงๆ ทุกประเภท
ตำมที่ได้ กล่ำวไว้ ในข้ อบังคับและตำมกฎหมำย หำกไม่มีเหตุจำเป็ นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปั นผลนันจะไม่
้
มผี ลกระทบต่อ
กำรดำเนินงำนปกติของบริ ษัทอย่ำงมีสำระสำคัญ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ โดยกำรจ่ำยเงิน
ปั นผลให้ กระทำใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรื อวันที่คณะกรรมกำรมีมติแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ น
หนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณำคำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์
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รายละเอียดการจ่ ายปั นผลของบริษัทในระยะเวลาที่ผ่านมา 5 ปี ย้ อนหลัง
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
1. เงินปั นผลจ่ำยอัตรำต่อหุ้น (บำท : หุ้น)
1.00
0.80
0.50
2. รวมจำนวนเงินปั นผลจ่ำยทังสิ
้ ้น (บำท)
259,800,000 207,840,000 129,900,000
3. สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปั นผล (ร้ อยละ)
103.56
118.09
94.68

8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างองค์ กร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
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ปี 2558
0.50
129,900,000
89.93

ปี 2557
0.50
129,900,000
102.98

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

8.1 คณะกรรมการบริษัท
ตำมข้ อบังคับของบริ ษัทระบุวำ่ คณะกรรมกำรประกอบด้ วยกรรมกำรอย่ำงน้ อยห้ ำ (5) คน แต่ไม่เกินสิบสองคน (12)
คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึง่ ของจำนวนกรรมกำรทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย กรรมกำรบริษัทจะ
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
ทังนี
้ ้บริ ษัทไม่มีกำรกีดกันทำงเพศ รวมทังในกำรด
้
ำเนินกิจกำรนัน้ กรรมกำรต้ องปฏิบตั ิหน้ ำทีใ่ ห้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวังรักษำ
ผลประโยชน์ของบริ ษัท และมอบหมำยให้ ผ้ บู ริ หำรบริ ษัทปฏิบตั ิงำนแทนตำมอำนำจอนุมตั ิ
คณะกรรมกำรบริ ษัทตำมหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ลงวันที่ 29 มิถนุ ำยน 2561 มีจำนวน 11 ท่ำน ประกอบด้ วย

กรรมกำรทีเ่ ป็ นผู้บริ หำร จำนวน 3 ท่ำน

กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร จำนวน 4 ท่ำน

กรรมกำรทีเ่ ป็ นอิสระ
จำนวน 4 ท่ำน
จานวนครั ง้ การ จานวนครัง้ การ
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
ประชุม
เข้ าร่ วมประชุม
1
นำยสรรเสริ ญ จุฬำงกูร
ประธำนกรรมกำร
6
2
2
นำยสริ ศ
พัฒนะเมลือง กรรมกำร
6
6
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
3
นำยมำกำโต เทรำอุรำ
กรรมกำร (ไม่เป็ นผู้บริ หำร)
6
0
4
นำยทวีฉตั ร
จุฬำงกูร
กรรมกำร (ไม่เป็ นผู้บริ หำร)
6
3
5
นำยวุฒิภมู ิ
จุฬำงกูร1
กรรมกำร (ไม่เป็ นผู้บริ หำร)
4
3
6
นำงสำวสันติ พัฒนะเมลือง2 กรรมกำร (ไม่เป็ นผู้บริ หำร)
3
2
7
นำยฮำจิเมะ คำโตะ3
กรรมกำร
3
3
8
นำยปริ ญญำ ไววัฒนำ
กรรมกำรอิสระ
6
6
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
9
นำยอภินนั ท์ ณ ระนอง
กรรมกำรอิสระ
6
6
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
10
นำยฉัตรชัย
เอียสกุล
กรรมกำรอิสระ
6
6
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
11
นำยวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์
กรรมกำรอิสระ
6
5
กรรมกำรตรวจสอบ
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กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรที่ออกระหว่ำงปี
1
นำยกรกฤช
จุฬำงกูร
2
นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง
3
นำยเคอิโซ
ทำนิ
หมำยเหตุ:

1

2

3

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

2
3
3

1
3
3

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2560 แต่งตัง้ นำยวุฒิภมู ิ จุฬำงกูร ให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ทดแทนนำยกรกฤช จุฬำงกูร ที่ลำออก มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 เป็ นต้ นไป
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561แต่งตัง้ นำยสันติ พัฒนะเมลือง ให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ทดแทนนำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง ที่ลำออก ผลตังแต่
้ วนั ที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561 เป็ นต้ นไป
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561แต่งตัง้ นำยฮำจิเมะ คำโตะ ให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำร ทดแทน
นำยเคอิโซ ทำนิ ที่ลำออก มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561 เป็ นต้ นไป

กรรมกำรอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมกำรอิสระรำยนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้ เงินเดือนประจำ หรื อผู้มีอำนำจควบคุม
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษั ทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อของผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน ทังนี
้ ้
ลักษณะต้ องห้ ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ ำรำชกำรหรื อที่ ปรึ กษำของส่วนรำชกำร ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่
น้ อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้
เป็ นผู้บริ หำรหรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุม
ของบริ ษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั
หรื อผู้มีอำนำจควบคุม ของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรื อผู้
มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อ
สำนักงำน
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึง่ รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรื อให้
เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ กำร หรื อกำรให้ หรื อรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้ วยกำรรับหรื อให้
กู้ยืม คำ้ ประกัน กำรให้ สิน ทรั พ ย์ เป็ นหลักประกัน หนีส้ ิน รวมถึงพฤติก ำรณ์ อื่นท ำนองเดี ยวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บ ริ ษัท หรื อ
คูส่ ญ
ั ญำมีภำระหนี ้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ 20 ล้ ำนบำท
ขึ ้นไป แล้ วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทังนี
้ ้ กำรคำนวณภำระหนี ้ดังกล่ำวให้ เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำร
พิจำรณำภำระหนี ้ดังกล่ำว ให้ นบั รวมภำระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 40 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่ งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่ปรึ กษำทำงกำรเงินซึ่ง
ได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้
พ้ นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยหรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่
มีนยั ในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกิน
ร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำร
แข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
ภำยหลังได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตำม (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมกำรอิสระอำจได้ รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรให้ ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน
กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณีที่บุคคลที่บริ ษัทแต่งตัง้ ให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจหรื อกำร
ให้ บริ กำรทำงวิชำชี พเกินมูลค่ำที่กำหนดตำมข้ อ (4) หรื อข้ อ (6) ให้ บริ ษัทได้ รับกำรผ่อนผันข้ อห้ ำมกำรมีหรื อเคยมี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรื อกำรให้ บริ กำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำดังกล่ำว ก็ต่อเมื่อบริ ษัทได้ จดั ให้ มีควำมเห็นคณะกรรมกำร
บริ ษัทที่แสดงว่ำได้ พิจำรณำตำมหลักในมำตรำ 89/7 แล้ วว่ำ กำรแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่ำ วไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่
และกำรให้ ควำมเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแต่งตัง้
กรรมกำรอิสระด้ วย
ก. ลักษณะควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจหรื อกำรให้ บริ กำรทำงวิชำชีพ ที่ทำให้ บคุ คลดังกล่ำวมีคณ
ุ สมบัติไม่ เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด
ข. เหตุผลและควำมจำเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
ค. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบริ ษัทในกำรเสนอให้ มีกำรแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
เพื่อประโยชน์ตำมข้ อ (5) และข้ อ (6) คำว่ำ “หุ้นส่วน” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ได้ รับมอบหมำยจำกสำนักงำนสอบบัญชี หรื อ
ผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพ ให้ เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อในรำยงำนกำรสอบบัญชี หรื อรำยงำนกำรให้ บริ กำรทำงวิชำชีพ (แล้ วแต่กรณี)
ในนำมของนิติบคุ คลนัน้
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กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัท
นำยสรรเสริ ญ จุฬำงกูร หรื อ นำยทวีฉตั ร จุฬำงกูร หรื อ นำยวุฒิภมู ิ จุฬำงกูร คนใดคนหนึ่งลงลำยมือชื่อร่ วมกับ นำยสริ ศ
พัฒนะเมลือง หรื อ นำยสันติ พัฒนะเมลือง หรื อนำยฮำจิเมะ คำโตะ รวมเป็ นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริ ษัท หรื อ
นำยสริ ศ พัฒนะเมลือง หรื อ นำยสันติ พัฒนะเมลือง ลงลำยมือชื่อร่ วมกับนำยฮำจิเมะ คำโตะ และประทับตรำสำคัญของ
บริ ษัท
8.2 ผู้บริหาร
รำยชื่อและตำแหน่งของผู้บริ หำร
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

1
นำยสรรเสริ ญ จุฬำงกูร
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
2
นำยสริ ศ
พัฒนะเมลือง
กรรมกำรผู้จดั กำร
3
นำยสุทน
เปรมปรี
ผู้จดั กำรทัว่ ไปอำวุโส (ส่วนงำนคุณภำพ)
4
นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง
ผู้จดั กำรทัว่ ไปอำวุโส (ส่วนงำนบริ หำรธุรกิจ)
5
นำยสวัสดิ์
สุขะอำจิณ
ผู้จดั กำรทัว่ ไปอำวุโส (ส่วนงำนผลิต)
6
นำงสำวสินีนชุ ศรี ธรรมำ
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
ผู้บริ หำร หมำยควำมว่ำ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริ หำรสีร่ ำยแรกนับต่อจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทลงมำ รวมถึงผู้ซึ่งดำรง
ตำแหน่งเทียบเท่ำผู้บริ หำรรำยที่สี่ทกุ รำย โดยรวมถึงผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชี (ผู้บริ หำรลำดับที่ 1 - 6 เป็ นผู้บริ หำรภำยใต้
นิยำมดังกล่ำว)
8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ แต่งตังนำงกสิ
้
ตำ พิทักษ์ สงครำม ทำหน้ ำที่เลขำนุกำรบริ ษัท โดยให้ มีอำนำจหน้ ำที่ตำมที่
กำหนดไว้ ในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมี
คุณสมบัติ ขอบเขตและหน้ ำที่ ดังต่อไปนี ้
คุณสมบัติ
อ้ ำงอิงจำกกฎหมำยมิได้ กำหนดคุณสมบัติของเลขำนุกำรบริ ษัทไว้ จึงถือเป็ นหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรที่จะต้ องดูแล
รับผิดชอบให้ ได้ บคุ คลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสมเข้ ำมำปฏิบตั ิหน้ ำที่ โดยเลขำนุกำรบริ ษัทซึ่งเป็ นลูกจ้ ำงของ
บริ ษัทมิสำมำรถรับหน้ ำที่เลขำนุกำรบริ ษัทในบริ ษัทอื่นๆ แต่อำจรับหน้ ำที่เลขำนุกำรบริ ษัทในบริ ษัทย่อยได้
ขอบเขตและหน้ ำที่
บริ ษัทได้ จัดให้ มีเลขำนุกำรบริ ษัททำหน้ ำที่ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริ ษัทและฝ่ ำยบริ หำร ทำหน้ ำที่ดูแลและ
ประสำนงำนด้ ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ตำ่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง สนับสนุนให้ ดำเนินกำรตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี พร้ อม
ปฏิบตั ิตำมข้ อบังคับและประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยเลขำนุกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่กฎหมำยและบริ ษัท
กำหนด ดังนี ้
1. ให้ คำแนะนำเบื ้องต้ นแก่กรรมกำรเกี่ยวกับข้ อกฎหมำย ระเบียบและข้ อบังคับต่ำงๆ ของบริ ษัท และติดตำมให้ มีกำร
ปฏิบตั ิตำมอย่ำงถูกต้ องและสม่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงที่มีนยั สำคัญแก่กรรมกำร
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2. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริ ษัท และฝ่ ำยบริ หำร ดูแลและประสำนงำนด้ ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ ต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้ อง รวมทังด
้ ำเนินกำรให้ มีกำรปฎิบตั ิตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษัท
3. จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อพึง
ปฎิบตั ิตำ่ งๆ
4. บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท รวมทังติ
้ ดตำมให้ มีกำรปฏิบตั ิตำม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
5. ดูแลให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้ องตำมระเบียบและข้ อกำหนดของกลต. และ
ตลท.
6. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมกำร
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผู้บริ หำร
8. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
9. จัดปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ และกำรส่งเสริ มควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในเรื่ องกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้ กบั กรรมกำร
ผู้บริ หำร และพนักงำน
10. ติดต่อและสือ่ สำรกับผู้ถือหุ้นทัว่ ไปให้ ได้ รับทรำบสิทธิตำ่ งๆ ของผู้ถือหุ้นและข่ำวสำรของบริ ษัท
11. เรื่ องอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ พิ จ ำรณำก ำหนดค่ำ ตอบแทนกรรมกำรและผู้บ ริ ห ำร*** ที่ เ ป็ น ธรรมและสมเหตุสมผล
สอดคล้ องกับภำระควำมรับผิดชอบของกรรมกำร สถำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทและเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่อยูใ่ นอุตสำหกรรมและธุรกิจที่มีขนำดใกล้ เคียงกัน ดังนี ้
8.4.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(1) ค่ำตอบแทนกรรมกำร (ในฐำนะกรรมกำรเท่ำนัน)
้
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ภำยในวงเงินไม่เกิน 6 ล้ ำนบำท แบ่งเป็ นดังนี ้
 ค่ำเบี ้ยประชุม (ต่อครัง้ ที่เข้ ำร่วมประชุม) ในอัตรำเดียวกับปี 2560 คือ
- ประธำนกรรมกำรบริ ษัท
เป็ นเงิน 35,000 บำท
- กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย
เป็ นเงิน 25,000 บำท
 จ่ำยบำเหน็จกรรมกำรบริ ษัท ในอัตรำร้ อยละ 1.50 ของเงินปั นผลที่จ่ำยจำกผลกำรดำเนินงำนปี 2560
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ขออนุมตั คิ ำ่ ตอบแทนกรรมกำรจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล ในปี 2561 มีรำยละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นำยสรรเสริญ
นำยสริศ
นำยมำกำโต
นำยทวีฉตั ร
นำยกรกฤช
นำยวุฒิภมู ิ
นำยเคอิโซ
นำยฮำจิเมะ
นำงสำวสิริณำ
นำยสันติ
นำยอภินนั ท์
นำยปริญญำ
นำยฉัตรชัย
นำยวีรวัฒน์

ตาแหน่ ง

จุฬำงกูร
พัฒนะเมลือง
เทรำอุรำ
จุฬำงกูร
จุฬำงกูร 1
จุฬำงกูร 2
ทำนิ 3
คำโตะ4
พัฒนะเมลือง 5
พัฒนะเมลือง 6
ณ ระนอง
ไววัฒนำ
เอียสกุล
ขอไพบูลย์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ

รวม

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สรรหาและ
กากับดูแล
กาหนด
กิจการ
ค่ าตอบแทน

70,000
150,000
75,000
25,000
75,000
75,000
75,000
75,000
50,000
150,000
150,000
150,000
125,000

100,000
100,000
100,000
75,000

75,000
75,000
75,000
50,000

1,245,000

375,000

275,000

บาเหน็จ
กรรมการ

รวม

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

311,760
311,760
311,760
311,760
311,760
311,760
311,760
311,760
311,760
311,760

381,760
461,760
311,760
386,760
336,760
75,000
75,000
75,000
386,760
50,000
686,760
686,760
686,760
611,760

200,000

3,117,600

5,212,600

หมำยเหตุ: 1. นำยกรกฤช จุฬำงกูร ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560
2. นำยวุฒิภมู ิ จุฬำงกูร เข้ ำรับตำแหน่งกรรมกำร แทน นำยกรกฤช จุฬำงกูร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 เป็ นต้ นไป
3. นำยเคอิโซ ทำนิ ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรและตำแหน่งอื่นๆ เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561
4. นำยฮำจิเมะ คำโตะ เข้ ำรับตำแหน่งกรรมกำร แทน นำยเคอิโซ ทำนิ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561 เป็ นต้ นไป
5. นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำร เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561
6. นำยสันติ พัฒนะเมลือง เข้ ำรับตำแหน่งกรรมกำร แทน นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561 เป็ นต้ นไป

ค่ำตอบแทนรวมของผู้บริ หำร*** ของบริ ษัท
ค่ าตอบแทน
เงินเดือน โบนัสและอื่น ๆ

ปี 2560
จานวนเงิน (ล้ านบาท
66.47 (จำนวน 14 รำย)

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

(2) ค่ำตอบแทนผู้บริ หำร***
 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนมีนโยบำยให้ ปรับค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริ หำร
ประจำปี 2561 ในอัตรำ 5% ของอัตรำในปี ก่อนหน้ ำ
 ค่ำตอบแทนของผู้บริ หำร*** ระดับรองลงไป เป็ นดุลยพินิจของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
ในปี 2561 บริ ษัทได้ จ่ำยค่ำตอบแทนประกอบด้ วยค่ำตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้ กบั ผู้บริ หำร*** จำนวน 17
รำย รวมทังสิ
้ ้น 69.60 ล้ ำนบำท
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8.4.2 ค่ าตอบแทนอื่นๆ (ถ้ ามี)
 ค่ำตอบแทนอื่นของกรรมกำร
- ไม่มี –
 ค่ำตอบแทนอื่นของผู้บริ หำร***
เงินกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ โดยพนักงำนจ่ำยสมทบในอัตรำส่วนร้ อยละ 3 หรื อ 5 ของเงินเดือน และ
บริ ษัทสมทบให้ ในอัตรำเท่ำกัน โดยในปี 2561 บริ ษัทได้ จ่ำยเงินสมทบกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพสำหรับผู้บริ หำร
ทังหมด
้
รวมทังสิ
้ ้น 1,296,639.74 บำท
เงินประกันสังคม
ในปี 2561 บริ ษัทได้ จ่ำยเงินประกันสังคมสำหรับผู้บริ หำรทังหมด
้
รวมทังสิ
้ ้น 64,500 บำท
*** ผู้บ ริ หำรของบริ ษั ทที่ นับ ต่อ จำกคณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ แก่ ประธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ บริ ห ำร, กรรมกำรผู้จัดกำร,
ผู้จดั กำรทัว่ ไปทุกรำย และผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชีกำรเงิน
8.5 บุคลากร (ไม่ รวมคณะผู้บริหาร)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริ ษัทมีพนักงำนทังสิ
้ ้นจำนวน 891 คน และมีพนักงำนชัว่ ครำวที่จ้ำงผ่ำนบริ ษัทรับเหมำ
จ้ ำงแรงงำนอีกจำนวน 420 คน โดยสำมำรถแบ่งแยกตำมประเภทผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี ้
30 กันยายน 2559
30 กันยายน 2560
30 กันยายน 2561
ธุรกิจ
พนักงาน พนักงาน พนักงาน พนักงาน พนักงาน พนักงาน
รายเดือน รายเดือน รายเดือน ชั่วคราว รายเดือน ชั่วคราว
240
240
254
214
266
213
 สำยควบคุมรถยนต์
91
91
94
8
81
26
 สำยควบคุม - รถจักรยำนยนต์
20
20
17
25
16
29
 ชุดควบคุม-รำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์
645
645
618
145
528
152
 ส่วนกลำง
รวมจานวนพนักงาน

996

996

983

392

891

420

การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่ างมีนัยสาคัญ
- ไม่มี ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญในระยะเวลา 3 ปี
- ไม่มี –
ผลตอบแทนพนักงาน
ค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวกับพนักงำนของบริ ษัททังหมดในปี
้
2561 (ไม่รวมส่วนของคณะผู้บริ หำร) รวมเป็ นเงิน 451.07 ล้ ำน
บำท ประกอบด้ วย
- เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ และโบนัสประจำปี รวมเป็ นเงิน 338.63 ล้ ำนบำท
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- ค่ำตอบแทนอื่นๆ (ประกอบด้ วยค่ำรักษำพยำบำล ค่ำรถรับ-ส่งพนักงำน ค่ำเครื่ องแบบ เงินสมทบกองทุนทดแทน
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ ค่ำใช้ จ่ำยประกันสังคม ค่ำอบรมสัมมนำ ค่ำประกันชีวิตและประกันสุขภำพ ค่ำ
สวัสดิกำรอื่นๆ) รวมเป็ นเงิน 38.17 ล้ ำนบำท
- ค่ำแรงของพนักงำนชัว่ ครำว รวมเป็ นเงิน 74.27 ล้ ำนบำท

นโยบำยด้ ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกร ตำมปรัชญำ “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้ อมกัน ” บริ ษัทสนับสนุนให้ มี
กำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับอย่ำงทัว่ ถึงและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถและขับเคลือ่ นองค์กรให้ บรรลุเป้ำหมำย
ทำงธุรกิจ ซึ่งบุคลำกรทุกคนจะได้ รับกำรพัฒนำตำมสำยอำชีพของตนเอง เพื่อให้ เติบโตพร้ อมกับองค์กรอย่ำงยัง่ ยืน
โดยในปี ที่ผำ่ นมำจำนวนชัว่ โมงเฉลีย่ ของกำรฝึ กอบรมของพนักงำนอยูท่ ี่ 7.10 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี
จัดอบรมให้ ควำมรู้ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริ มควำมก้ ำวหน้ ำของพนักงำน โดยคำนึงถึงประโยชน์ ที่บริ ษัทจะได้ รับ
บริ ษัทได้ พฒ
ั นำควำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบตั ิงำนให้ พนักงำน เพื่อนำมำใช้ ในกำรปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำงมืออำชีพ
ดำรงชี วิตได้ อ ย่ำงมี ควำมสุข มีก ำรเปิ ด โอกำสให้ เรี ยนรู้ และพัฒนำในสำยงำนอื่นๆ มีกำรสนับสนุนให้ พนักงำนมี
ควำมก้ ำวหน้ ำในสำยอำชีพของตนเอง ผ่ำนโปรแกรมกำรฝึ กอบรมที่ หลำกหลำย รวมถึงมีกำรฝึ กอบรมให้ ควำมรู้ เรื่ อง
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนอีกด้ วย นอกจำกนี ้ยังสนับสนุนให้ พนักงำนได้ เข้ ำรับกำรอบรมกับ
สถำบันภำยนอก เพื่อแลกเปลีย่ นและนำควำมรู้มำสร้ ำงคุณค่ำให้ กบั องค์กรต่อไป
ภำพรวมกำรพัฒนำบุคลำกร
ภำพรวมกำรพัฒนำบุคลำกรบริ ษัทมุ่งเน้ นกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องและปรับปรุ งแผนกำรพัฒนำบุคลำกร
เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์กำรดำเนินธุรกิจและนวัตกรรมในปั จจุบนั โดยวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรตังแต่
้ พนักงำน
เริ่ มงำนใหม่เพื่อให้ พนักงำนสำมำรถปรับตัวให้ เข้ ำกับวัฒนธรรมกำรทำงำนในองค์กร (On the Job training) กำร
พัฒนำบุคลำกรตำมเส้ นทำงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมสำยอำชีพ และกำรพัฒนำบุคลำกำรตำมเส้ นทำงควำมก้ ำวหน้ ำ
ในสำยอำชีพ
 เส้ นทำงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมสำยอำชีพ (Training Road Map)
ด้ วยกลยุทธ์ ในกำรดำเนินธุรกิจในปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม เพื่อให้ กำรพัฒนำบุคลำกรสอดคล้ องกับกำร
ดำเนินธุรกิจในปั จจุบนั บริ ษัทจึงจำเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนแผนงำนเส้ นทำงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมสำยอำชีพในกำร
พัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรและเส้ นทำงควำมก้ ำวหน้ ำในสำยอำชีพ
 กำรประเมินประสิทธิภำพหลังกำรฝึ กอบรม (Training Effectiveness Evaluation)
เพื่อให้ กำรพัฒนำบุคลำกรเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิ ภำพและเพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจในกำรนำควำมรู้ ที่ได้ รับจำกกำร
พัฒนำตำมสำยอำชีพมำประยุกต์ใช้ ในกำรทำงำน บริ ษัทจึงมุ่งเน้ นกำรประเมินประสิทธิภำพหลังกำรฝึ กอบรมตังแต่
้
กำรทดสอบหลัง กำรฝึ ก อบรมรวมจนถึ ง กำรติ ด ตำมประสิท ธิ ภำพในกำรทำงำนอย่ำ งต่อ เนื่อ ง เพื่ อ วิ เ ครำะห์
ประสิทธิผลในแต่ละหลักสูตร
 กำรประเมินขีดควำมสำมำรถของพนักงำน (Skill Matrix)
เพื่อให้ กำรพัฒนำบุคลำกรเป็ นไปตำมเส้ นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร บริ ษัทจึงกำหนดกำรประเมินขีดควำมสำมำรถ
ของบุคลำกรเพื่อให้ ทรำบศักยภำพและระดับควำมสำมำรถของบุคลำกรแต่ละท่ำน และเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
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เส้ นทำงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมสำยอำชีพ (Training Road Map) จึงมัน่ ใจได้ ว่ำบุคลำกรของบริ ษัทมีควำม
เชี่ยวชำญ พร้ อมที่จะเติบ โตไปตำมเส้ นทำงควำมก้ ำวหน้ ำในสำยอำชีพและพร้ อมที่จะพัฒนำองค์กรให้ ก้ำวไปสู่
ระดับสำกล
 ระบบกำรเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning System)
ในปี 2561 บริ ษัทได้ เพิ่มช่องทำงในกำรพัฒนำตนเองให้ กบั พนักงำนนอกเหนือจำกกำรเรี ยนรู้ ภำยในห้ องเรี ยน ด้ วย
ระบบกำรเรี ยนรู้ด้วย ตนเอง (Self-Learning System)
ทังนี
้ ้นโยบำยกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรของบริ ษัทมุง่ เน้ นกำรพัฒนำตำมเส้ นทำงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมสำยอำชีพและ
มุง่ เน้ นกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตำมเส้ นทำงควำมก้ ำวหน้ ำในสำยอำชีพ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรพร้ อม
ที่จะช่วยพัฒนำองค์กรให้ ก้ำวไปสูร่ ะดับโลกได้
นโยบำยกำรดูแลค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของพนักงำน
บริ ษัทมีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้ แก่พนักงำนอย่ำงเหมำะสม และสอดคล้ องกับอัตรำจ่ำยในอุตสำหกรรมเดียวกัน
ตลอดจนจัดให้ มีสวัสดิกำรต่ำงๆ เกินกว่ำที่กฏหมำยกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ ตรวจสุขภำพพนักงำน เงินค่ำ
เกษี ยณอำยุงำน เบี ้ยขยัน ค่ำครองชีพ เงินค่ำทำศพ ค่ำทำงำนในกะกลำงคืน ค่ำระดับงำน เบี ้ยขยันรำยเดือน เบี ้ยขยัน
ต่อเนื่องประจำปี ค่ำอำหำร ประกันสุขภำพและประกันอุบตั ิเหตุ มีกำรส่งเสริ มให้ จดั กิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง ให้ พนักงำน
ได้ ผอ่ นคลำยจำกกำรทำงำน และได้ ใช้ เวลำทำกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกัน เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงำนมีควำมรักควำมผูกพัน ต่อ
องค์กรในระยะยำว
บริ ษัท สนับ สนุน ควำมคิด ในกำรส่ง เสริ มสิท ธิ แรงงำนและสวัสดิภำพทำงสัง คมของผู้ใช้ แรงงำน มี กำรปฏิบัติตำม
กฏหมำย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับกำรรับสมัครและจ้ ำงงำนทุกประกำรอย่ำงเคร่งครัด โดยบริ ษัท ได้ กำหนดโครงสร้ ำง
เงินเดือนสำหรับพนักงำนทุกระดับและทุกสำยงำนอย่ำงชัดเจน และมีกำรปรับขึ ้นตำมผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนใน
แต่ละปี
นโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำน
บริ ษัทมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนที่ชัดเจน โดยในระยะสันมี
้ กำรกำหนดเป้ำหมำยกำรทำงำนของพนักงำนและของ
บริ ษัทในแต่ละปี ไว้ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนจะสอดคล้ องกับผลกำรปฏิบตั ิงำนจริ งที่เกิดขึ ้นในปี นนๆ
ั้
สำหรับในระยะยำว บริ ษัทมีกำรจัดทำแผนกำรบริ หำรกำรเติบโตในตำแหน่งงำนไว้ ลว่ งหน้ ำ 5 ปี โดยมีแผนกำรพัฒนำ
พนักงำนเป็ นรำยบุคคลรองรับกำรเติบโตดังกล่ำว ซึง่ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนก็จะสอดคล้ องกับแต่ละตำแหน่งงำน ผลกำร
ปฏิบตั ิงำนจริ งที่เกิดขึ ้น และนโยบำยของบริ ษัทที่กำหนดไว้
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กำรนำผลกำรประเมินกำรทำงำนของพนักงำนและผู้บริ หำรมำเชื่อมโยงใช้ กบั กำรกำหนดค่ำตอบแทน
บริ ษัทได้ มีกำรกำหนดให้ ดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนประจำปี โดยใช้ Performance Management System
โดยมีมำตรฐำนกำรประเมินปี ละสองครัง้ และมีเกณฑ์กำรประเมินผลที่ชดั เจน ดังนี ้
KPI
ตาแหน่ ง
Competency
(บุคคล)
พนักงำน

80

20

เจ้ ำหน้ ำที่

50

50

หัวหน้ ำแผนก / หัวหน้ ำส่วน

60

40

ผู้ช่วยผู้จดั กำรขึ ้นไป

70

30

ผลกำรประเมินที่ได้ จะถูกนำมำใช้ ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนให้ กับพนักงำนและผู้บริ หำรของบริ ษัท
โดยมีกำรแบ่งระดับกำรพิจำรณำไว้ ดังนี ้
ผลรวมคะแนนจากการประเมิน
ระดับเกรด
อัตราการปรับค่ าตอบแทน
90 - 100
A
75 - 89
B
60 - 74
C
ตำมนโยบำยของบริ ษัทในแต่ละปี
50 - 59
D
0 - 49
F
นอกเหนือจำกกำรใช้ Performance Management System ในกำรกำหนดค่ำตอบแทนแล้ ว กำรประเมินผลกำร
ปฏิบตั ิงำนยังมีคณ
ุ ค่ำต่อกระบวนกำรพัฒนำงำน กล่ำวคือ สำมำรถนำมำเป็ นแนวทำงในกำรทำแผนพัฒนำบุคลำกรให้
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถสอดคล้ องกับแนวทำงกำรเติบโตของบริ ษัท ได้ อย่ำงเหมำะสม ตำมขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. พิจำรณำผลกำรประเมินคุณลักษณะ (Competency) และดัชนี ้ชี ้วัดกำรทำงำน (KPIs) เพื่อกำรพัฒนำ
2. เลือก Competency ที่จะพัฒนำจำนวน 2 Competency โดยพิจำรณำจำกระดับควำมสำคัญต่อพนักงำน/ผู้บริ หำร
และระดับควำมสำคัญต่องำน
3. เลือกแนวทำงในกำรพัฒนำและวิธีในกำรพัฒนำในตัวอย่ำงกิจกรรมและวิธีกำรพัฒนำ โดยเลือกวิธีในกำรพัฒนำไม่
เกิน 3 วิธีสำหรับ Competency แต่ละตัว
4. จัดทำแผนกำรพัฒนำรำยบุคคล โดยกำรกรอกรำยละเอียดลงในแบบฟอร์ มประเมินผลงำน
8.6 ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้ ำน
กฎหมำย ด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษัท เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
2. พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบ
ที่เกี่ยวข้ อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ
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3. พิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อจำกคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนที่จะดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบ
ที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ น
กรรมกำรอิสระของบริ ษัทต่อไป
4. พิจำรณำแต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบ
้
โดยมีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
รวมถึงประกำศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
5. พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ บริ หำรโดยพิจำรณำจำกบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อจำกคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน รวมถึงกำรพิจำรณำแต่งตังกรรมกำรผู
้
้ จดั กำร กำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรั บผิดชอบของ
กรรมกำรผู้จดั กำร และมอบหมำยอำนำจให้ กรรมกำรผู้จดั กำรทำหน้ ำที่แทนบริ ษัท เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมปกติ
ธุรกิจของบริ ษัท
6. พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดโครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมควำมเหมำะสมของกิจกำร
7. คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจพิจำรณำกำหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำรซึ่งมีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัท
ได้
8. พิจำรณำแต่งตังหรื
้ อมอบหมำยให้ กรรมกำรคนใดคนหนึ่งหรื อหลำยคนหรื อบุคคลอื่นกระทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
แทนคณะกรรมกำรตำมที่เห็นสมควรได้ และสำมำรถยกเลิก เปลีย่ นแปลง หรื อแก้ ไขอำนำจนันๆ
้ ได้
9. พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัท และนโยบำยหลักในกำรลงทุนในบริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วมและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
10. พิจำรณำอนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เมื่อเห็นว่ำบริ ษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนันและ
้
รำยงำนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป
11. พิจำรณำอนุมตั ิเรื่ องที่มีสำระสำคัญ เช่น นโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำร กำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกันของ
บริ ษัท รำยกำรที่เกี่ยวโยง และกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนตำมประกำศ ข้ อบังคับ
และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิจำรณำอนุมตั ิเรื่ องที่กฎหมำยกำหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
13. พิจำรณำอนุมตั ิ ให้ ควำมเห็นชอบ เรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) นโยบำย แนวทำงยุทธศำสตร์ กำรทำธุรกิจ เป้ำหมำย แผนงำน และงบประมำณประจำปี ของบริ ษัท
(2) ผลงำนและผลประกอบกำรประจำไตรมำสของบริ ษัท เทียบกับแผนและงบประมำณ และพิจำรณำแนวโน้ ม
ระยะต่อไปของปี
(3) กำรลงทุนในโครงกำรที่ไม่มีในงบประมำณประจำปี หรื อ ตำมอำนำจกำรอนุมตั ิ
(4) กำรใช้ เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงกำรที่ได้ รับอนุมตั ิไว้ รวมร้ อยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุน
โครงกำรรวมเกินร้ อยละ 10
(5) กำรซื อ้ และจำหน่ำยสินทรั พย์ กำรซื อ้ กิ จ กำรและเข้ ำร่ ว มในโครงกำรร่ วมทุนที่ไม่ขัดกับ เกณฑ์ ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมลู ค่ำเกินจำนวนที่มอบอำนำจให้ ฝ่ำยบริ หำรตำมอำนำจกำรอนุมตั ิ
(6) กำรทำธุรกรรมหรื อกำรกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงิน ภำระหนี ้สิน ยุทธศำสตร์ กำร
ทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริ ษัท
(7) กำรทำสัญญำใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับกำรทำธุรกิจปกติ และสัญญำที่เกี่ยวกับกำรทำธุรกิจปกติที่มีควำมสำคัญ
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(8) กำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกันระหว่ำงบริ ษัท บริ ษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ส่วนที่ไม่เข้ ำข้ อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ
(9) ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้ โครงสร้ ำงเงินทุนของบริ ษัทมีอตั รำส่วนหนี ้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1
(10) กำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล
(11) กำรเปลี่ยนนโยบำยและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ ยวกับกำรบัญชี กำรบริ หำรควำมเสี่ยง และกำร ควบคุม
ภำยใน
(12) กำรว่ำจ้ ำงผู้บริ หำรระดับสูง
(13) กำรกำหนดและกำรเปลีย่ นแปลงอำนำจอนุมตั ิที่มอบให้ ผ้ บู ริ หำรระดับสูง
(14) กำรเสนอแต่งตังและกำรสิ
้
้นสุดสถำนภำพของกรรมกำร และเลขำนุกำรบริ ษัท
(15) กำรมอบอำนำจหน้ ำที่ให้ กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ ำยบริ ห ำร หรื อกรรมกำรบริ ษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึง กำร
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงแก้ ไขกำรมอบอำนำจหน้ ำที่ดงั กล่ำว ต้ องไม่ขดั กับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดตลำดหลักทรัพย์ฯ
และคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ
(16) กำรแต่งตัง้ และกำหนดอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อย
(17) กำรจัดให้ มีและกำกับดูแลให้ มีกำรบริ หำรจัดกำรตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
(18) กำรปรับปรุง เปลีย่ นแปลงและแก้ ไขโครงสร้ ำงองค์กร ระดับกรรมกำรผู้จดั กำรขึ ้นไป
(19) กำรดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท
ประธานคณะกรรมการบริษัท
1. ทำหน้ ำที่ประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
2. ทำหน้ ำที่ประธำนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมกำรประชุมให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับ และระเบียบที่กำหนดไว้
3. เสริ มสร้ ำงมำตรฐำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของคณะกรรมกำร
4. ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ โดยเฉพำะให้ เป็ นหน้ ำที่ของประธำนกรรมกำร
5. ดูแลให้ กำรติดต่อสือ่ สำรระหว่ำงกรรมกำรและผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมกำรชุดย่อย ประกอบด้ วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง มีขอบเขตและอำนำจหน้ ำทีอ่ ้ ำงอิงตำมกฎบัตรของ
บริ ษัทที่ได้ รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว (รำยละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10)
ฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ำยบริ หำร หมำยถึง ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร รองประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร กรรมกำรผู้จดั กำร ผู้จดั กำรทัว่ ไปอำวุโส
และผู้จดั กำรทัว่ ไป
ฝ่ ำยบริ หำร มีอำนำจหน้ ำที่ดำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มอบหมำย ซึ่งอยู่ภำยใต้ กฎระเบียบและข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ทังนี
้ ้กำรมอบอำนำจดังกล่ำวต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจที่ทำให้ ฝ่ำยบริ หำรสำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่
ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท หรื อ
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บริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึง่ กำรอนุมตั ิรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้ องผ่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรื อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อพิจำรณำรำยกำรดังกล่ำวตำมที่ข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมำยที่เ กี่ยวข้ องกำหนด ยกเว้ น
เป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมปกติธุรกิจที่มีกำรกำหนดขอบเขตชัดเจน โดยสำมำรถสรุ ปขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ได้
ดังนี ้
1. รับผิดชอบดูแลกำรบริ หำรงำนทัว่ ไปที่มีลกั ษณะเป็ นกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษัท
2. บริ หำรกิจกรรมภำยในของบริ ษัท รวมทังก
้ ำหนดระบบกำรบริ หำรงำนด้ ำนต่ำงๆ ของบริ ษัท
3. วำงแผนและกำหนดโครงกำรด้ ำนต่ำงๆ ของบริ ษัท
4. กำหนดนโยบำยต่ำงๆ ของบริ ษัท เพื่อกำรประกอบธุรกิจโดยปกติ
5. กำหนดโครงสร้ ำงในกำรบริ หำรองค์กรร่วมกับคณะกรรมกำรบริ ษัท
6. บังคับบัญชำ ประสำนงำน ติดตำมกำรปฏิบตั ิกำร กำรกำหนดหน่วยงำนและกำหนดตำแหน่งหน้ ำที่ กำหนดควำม
รับผิดชอบ และมอบหมำยหน้ ำที่กำรบริ หำรงำน โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ
7. กำหนดแนวทำงสำหรับกำรควบคุมกำรบริ หำรที่รัดกุมและเหมำะสม เพื่อให้ เกิดกำรปฏิบตั ิกำรบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเป็ นไปตำมนโยบำยบริ ษัท
8. ดำเนินกิจกำรและบริ หำรงำนประจำวันของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน เป้ำหมำย ข้ อบังคับและระเบียบ
บริ ษัทที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด
9. ดำเนินกิจกำรและบริ หำรงำนให้ เป็ นไปตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ด้ วยงบประมำณที่ได้ รับอนุมตั ิอย่ำง
เคร่งครัด ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นอย่ำงดีที่สดุ
10. รำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำจำกกำรด ำเนิ น งำนตำมมติ และผลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ที่ ส ำคัญ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่องตำมกำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
11. ดำเนินกิจกำรของบริ ษัท ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท
12. ต้ องไม่ประกอบกิจกำรหรื อเข้ ำร่วมในกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัท ไม่ว่ำ
จะทำเพื่อประโยชน์ตนหรื อผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชำหรื อคณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบและได้ รับกำร
พิจำรณำเห็นชอบให้ ประกอบกิจกำรนันๆ
้ ได้

9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทมีควำมมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผู้ผลิตสำยควบคุมยำนยนต์ระดับโลก สร้ ำงควำมน่ำเชื่อถือให้ กบั ผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่อ
กำรดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่ำขององค์กร และส่งเสริ มกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนของบริ ษัท ด้ วยกำรบริ หำรจัดกำรธุรกิจตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรอันเป็ นสำกล เพื่อให้ สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและรักษำคุณธรรมอันเป็ นคุณค่ำพื ้นฐำนของ
องค์กรชันน
้ ำ ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงได้ จดั ทำและอนุมตั ิ ”นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร” เพื่อส่งเสริ มหลักธรร
มำภิบำลขององค์กร โดยมุ่งเน้ นกำรดำเนินธุรกิจด้ วยควำมโปร่ งใส มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต บน
พื ้นฐำนจริ ยธรรมทำงธุรกิจ ใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีของคณะกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนของบริ ษัท ซึ่งจะ
นำไปสูก่ ำรเป็ นองค์กรที่ยงั่ ยืนอย่ำงแท้ จริ ง
แนวทำงกำรส่งเสริ มให้ เกิดกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ มีดงั นี ้
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1. คณะกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคน ต้ องปฏิบตั ิตำมคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท และบริ หำร
จัดกำรธุรกิจทุกระดับด้ วยควำมเชื่อมัน่ ศรัทธำ และเข้ ำใจในหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยถือเป็ นวัฒนธรรมที่ดี
ขององค์กร
2. คณะกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคน ต้ องยึดมัน่ ในควำมเป็ นธรรม ปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน และปฏิบตั ิงำนเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทอย่ำงเต็มควำมสำมำรถด้ วยควำมสุจริ ต โปร่ งใสและสำมำรถ
ตรวจสอบได้
3. คณะกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคน สำมำรถเสนอแนะปรับปรุ งนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท
เพื่อให้ สอดคล้ องและเหมำะสมกับมำตรฐำนกำรดำเนินธุรกิจและมำตรฐำนสำกล ตลอดจนควำมต้ องกำรของ
สังคมที่เปลีย่ นแปลงไปได้
4. บริ ษัทจัดทำเส้ นทำงกำรฝึ กอบรมบุคลำกร (Training Road Map) สำหรับทุกตำแหน่งงำน เพื่อให้ มีกำรศึกษำและ
ทบทวนคูม่ ือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรอย่ำงต่อเนื่อง
5. บริ ษัทเพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์คมู่ ือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรให้ พนักงำนทุกคนรับทรำบ โดยกำรติดบอร์ ด
ข้ อมูลข่ำวสำร
6. ผู้บริ หำรทุกคนได้ รับฟั งสรุปสำระสำคัญคูม่ ือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรในที่ประชุมระดับบริ หำรเป็ นประจำทุกปี
7. คณะกรรมกำรดำเนินกำรติดตำมผลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยฯ รำยงำนในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ
56-1) ทุกปี เริ่ ม พ.ศ. 2558 และทบทวนคูม่ ือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรเป็ นประจำทุกปี
บริ ษัทมีกำรบริ หำรและปฏิบตั ิงำนโดยยึดถือแนวปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยตระหนักถึงควำมสำคัญ
และควำมรับผิดชอบที่มีตอ่ ผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทมำโดยตลอด ด้ วยควำมมุง่ มัน่ ทุม่ เท และควำมร่ วมมือ
อย่ำงเต็มที่ของทุกฝ่ ำย ทังคณะกรรมกำร
้
ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคน โดยได้ เผยแพร่ ค่มู ือหลักกำรกำกับดูแ ลกิจกำร
ซึง่ ได้ รวมถึงนโยบำยจริ ยธรรมธุรกิจ จรรยำบรรณของกรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำน จรรยำบรรณธุรกิจ จรรยำบรรณ
นักลงทุนสัมพันธ์ นโยบำยกำรไม่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรที่บริ ษัทอื่นของกรรมกำรผู้จดั กำร ตลอดจนนโยบำยสำคัญและ
ระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำนปฏิบตั ิตำม ตลอดจนเผยแพร่ ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้
เสียรับทรำบบนเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว หมวดข้ อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor information) หัวข้ อเอกสำรเผยแพร่
(Publication)
ทังนี
้ ้ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจ กำรตำมแนวปฏิบตั ิของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และได้ รับกำรประเมินผลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
สมำคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
คุณภำพกำรจัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อยูใ่ นระดับ “ดีเยี่ยม” ด้ วยคะแนน 97 คะแนน จำกจำนวน
บริ ษัทจดทะเบียนทังสิ
้ ้น 657 บริ ษัท ทังนี
้ ้คะแนนเฉลีย่ ของบริ ษัทจดทะเบียนอยูท่ ี่ 92.42 คะแนน
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัท (IOD)
ผลสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำร ประจำปี 2561 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ด้ วยคะแนน ร้ อยละ 94 ทังนี
้ ้คะแนนเฉลี่ยของ
บริ ษัทจดทะเบียนอยูท่ ี่ ร้ อยละ 81
นอกจำกนี ้บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรครอบคลุมเนื ้อหำ 5 หมวด ได้ แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น กำรปฏิบตั ิ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน บทบำทของผู้มีสว่ นได้ เสีย กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่งใส และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร โดยมีเนื ้อหำดังนี ้
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หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถอื หุ้น

1. การประชุมผู้ถอื หุ้น
1.1. คณะกรรมกำรสนับสนุนและส่งเสริ มผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันให้ เข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
อ้ ำงอิงคูม่ ือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร "นโยบำยสิทธิ์และควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น"
1.2. คณะกรรมกำรกำหนดให้ บริ ษัทมีกำรให้ ข้อมูล วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยมีคำชี ้แจงและเหตุผล
ประกอบในแต่ละวำระหรื อประกอบมติที่ขอตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้ถือหุ้นหรื อใน
เอกสำรแนบวำระกำรประชุม ตลอดจนละเว้ นกำรกระทำใดๆ ที่เป็ นกำรจำกัดโอกำสของผู้ถือหุ้นในกำรศึกษำ
สำรสนเทศของบริ ษัท
โดยก่อนวันประชุม บริ ษัทแจ้ งกำหนดกำรพร้ อมวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แก่ผ้ ถู ือหุ้นทรำบ
ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้ ำตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2560
และได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ตลอดจนข้ อมูลทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม บนเว็บไซต์
ของบริ ษัท (www.thaisteelcable.com ภำยใต้ หัวข้ อ “ข้ อมูลสำหรั บนัก ลงทุน (Investor Information)”) ทัง้
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ในวันที่ 22 ธันวำคม 2560 เพื่ อเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถื อหุ้นได้ มีเวลำศึกษำข้ อมูล
ประกอบกำรประชุมล่วงหน้ ำอย่ำงเพียงพอ โดยบริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นำยทะเบียนของ
บริ ษัท เป็ นผู้จัดส่งหนังสือเชิ ญประชุมในรู ปแบบเอกสำรที่มี ข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรำกฎบนเว็บไซต์ ให้ กับผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้ ำในวันที่ 28 ธันวำคม 2560 (ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วันหรื อ 14 วัน ในบำงกรณี) ตำมหลักเกณฑ์ของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยหนังสือเชิญประชุมดังกล่ำวได้ ระบุข้อเท็จจริ งและเหตุผล ควำมเห็นของคณะกรรมกำรใน
แต่ละวำระ กฎเกณฑ์และวิธีกำรเข้ ำร่วมประชุม พร้ อมทังแนบเอกสำรที
้
่เกี่ยวข้ องที่มีรำยละเอียดครบถ้ วนเพียงพอ
ประกอบกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น และประกำศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์รำยวัน ในวันที่ 17 - 19
มกรำคม 2561 ตำมที่กฎหมำยกำหนด
สำหรับนักลงทุนสถำบัน เพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนและเข้ ำร่ วมประชุม ทำงบริ ษัทจะติดต่อ
ประสำนงำน เพื่อจัดเตรี ยมหนังสือมอบฉันทะให้ พร้ อมก่อนวันประชุม ซึ่งได้ ดำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 11 – 20
มกรำคม 2560
1.3 คณะกรรมกำรอำนวยควำมสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในกำรเข้ ำร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเต็มที่ และละเว้ น
กำรกระทำใดๆ ที่เป็ นกำรจำกัดโอกำสกำรเข้ ำประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น กำรเข้ ำประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมี
วิธีกำรที่ยงุ่ ยำกหรื อมีคำ่ ใช้ จ่ำยมำกเกินไปสถำนที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อกำรเดินทำง เป็ นต้ น
1.4 คณะกรรมกำรเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ ำรับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร
ตลอดจนส่งคำถำมล่วงหน้ ำก่อนวันประชุม ตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหำคม – 15 พฤศจิกำยน 2560 โดยอำจเป็ นผู้ถือหุ้น
รำยเดียวหรื อหลำยรำยรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 3 จำกจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท เพื่อให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระในกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้ องปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ตำมที่บริ ษัท
ก ำหนดไว้ ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท แจ้ งช่ อ งทำงและช่ ว งเวลำในกำรรั บ เรื่ อ งให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ นทรำบผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.thaisteelcable.com ภำยใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”) ในวันที่ 8 สิงหำคม
2560 และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.5 คณะกรรมกำรสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะรู ปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถกำหนดทิศทำงกำรลงคะแนน
เสียงได้ และเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 คน เป็ นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
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1.6 บริ ษัทแต่งตัง้ บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้ ำที่ เป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัท
เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัท
1.7 ตำมข้ อบังคับบริ ษัท กำหนดให้ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่งหนึ่งในสำม (1/3) และ
ให้ มีกำรเลือกตังกรรมกำรที
้
่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ โดยกรรมกำรผู้ที่ต้องออกตำมวำระสำมำรถกลับเข้ ำดำรง
ตำแหน่งอีกวำระหนึง่ ได้ ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมกำร
้
ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี ้
- ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดเลื
ั้
อกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้ รับคะแนนสูงสุดตำมลำดับลงมำ เป็ นผู้ได้ รับเลือกเป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะ
พึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับกำรเลือกตังในล
้ ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมี ให้ ประธำนที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้ กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หนึง่ ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
นอกจำกนี ้ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในกำรถอดถอนกรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ตลอดจนบริ ษัทให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่ อยด้ วย โดยบริ ษัทแนบ
รำยละเอียดกรรมกำรแต่ละท่ำนที่เสนอเข้ ำรับกำรเลือกตัง้ พร้ อมทังรำยละเอี
้
ยดค่ำตอบแทนที่มีข้อมูลเพียงพอ
ประกอบกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น
1.8 บริ ษัทกำหนดให้ มีวำระกำรแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทน เสนอผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติในกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ทกุ ครัง้ พร้ อมทังแนบรำยละเอี
้
ยดผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ ำรับกำรแต่งตังและค่
้
ำตอบแทนที่มี
ข้ อมูลเพียงพอประกอบกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น
1.9 บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูล ข่ำวสำรต่ำงๆ ซึง่ เป็ นสำระสำคัญ โดยเผยแพร่ ผ่ำนระบบข่ำวสำรของตลำดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์บริ ษัท (www.thaisteelcable.com ภำยใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”)
1.10 บริ ษัทมีกำรจัดสรรกำไรให้ กบั ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปั นผล โดยมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อย
ละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจำกหักเงินสำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่ได้ กล่ำวไว้ ในข้ อบังคับและตำมกฎหมำย หำก
ไม่มี เ หตุจ ำเป็ น อื่ นใดและกำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลนัน้ จะไม่มี ผลกระทบต่อ กำรด ำเนิ น งำนปกติข องบริ ษั ท อย่ำ งมี
สำระสำคัญ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ โดยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้ กระทำใน 1 เดือนนับ
แต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรื อวันที่คณะกรรมกำรมีมติแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้
โฆษณำคำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์
2. การดาเนินการในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
2.1 คณะกรรมกำรส่งเสริ มให้ บริ ษัทนำเทคโนโลยีมำใช้ กบั กำรประชุมผู้ถือหุ้น ทังกำรลงทะเบี
้
ยนผู้ถือหุ้น กำรนับ
คะแนนและแสดงผล เพื่อให้ กำรดำเนินกำรประชุมสำมำรถกระทำได้ รวดเร็ ว ถูกต้ อง แม่นยำ รวมทังจั
้ ดให้ มี
เจ้ ำหน้ ำที่ อำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบเอกสำรล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุมมำกกว่ำ 1 ชัว่ โมง
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2.2 ในกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร รวมทังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท ได้ เข้ ำร่ วมประชุม เพื่อเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นซักถำมในที่ประชุม มีกำรแนะนำกรรมกำร ผู้บริ หำรที่เข้ ำร่ วมประชุม ตลอดจนวิธีกำรลงคะแนนเสียงและ
นับคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบก่อนเริ่ มประชุม จำกนันจะด
้ ำเนินกำรประชุมเรี ยงตำมวำระที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญ
ประชุม โดยไม่มีกำรเพิ่มวำระอื่นนอกเหนือที่ระบุไว้
2.3 บริ ษัทจัดให้ มีบตั รลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ และตรวจนับคะแนนเสียง เปิ ดเผยกำรลงคะแนนเสียงในทุกวำระ
ทังเห็
้ นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้ แย้ งในภำยหลัง
2.4 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นจัดให้ มีกำรลงมติเป็ นแต่ละรำยกำรในกรณี ที่วำระนันมี
้ หลำยรำยกำร เช่น วำระกำรแต่งตัง้
กรรมกำร ซึ่งเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคลโดยเสนอชื่อกรรมกำรให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นลงคะแนนทีละคน
2.5 คณะกรรมกำรส่งเสริ มให้ บริ ษัทจัดให้ มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสีย งในกำรประชุม
และเปิ ดเผยให้ ที่ประชุมทรำบพร้ อมบันทึกไว้ ในรำยงำนกำรประชุม ซึ่งในปี 2561 นำงธัญญำรัตน์ แก้ วพิทกั ษ์ ผู้
ถือหุ้น ได้ แสดงควำมประสงค์เป็ นผู้ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในกำรประชุม
2.6 ประธำนในที่ประชุมจัดสรรเวลำให้ เหมำะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็นและตังค
้ ำถำม
ต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท รวมทังมี
้ กำรบันทึกประเด็นซักถำมและข้ อคิดเห็นที่สำคัญในรำยงำนกำร
ประชุม
2.7 นำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกรู ปแบบ ได้ แก่ ค่ำเบี ้ยประชุม ค่ำบำเหน็จกรรมกำร ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิ
เป็ นประจำทุกปี
2.8 บริ ษัทไม่ได้ เพิ่มวำระกำรประชุม หรื อเปลี่ยนแปลง ข้ อมูลสำคัญ โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำในกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี 2561 อีกทังยั
้ งเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมในที่ประชุมซึ่ง
รำยละเอียดได้ มีกำรบันทึกไว้ ในรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
2.9 บริ ษัทได้ อำนวยควำมสะดวกและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยเข้ ำร่ วมประชุมฯ โดยจัดสถำนที่ประชุมฯ ที่สำมำรถ
เดินทำงได้ สะดวก
2.10 ปี 2561 บริ ษัทจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นทังหมด
้
1 ครัง้ ซึ่งเป็ นกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 23
มกรำคม 2561 โดยมีกรรมกำรเข้ ำร่ วมประชุม 9 คน และได้ มอบให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด ซึ่งเป็ นนำยทะเบียนหุ้นของบริ ษัท ดำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ ำเป็ นเวลำ 14
วัน และ ได้ นำหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ล่วงหน้ ำเป็ นเวลำ
32 วัน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ศกึ ษำข้ อมูลก่อนวันประชุม
3. การจัดทารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถอื หุ้น
3.1 บริ ษัทแจ้ งมติที่ประชุมผ่ำนระบบข่ำวสำรของตลำดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 23 มกรำคม 2561 โดยมติดงั กล่ำวได้ ระบุ
คะแนนเสียงทังเห็
้ นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวำระ
3.2 รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกกำรชี ้แจงขันตอนกำรลงคะแนน
้
และวิธีกำรแสดงผลคะแนนให้ ที่ประชุมทรำบ
ก่อนดำเนินกำรประชุม รวมทังเปิ
้ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นตังประเด็
้
น หรื อซักถำม นอกจำกนี ้ มีกำรบันทึกคำถำมคำตอบ
และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมีผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงเป็ นอย่ำงไร รวมถึงบันทึก
รำยชื่อกรรมกำรผู้เข้ ำร่วมประชุมและกรรมกำรที่ลำประชุม ทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษ ส่งตลำดหลักทรัพย์ฯ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง ในวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561 (ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม) พร้ อมทังเผยแพร่
้
บน
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เว็บไซต์ของบริ ษัท ในวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561 (www.thaisteelcable.com ภำยใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูลสำหรับนักลงทุน
(Investor Information)”) เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
1. การให้ ข้อมูลก่ อนการประชุมผู้ถอื หุ้น
1.1 บริ ษัทแจ้ งกำหนดกำรประชุมพร้ อมระเบียบวำระ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์บริ ษัท ในวันที่ 22 ธันวำคม 2560
1.2 บริ ษัทแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบกฎเกณฑ์ตำ่ งๆ ที่ใช้ ในกำรประชุม ขันตอนกำรออกเสี
้
ยงลงมติ รวมทังสิ
้ ทธิกำรออกเสียง
ลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุ้น โดยหุ้นของบริ ษัทมีเพียงหุ้นสำมัญประเภทเดียวเท่ำนัน้
1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทำเป็ นภำษำอังกฤษทังฉบั
้ บ และเผยแพร่พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ น
ฉบับภำษำไทย
1.4 คณะกรรมกำรเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรล่วงหน้ ำ ตังแต่
้ วนั ที่ 15
สิงหำคม – 15 พฤศจิกำยน 2560 ทังนี
้ ้บริ ษัทแจ้ งช่องทำงและช่วงเวลำในกำรรับเรื่ องให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบผ่ำนเว็บไซต์
ของบริ ษัท (www.thaisteelcable.com ภำยใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”) ในวันที่ 8
สิงหำคม 2560 และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. วันประชุมผู้ถอื หุ้น
2.1 ให้ สทิ ธิออกเสียงแก่ผ้ ถู ือหุ้น ตำมจำนวนหุ้นที่ถืออย่ำงเท่ำเทียมกัน
3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอื หุ้นส่ วนน้ อย
3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หำรไม่เพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งเป็ นกำรล่วงหน้ ำโดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะวำระสำคัญที่ผ้ ู
ถือหุ้นต้ องใช้ เวลำในกำรศึกษำข้ อมูลก่อนตัดสินใจ
3.2 คณะกรรมกำรเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในกำรแต่งตังกรรมกำรเป็
้
นรำยคน
4. การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญกับเรื่ องกำรดูแลกำรใช้ ข้อมูลภำยใน อันเป็ นส่วนสำคัญในกำรเสริ มสร้ ำงกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ กำหนดนโยบำยกำรป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยในขึ ้น (เปิ ดเผยในคู่มือ
หลักกำรกำกับดูแลกิ จ กำร) เพื่อเป็ นกำรป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยในที่ สำคัญ ของบริ ษัท ที่ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อ
สำธำรณชน ไปใช้ เพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเองหรื อผู้อื่น และแจ้ งแนวทำงดังกล่ำวให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน
ทุกคนถือปฏิบตั ิ ตลอดจนกำหนดให้ กรรมกำรทุกคนและผู้บริ หำรที่มีหน้ ำที่รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ตำม
กฎหมำยจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ แก่คณะกรรมกำรเป็ นประจำ รวมทังให้
้ มีกำรเปิ ดเผยในรำยงำนประจำปี
5. การมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
5.1 คณะกรรมกำรกำหนดให้ กรรมกำรรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียก่อนกำรพิจำรณำวำระนัน้ และบันทึกไว้ ในรำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
5.2 คณะกรรมกำรกำหนดให้ กรรมกำรที่มีสว่ นได้ เสียอย่ำงมีนยั สำคัญในลักษณะที่อำจทำให้ กรรมกำรรำยดังกล่ำวไม่
สำมำรถให้ ควำมเห็นได้ อย่ำงอิสระ งดเว้ นจำกกำรมีสว่ นร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนัน้
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
1. การกาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
1.1 คณะกรรมกำรกำหนดจรรยำบรรณต่อผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ อย่ำงชัดเจน นอกจำกนี ้ยังดำเนินกำรในด้ ำนต่ำงๆ
ต่อไปนี ้
(1) มีกำรกำหนดขอบเขตในกำรดูแลลูกค้ ำอย่ำงเป็ นระบบในด้ ำนสุขภำพ ควำมปลอดภัย และกำรชดเชยจำกกำร
ใช้ สนิ ค้ ำหรื อบริ กำรในช่วงอำยุของสินค้ ำ
(2) มีกำรกำหนดขันตอนและวิ
้
ธีปฏิบตั ิในกำรคัดเลือกคูค่ ้ ำหรื อผู้รับเหมำของบริ ษัท
(3) ดำเนิน กำรอย่ำ งเป็ น ระบบ บริ ษั ทมั่นใจได้ ว่ำห่ว งโซ่อุปทำน (Value Chain) ของบริ ษั ทเป็ น มิต รต่อ
สิง่ แวดล้ อม และส่งเสริ มกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนอย่ำงสม่ำเสมอ
(4) สร้ ำงปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ชุมชนที่สถำนประกอบกำรของบริ ษัทตังอยู
้ ่
(5) เข้ ำร่ วมโครงกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต รวมถึงกำรสนับสนุนกิ จกรรมที่
ส่งเสริ มและปลูกฝังให้ พนักงำนทุกคนปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
(6) กำหนดวิธีกำรและแนวปฏิบตั ิในเรื่ องสิทธิของเจ้ ำหนี ้อย่ำงเป็ นธรรม
(7) ปฏิบตั ิกบั พนักงำนและลูกจ้ ำงอย่ำงเป็ นธรรมรวมทังมี
้ กำรพัฒนำควำมรู้และศักยภำพของพนักงำน
1.2 คณะกรรมกำรจัดให้ มีกระบวนกำรและช่องทำงในกำรรับและจัดกำรกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้มีส่วนได้ เสีย โดย
เปิ ดเผยกระบวนกำรและช่องทำงบนเว็บไซต์บริ ษัท (www.thaisteelcable.com ภำยใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูลสำหรับนัก
ลงทุน (Investor Information)”) หรื อรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท
2. การเปิ ดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่ อสังคม
2.1 บริ ษัทเปิ ดเผยกิจกรรมต่ำงๆ ที่แสดงให้ เห็นถึงกำรดำเนินกำรตำมจรรยำบรรณข้ ำงต้ น
2.2 คณะกรรมกำรดูแลให้ บริ ษัทจัดทำรำยงำนแห่งควำมยัง่ ยืนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรเป็ นฉบับ
ต่ำ งหำกแยกจำกรำยงำนประจ ำปี มี ผลตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2558 โดยรำยงำนดัง กล่ำ วจัด ท ำแบบบูร ณำกำร
(Integrated Report) เป็ นกำรรำยงำนควำมยัง่ ยืนที่ครอบคลุมทังด้
้ ำนเศรษฐกิจ ด้ ำนสังคม และด้ ำนสิง่ แวดล้ อม
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
1. การเปิ ดเผยข้ อมูล
1.1 คณะกรรมกำรมีกลไกที่จะดูแลให้ มนั่ ใจได้ ว่ำข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อนักลงทุนถูกต้ อง ไม่ทำให้ สำคัญผิด และเพียงพอ
ต่อกำรตัดสินใจของนักลงทุน
1.2 คณะกรรมกำรรำยงำนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และ
นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลสิง่ แวดล้ อมและสังคม ที่ได้ ให้ ควำมเห็นชอบไว้ โดยสรุ ป และผลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย
ดังกล่ำว รวมทังกรณี
้
ที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำวได้ พร้ อมด้ วยเหตุผล โดยรำยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
เช่น รำยงำนประจำปี และเว็บไซต์ของบริ ษัท
1.3 คณะกรรมกำรจัดให้ มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กบั รำยงำน
ของผู้สอบบัญชีในรำยงำนประจำปี
1.4 คณะกรรมกำรสนับสนุนให้ บริ ษัทจัดทำคำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร (Management Discussion
and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินทุกไตรมำส ทังนี
้ ้ เพื่อให้ นกั ลงทุนได้ รับทรำบข้ อมูล
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1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

และเข้ ำใจกำรเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในแต่ละไตรมำสได้ ดียิ่งขึ ้น
นอกเหนือจำกข้ อมูลตัวเลขในงบกำรเงินเพียงอย่ำงเดียว
คณะกรรมกำรดูแลให้ มีกำรเปิ ดเผยค่ำสอบบัญชีและค่ำบริ กำรอื่นที่ผ้ สู อบบัญชีให้ บริ กำรไว้
คณะกรรมกำรดูแลให้ มีกำรเปิ ดเผยบทบำทและหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย จำนวนครัง้
ของกำรประชุมและจำนวนครัง้ ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ ำร่ วมประชุมในปี ที่ผ่ำนมำและควำมเห็นจำกกำรทำหน้ ำที่
รวมถึงกำรฝึ กอบรมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำรในรำยงำนประจำปี
คณะกรรมกำรเปิ ดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูงที่สะท้ อนถึงภำระหน้ ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทังรู้ ปแบบหรื อลักษณะของค่ำตอบแทนด้ วย ทังนี
้ ้ จำนวนเงินค่ำตอบแทนที่
เปิ ดเผย รวมถึงค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละท่ำนได้ รับจำกกำรเป็ นกรรมกำรของบริ ษัทย่อย
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้บริ หำรไว้ อย่ำงชัดเจน และกำหนดนโยบำยให้ กรรมกำรและ
ผู้บริ หำรต้ องรำยงำนรำยกำรเกี่ยวโยงและรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียของกรรมกำรและผู้บริ หำร ตำมนโยบำยกำร
รำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียของกรรมกำร ผู้บริ หำร และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง (เปิ ดเผยในคู่มือ หลักกำรกำกับดูแล
กิจกำร) เพื่อป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ของกรรมกำรและผู้บริ หำร ตำมแนวกำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ
ว่ำด้ วยกำรขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ (เปิ ดเผยในคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร) จึงได้ รำยงำนต่อประธำน
กรรมกำร และบรรจุเป็ นวำระเพื่อแจ้ งให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัททรำบเป็ นรำยไตรมำส
ไม่มีประวัติกำรถูกสัง่ ให้ แก้ ไขงบกำรเงินจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ

2. ข้ อมูลขัน้ ต่าที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ ของบริษัท
2.1 นอกจำกกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมเกณฑ์ที่กำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรำยกำรข้ อมูล
ประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี แล้ ว คณะกรรมกำรพิจำรณำให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลทังภำษำไทยและ
้
ภำษำอังกฤษผ่ำนช่องทำงอื่นด้ วย เช่น เว็บไซต์ของบริ ษัท โดยกระทำอย่ำงสม่ำเสมอ พร้ อมทังน
้ ำเสนอข้ อมูลที่
เป็ นปั จจุบนั อนึง่ ข้ อมูลบนเว็บไซต์ของบริ ษัท อย่ำงน้ อยควรประกอบด้ วยข้ อมูลต่อไปนี ้และปรับปรุ งข้ อมูลให้ เป็ น
ปั จจุบนั
(1) วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัท
(2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท
(3) รำยชื่อคณะกรรมกำรและผู้บริ หำร
(4) งบกำรเงินและรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน ทังฉบั
้ บปั จจุบนั และของปี ก่อนหน้ ำ
(5) แบบ 56-1 และรำยงำนประจำปี ที่สำมำรถให้ ดำวน์โหลดได้
(6) ข้ อมูลหรื อเอกสำรอื่นใดที่บริ ษัทนำเสนอต่อนักวิเครำะห์ ผู้จดั กำรกองทุน หรื อสือ่ ต่ำงๆ
(7) โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม
(8) โครงสร้ ำงกลุม่ บริ ษัท รวมถึงบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทร่ วมค้ ำ และ Special purpose enterprises/
vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้ ำมี)
(9) กลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ทงทำงตรงและทำงอ้
ั้
อมที่ถือหุ้นตังแต่
้ ร้ อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
และมีสทิ ธิออกเสียง
(10) กำรถือหุ้นทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมของกรรมกำร และผู้บริ หำรระดับสูง
(11) หนังสือเชิญประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้ถือหุ้น
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(12) ข้ อบังคับบริ ษัท และข้ อตกลงของกลุม่ ผู้ถือหุ้น (ถ้ ำมี)
(13) นโยบำยด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท
(14) นโยบำยด้ ำนบริ หำรควำมเสีย่ ง รวมถึงวิธีกำรจัดกำรควำมเสีย่ งด้ ำนต่ำงๆ
(15) กฎบัตร หรื อหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติ วำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำร รวมถึงเรื่ องที่ต้อง
ได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
(16) กฎบัตร หรื อหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติ วำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร
(17) จรรยำบรรณสำหรับพนักงำนและกรรมกำรของบริ ษัท รวมถึงจรรยำบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
(18) ข้ อมูลติดต่อบุคคลที่รับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ โดยนักลงทุนทัว่ ไป นักวิเครำะห์และภำครัฐที่เกี่ยวข้ อง
อย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม ทังนี
้ ้ผู้ลงทุนสำมำรถติดต่อขอทรำบข้ อมูลของบริ ษัท เพิ่มเติมได้ ที่
ฝ่ ำยกำกับหลักทรัพย์และประสำนงำนตลำดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ
: นำงกสิตำ พิทกั ษ์ สงครำม (เลขำนุกำรบริ ษัท)
หมำยเลขโทรศัพท์ : (038) 447 200 - 15 ต่อ 626, 412
หมำยเลขโทรสำร : (038) 185 025
อีเมล์
: ir@thaisteelcable.com
เว็บไซต์
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมกำรกำหนดโครงสร้ ำงของคณะกรรมกำรให้ ประกอบด้ วยกรรมกำรที่มีคณ
ุ สมบัติหลำกหลำย ทังในด้
้ ำน
ทัก ษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ ำนที่ เป็ นประโยชน์ กับ บริ ษัท และมีก รรมกำรที่ ไม่ได้ เ ป็ น
กรรมกำรบริ หำรอย่ำงน้ อย 1 คนที่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจหรื ออุตสำหกรรมหลักที่บริ ษัทดำเนินกิจกำรอยู่ และ
คณะกรรมกำรจัดให้ มีกำรเปิ ดเผยนโยบำยในกำรกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรที่มีควำมหลำกหลำย
รวมถึงจำนวนปี กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทของกรรมกำรแต่ละคนในรำยงำนประจำปี และบนเว็บไซต์
ของบริ ษัท
1.2 คณะกรรมกำรมีขนำดที่เหมำะสม และประกอบด้ วยบุคคล ที่มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถที่เพียง
พอที่จะปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่เกิน 12 คน
1.3 คณะกรรมกำรมีกรรมกำรอิสระที่สำมำรถให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรทำงำนของฝ่ ำยจัดกำรได้ อย่ำงอิสระในจำนวนที่
สำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
1.4 คณะกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็ น “กรรมกำรอิสระ” เพื่อให้ กรรมกำรอิสระของบริ ษัทมีควำม
เป็ นอิสระอย่ำงแท้ จริ ง เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของบริ ษัท โดยควำมเป็ นอิสระอย่ำงน้ อยต้ องเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ในกรณีที่จะแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระนันให้
้ ดำรง
ตำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรพิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลถึงควำมจำเป็ นดังกล่ำว
1.5 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำรมีหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบต่ำงกัน คณะกรรมกำรกำหนดอำนำจหน้ ำที่ของ
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำรอย่ำงชัดเจน และเพื่อไม่ให้ คนใดคนหนึ่งมีอำนำจโดยไม่จำกัด ควรแยก
บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรออกจำกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรผู้จดั กำร
- 59 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

1.6 คณะกรรมกำรกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรให้ กรรมกำรดำรงตำแหน่งในบริ ษัทอื่น โดยพิจำรณำถึงประสิทธิภำพกำร
ทำงำนของกรรมกำรที่ดำรงตำแหน่งหลำยบริ ษัทอย่ำงรอบคอบ และเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำ
ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ในบริ ษัทได้ อย่ำงเพียงพอ
1.7 คณะกรรมกำรกำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบัติในกำรไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรที่บริ ษัทอื่นของกรรมกำรผู้จดั กำร
และผู้บริ หำรระดับสูงของบริ ษัทอย่ำงชัดเจน ทังประเภทของต
้
ำแหน่งกรรมกำรและจำนวนบริ ษัทที่สำมำรถไปดำรง
ตำแหน่งได้ ทังนี
้ ้ต้ องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก่อน
1.8 บริ ษัทมีเลขำนุกำรบริ ษัทซึง่ ทำหน้ ำที่ให้ คำแนะนำด้ ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้ องทรำบ
และปฏิบตั ิหน้ ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทังประสำนงำนให้
้
มีกำรปฏิบตั ิตำมมติคณะกรรมกำร
ดังนัน้ คณะกรรมกำรจัดให้ มีกำรกำหนดคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริ ษัทที่เหมำะสม ที่จะปฏิบตั ิ
หน้ ำที่ในฐำนะเลขำนุกำรบริ ษัท นอกจำกนี ้ มีกำรเปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริ ษัทใน
รำยงำนประจำปี และบน เว็บไซต์ของบริ ษัท
1.9 เลขำนุกำรบริ ษัทได้ รับกำรฝึ กอบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องด้ ำนกฎหมำย กำรบัญชี หรื อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่
เลขำนุกำรบริ ษัท
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
นอกจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ต้องจัดให้ มีตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว คณะกรรมกำรควร
พิจำรณำจัดให้ มีคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นเพื่อกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนี ้
(1) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เป็ นกรรมกำรอิสระทังคณะ
้
ทำหน้ ำที่พิจำรณำหลักเกณฑ์และ
กระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูง ตำม
กระบวนกำรสรรหำที่ได้ กำหนดไว้ ตลอดจนทำหน้ ำที่พิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยและรู ปแบบค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูง และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรเป็ นผู้อนุมตั ิค่ำตอบแทน
ของผู้บริ หำรระดับสูง ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้แต่งตังกรรมกำร
้
และค่ำตอบแทนของกรรมกำร
คณะกรรมกำรจะต้ องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้อนุมตั ิ
(2) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร ทำหน้ ำที่สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรกำกับดูแลกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทมีนโยบำยส่งเสริ มและ
สนับสนุนกำรนำหลักกำรกำกับดูแลกิ จกำรไปประยุกต์ ใช้ ในกำรบริ หำรงำนและกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร
ผู้บริ หำรและพนักงำนได้ อย่ำงเป็ นรูปธรรม เพื่อให้ องค์กรมีกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงโปร่งใส เปิ ดเผย ตรวจสอบได้ มี
ควำมเป็ นธรรมกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ตลอดจนมีประสิทธิภำพต่อกิจกำร สำมำรถสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้น นักลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสีย
(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ทำหน้ ำที่กำหนดนโยบำยด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร
รวมทังก
้ ำกับดูแลให้ มีระบบหรื อกระบวนกำรบริ หำร จัดกำรควำมเสีย่ ง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัท
ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุดข้ ำงต้ น ดำเนินกำรตำมหลักกำรดังนี ้
1. ในกรณีที่คณะกรรมกำรได้ แต่งตังบุ
้ คคลใดให้ เป็ นที่ปรึ กษำของคณะกรรมกำร ต้ องมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของที่
ปรึกษำนันไว้
้ ในรำยงำนประจำปี รวมทังควำมเป็
้
นอิสระ หรื อไม่มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
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2. ประธำนคณะกรรมกำรไม่ เ ป็ น ประธำนหรื อ สมำชิ ก ในคณะกรรมกำรชุ ด ย่อ ย เพื่ อ ให้ ก ำรท ำหน้ ำ ที่ ข อง
คณะกรรมกำรชุดย่อยมีควำมเป็ นอิสระอย่ำงแท้ จริ ง
3. เพื่อให้ กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อย เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุวตั ถุประสงค์ต่อหน้ ำที่
และควำมรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร จะมีกำรประชุมอย่ำงน้ อย 2 ครัง้ ต่อปี เพื่อพิจำรณำ
หำรื อ และดำเนินกำรใดๆ ให้ สำเร็ จลุลว่ งตำมหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของตน
3. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1) ปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้ ำน
กฎหมำย ด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษัท เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
2) พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติบริ ษัท
มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้ อบังคับ และ/หรื อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ
3) พิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อจำกคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนที่จะดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบ
ที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตังเป็
้ น
กรรมกำรอิสระของบริ ษัทต่อไป
4) พิจำรณำแต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบ
้
โดยมีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
รวมถึงประกำศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
5) พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ บริ หำรโดยพิจำรณำจำกบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อจำกคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน รวมถึงกำรพิจำรณำแต่งตังกรรมกำรผู
้
้ จดั กำร กำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรผู้จัดกำร และมอบหมำยอำนำจให้ ก รรมกำรผู้จัดกำรทำหน้ ำที่แ ทนบริ ษัท เกี่ ยวกับกำรดำเนิ นงำน
ตำมปกติธุรกิจของบริ ษัท
6) พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดโครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมควำมเหมำะสมของกิจกำร
7) คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจพิจำรณำกำหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัท
ได้
8) พิจำรณำแต่งตังหรื
้ อมอบหมำยให้ กรรมกำรคนใดคนหนึง่ หรื อหลำยคนหรื อบุคคลอื่นกระทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
แทนคณะกรรมกำรตำมที่เห็นสมควรได้ และสำมำรถยกเลิก เปลีย่ นแปลง หรื อแก้ ไขอำนำจนันๆ
้ ได้
9) พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัท และนโยบำยหลักในกำรลงทุนในบริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วมและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
10) พิจำรณำอนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เมื่อเห็นว่ำบริ ษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนันและ
้
รำยงำนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป
11) พิจำรณำอนุมตั ิเรื่ องที่มีสำระสำคัญ เช่น นโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำร กำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกันของ
บริ ษัท รำยกำรที่เกี่ยวโยง และกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนตำมประกำศ ข้ อบังคับ
และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12) พิจำรณำอนุมตั ิเรื่ องที่กฎหมำยกำหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
13) พิจำรณำอนุมตั ิให้ ควำมเห็นชอบ เรื่ องดังต่อไปนี ้
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(1) นโยบำย แนวทำงยุทธศำสตร์ กำรทำธุรกิจ เป้ำหมำย แผนงำน และงบประมำณประจำปี ของบริ ษัท
(2) ผลงำนและผลประกอบกำรประจำไตรมำสของบริ ษัท เทียบกับแผนและงบประมำณ และพิจำรณำแนวโน้ ม
ระยะต่อไปของปี
(3) กำรลงทุนในโครงกำรที่ไม่มีในงบประมำณประจำปี หรื อ ตำมอำนำจกำรอนุมตั ิ
(4) กำรใช้ เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงกำรที่ได้ รับอนุมตั ิไว้ รวมร้ อยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุน
โครงกำรรวมเกินร้ อยละ 10
(5) กำรซือ้ และจำหน่ำยสินทรั พย์ กำรซื ้อกิ จกำรและเข้ ำร่ วมในโครงกำรร่ วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมลู ค่ำเกินจำนวนที่มอบอำนำจให้ ฝ่ำยบริ หำรตำมอำนำจกำรอนุมตั ิ
(6) กำรทำธุรกรรมหรื อกำรกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงิน ภำระหนี ้สิ ้น ยุทธศำสตร์ กำร
ทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริ ษัท
(7) กำรทำสัญญำใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับกำรทำธุรกิจปกติ และสัญญำที่เกี่ยวกับกำรทำธุรกิจปกติที่มี ควำมสำคัญ
(8) กำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกันระหว่ำงบริ ษัท บริ ษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ส่วนที่ไม่เข้ ำข้ อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ
(9) ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้ โครงสร้ ำงเงินทุนของบริ ษัทมีอตั รำส่วนหนี ้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1
(10) กำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล
(11) กำรเปลี่ยนนโยบำยและวิธีปฏิบตั ิที่มีนยั สำคัญเกี่ยวกับกำรบัญชี กำรบริ หำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุม
ภำยใน
(12) กำรว่ำจ้ ำงผู้บริ หำรระดับสูง
(13) กำรกำหนดและกำรเปลีย่ นแปลงอำนำจอนุมตั ิที่มอบให้ ผ้ บู ริ หำรระดับสูง
(14) กำรเสนอแต่งตังและกำรสิ
้
้นสุดสถำนภำพของกรรมกำร และเลขำนุกำรบริ ษัท
(15) กำรมอบอำนำจหน้ ำที่ให้ กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ ำยบริ หำร หรื อกรรมกำรบริ ษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึงกำร
ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขกำรมอบอ ำนำจหน้ ำ ที่ ดัง กล่ำ ว ต้ อ งไม่ ขัด กับ กฎเกณฑ์ ข้ อ ก ำหนดตลำด
หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ
(16) กำรแต่งตัง้ และกำหนดอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อย
(17) กำรจัดให้ มีและกำกับดูแลให้ มีกำรบริ หำรจัดกำรตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
(18) กำรปรับปรุง เปลีย่ นแปลงและแก้ ไขโครงสร้ ำงองค์กร ระดับกรรมกำรผู้จดั กำรขึ ้นไป
(19) กำรดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ในปี 2561 คณะกรรมกำรได้ ติดตำมดูแลให้ มีกำรนำกลยุทธ์ ของบริ ษัทไปปฏิบตั ิอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นไปตำม
วัตถุประสงค์เป้ำหมำยของบริ ษัทประจำปี ที่กำหนดไว้ อ้ ำงอิ งกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่
16 ตุลำคม 2561
4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1 บริ ษัทจัดให้ มีกำหนดกำรประชุมและวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็ นกำรล่วงหน้ ำ ทุกปี และแจ้ งให้ กรรมกำรแต่
ละคนทรำบกำหนดกำรดังกล่ำว เพื่อให้ กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำและเข้ ำร่วมประชุมได้
4.2 จ ำนวนครั ง้ ของกำรประชุ ม คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำให้ เ หมำะสมกับ ภำระหน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมกำรและลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ไม่น้อยกว่ำ 6 ครัง้ ต่อปี ในกรณีที่บริ ษัทไม่ได้ มีกำรประชุม
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ทุกเดือน บริ ษัทควรส่งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ คณะกรรมกำรทรำบในเดือนที่ไม่ได้ มีกำรประชุม เพื่อให้
คณะกรรมกำรสำมำรถกำกับควบคุมและดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยจัดกำรได้ อย่ำงต่อเนื่องและทันกำรณ์
4.3 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำรร่วมกันพิจำรณำกำรเลือกเรื่ องเข้ ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยดูให้
แน่ใจว่ำเรื่ องที่สำคัญได้ นำเข้ ำรวมไว้ แล้ วโดยเปิ ดโอกำสให้ กรรมกำรแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษัทเข้ ำสูว่ ำระกำรประชุม
4.4 เอกสำรประกอบกำรประชุมนำส่งให้ แก่กรรมกำรเป็ นกำรล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 7 วันทำกำรก่อนวันประชุม
4.5 กรรมกำรทุกคนควรเข้ ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 75 ของจำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัททังหมดที
้
่ได้
จัดให้ มีขึ ้นในรอบปี
4.6 ประธำนคณะกรรมกำรจัดสรรเวลำไว้ อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเรื่ องและมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำย
ปั ญหำสำคัญกันอย่ำงรอบคอบโดยทัว่ กัน ประธำนกรรมกำรส่งเสริ มให้ มีกำรใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ กรรมกำรทุก
คนควรให้ ควำมสนใจกับประเด็นทุกเรื่ องที่นำสูท่ ี่ประชุม รวมทังประเด็
้
นกำรกำกับดูแลกิจกำร
4.7 คณะกรรมกำรสนับสนุนให้ กรรมกำรผู้จดั กำรเชิญผู้บริ หำรระดับสูงเข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรเพื่อให้ สำรสนเทศ
รำยละเอี ยด เพิ่มเติมในฐำนะที่เกี่ ยวข้ องกับปั ญหำโดยตรงและเพื่อ มีโอกำสรู้ จักผู้บริ หำรระดับสูง สำหรั บใช้
ประกอบกำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดงำน
4.8 คณะกรรมกำรเข้ ำถึงสำรสนเทศที่จำเป็ นเพิ่มเติมได้ จำกกรรมกำรผู้จัดกำร เลขำนุกำรบริ ษัท หรื อผู้บริ หำรอื่นที่
ได้ รับมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็ น คณะกรรมกำรอำจจัดให้ มีควำมเห็นอิสระ
จำกที่ปรึกษำหรื อผู้ประกอบวิชำชีพภำยนอก โดยถือเป็ นค่ำใช้ จ่ำยของบริ ษัท
4.9 คณะกรรมกำรถือเป็ นนโยบำยให้ กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำรมีโอกำสที่จะประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมจำเป็ น
เพื่ออภิปรำยปั ญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่ วมด้ วย และควรแจ้ งให้
กรรมกำรผู้จดั กำรทรำบถึงผลกำรประชุมด้ วย
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย ทำกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนด้ วยตนเองเป็ นประจำทุกปี เพื่อให้
คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปั ญหำ เพื่อกำรปรับปรุงแก้ ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐำนที่จะใช้
เปรี ยบเทียบกับผลปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีหลักเกณฑ์
5.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำร ดำเนินกำรประเมินทังคณะและรำยบุ
้
คคล รวมทังเปิ
้ ดเผย
หลักเกณฑ์ ขันตอนและผลกำรประเมิ
้
นในภำพรวมไว้ ในรำยงำนประจำปี
6. ค่ าตอบแทน
6.1 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรจัดให้ อยูใ่ นลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้ กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสำหกรรม ประสบกำรณ์
ภำระหน้ ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่
คำดว่ำจะได้ รับจำกกรรมกำรแต่ละคน
6.2 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จดั กำรและผู้บริ หำรระดับสูง เป็ นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรกำหนด
ภำยในกรอบที่ได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท โดยระดับค่ำตอบแทนที่เป็ น
เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจควรสอดคล้ องกับผลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้บริ หำรแต่ละคนและต้ องคำนึง
ผลประโยชน์ที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับ
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7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
7.1 คณะกรรมกำรส่งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกให้ มีกำรฝึ กอบรมและกำรให้ ควำมรู้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องในระบบกำร
กำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริ หำร เลขำนุกำรบริ ษัท เป็ นต้ น เพื่อให้ มีกำร
ปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่อง กำรฝึ กอบรมและให้ ควำมรู้ อำจกระทำเป็ นกำรภำยในบริ ษัทหรื อใช้ บริ กำร
ของสถำบันภำยนอก
7.2 ทุกครัง้ ที่มีกำรแต่งตังกรรมกำรใหม่
้
คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยให้ เลขำนุกำรบริ ษัทจัดให้ มีเอกสำรและข้ อมูล
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของกรรมกำรใหม่ รวมถึงกำรจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทให้ แก่กรรมกำรใหม่
7.3 คณะกรรมกำรกำหนดให้ กรรมกำรผู้จดั กำร รำยงำนเพื่อทรำบเป็ นประจำถึงแผนกำรพัฒนำและสืบทอดงำน ซึ่ง
กรรมกำรผู้จดั กำรและผู้บริ หำรระดับสูงควรมีกำรเตรี ยมให้ พร้ อมเป็ นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงำน ในกรณีที่ตน
ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้
7.4 คณะกรรมกำรจัดให้ มีโครงกำรสำหรับพัฒนำผู้บริ หำรโดยให้ กรรมกำรผู้จดั กำรรำยงำนเป็ นประจำทุก ปี ถึงสิ่งที่ได้
ทำไปในระหว่ำงปี และควรพิจำรณำควบคูก่ นั ไปเมื่อพิจำรณำแผนสืบทอดงำน
8. การสรรหากรรมการ
คณะกรรมกำรให้ ควำมสำคัญต่อกำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ โดยกำหนดนโยบำยว่ำคณะกรรมกำรต้ อง
ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำยสำขำ เพื่อให้ สำมำรถให้ คำแนะนำกำรดำเนินธุรกิจได้ อย่ำงเหมำะสมและรอบ
ด้ ำนได้ มำกที่สดุ โดยกำรสรรหำกรรมกำรจะต้ องพิจำรณำจำกทักษะที่คณะกรรมกำรยังคงขำดอยูก่ ่อนเป็ นอันดับ
แรกและสอดคล้ องกับกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ตำมวิธีกำรที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ลว่ งหน้ ำ
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 ประกอบด้ วยคณะกรรมกำรชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้ แก่
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำ ตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำร และ
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง ดังนี ้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
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9.2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ การ
ประชุม
4
4
4
4

จานวนครัง้ การเข้ า
ร่ วมประชุม
4
4
4
3

1
นำยปริ ญญำ
ไววัฒนำ*
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2
นำยอภินนั ท์
ณ ระนอง
กรรมกำรตรวจสอบ
3
นำยฉัตรชัย
เอียสกุล
กรรมกำรตรวจสอบ
4
นำยวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรที่ออกระหว่ำงปี
- ไม่มี * นำยปริ ญญำ ไววัฒนำ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีและกำรเงิน

โดยมีนำงเบญจมำส เทพฤทธิ์ (หัวหน้ ำแผนก - ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน) เป็ นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2561 ได้ พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบให้ เป็ นปั จจุบนั แล้ ว ซึง่ มีควำมสอดคล้ องและเป็ นไปในแนวทำงเดียวกันกับสำนักงำนกลต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ
มีผลบังคับตังแต่
้ วนั ที่ 19 กันยำยน 2561 โดยได้ เผยแพร่ให้ คณะกรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ เสีย
รับทรำบบนเว็บไซต์ ของบริ ษัทแล้ ว (www.thaisteelcable.com ภำยใต้ หัวข้ อ “ข้ อมูลสำหรั บนักลงทุน (Investor
Information)”/เอกสำรเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ ำที่ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริ ษัทดังต่อไปนี ้
1. กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญชี
1.1 สอบทำนให้ บริ ษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ อง และเพียงพอ
1.2 สอบทำนกำรเลือกใช้ นโยบำยบัญชี ที่สำคัญอย่ำงเหมำะสม และถื อปฏิบัติอย่ำงสม่ำเสมอ ใช้ ดุลยพินิจอย่ำง
ระมัดระวัง และประมำณกำรที่สมเหตุสมผลในกำรจัดทำ รวมทังมี
้ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่สำคัญอย่ำงเพียงพอ
1.3 จัด ให้ มี ก ำรรั บ แจ้ งข้ อ มูล หรื อ เบำะแสเกี่ ย วกับ รำยกำรในงบกำรเงิ น ที่ ไม่ เ หมำะสม หรื อ ประเด็ น อื่ น ๆ จำก
พนักงำนและผู้บริ หำร โดยใช้ กระบวนกำรสอบสวนที่เป็ นอิสระ และดำเนินกำรติดตำมอย่ำงเหมำะสม
1.4 พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทังเข้
้ ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่วมประชุมด้ วยอย่ำง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
1.5 สอบทำนกับ ฝ่ ำยบริ ห ำรเกี่ ย วกับ กำรจัด ท ำบทรำยงำนและกำรวิ เ ครำะห์ ข องฝ่ ำยบริ ห ำร ( Management’s
Discussion and Analysis หรื อ MD&A) ซึง่ เปิ ดเผยในรำยงำนประจำปี
2. กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน
2.1 สอบทำนให้ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) และ
ระบบบริ หำรควำมเสีย่ งขององค์กร (Enterprise Risk Management) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล
2.2 พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ ควำมเห็นชอบในกำรพิจำ รณำแต่งตัง้
โยกย้ ำย เลิกจ้ ำงหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
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3.

4.

5.

ภำยใน รวมทังกำรก
้
ำหนดค่ำตอบแทนของหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ส่วน
ร่ วมในกำรพิจำรณำ และเห็นชอบด้ วย และมีกำรดูแลให้ ผ้ ดู ำรงตำแหน่งหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในมีวุฒิ
กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และกำรอบรม ที่เหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ดงั กล่ำว
2.3 พิจำรณำอนุมตั ิกฎบัตรหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
2.4 สอบทำนและให้ ค วำมเห็ น ชอบแผนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี และพิ จ ำรณำผลกำรตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภำยใน
2.5 สอบทำนกระบวนกำรภำยในเกี่ยวกับกำรรับแจ้ งเบำะแสและกำรรับข้ อร้ องเรี ยน โดยกระบวนกำรดังกล่ำวต้ องทำ
ให้ ผ้ แู จ้ งเบำะแสมัน่ ใจว่ำ มีกำรสอบสวนที่เป็ นอิสระ โดยแจ้ งตรงต่อประธำนกรรมกำรตรวจสอบเพือ่ ให้ มนั่ ใจว่ำมี
กำรดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ อง
3.1 สอบทำนให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
3.2 พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและ
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัท
3.3 ก ำหนดให้ มี ก ำรป้ อ งกัน กำรทุจ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่น โดยเปิ ด ช่ อ งทำงให้ แ จ้ งเบำะแสโดยตรงไปยัง ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อดำเนินกำรหำกมีมลู ควำมผิดเกิดขึ ้น
กำรปฏิบตั ิตำมหลักจริ ยธรรม จรรยำบรรณผู้บริ หำรและพนักงำน
4.1 สอบทำนให้ มนั่ ใจว่ำหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยำบรรณผู้บริ หำรและพนักงำน และนโยบำยกำรป้องกันควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ได้ จดั ทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และผู้บริ หำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบ
4.2 ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด กำรปฏิ บัติ ต ำมหลัก จริ ย ธรรม จรรยำบรรณ และนโยบำยกำรป้ อ งกั น ควำมขัด แย้ งทำง
ผลประโยชน์
กำรรำยงำน
5.1 จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้ อง
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่ำงน้ อย ดังต่อไปนี ้
 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท
 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษัท
 ควำมเห็นเกี่ ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ ข้ อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
 จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
 ควำมเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมกฎบัตร (Charter)
 รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
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6.

5.2 ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรื อมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำดังต่อไปนี ้ ซึ่ง
อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนต่อ คณะกรรมกำรของบริ ษั ท เพื่ อ ด ำเนิ น กำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไขภำยในเวลำที่ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร
 รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
 กำรทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน
 กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
หำกคณะกรรมกำรของบริ ษั ท หรื อ ผู้บ ริ ห ำรไม่ด ำเนิ น กำรให้ มี ก ำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไขภำยในเวลำตำมวรรคหนึ่ ง
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่ ง อำจรำยงำนว่ ำ มี ร ำยกำรหรื อ กำรกระท ำตำมวรรคหนึ่ ง ต่ อ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อตลำดหลักทรัพย์
หน้ ำที่อื่นๆ
6.1 จัดให้ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนด้ วยตนเองเป็ น
ประจำทุกปี ตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำรตรวจสอบกำหนด และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
ทรำบ
6.2 ทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อยปี ละครัง้ หรื อตำมควำมจำเป็ นเพื่อให้ ทนั สมัย และ
เหมำะสมกับสภำพแวดล้ อมขององค์กรและนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิ
6.3 ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริ ษัทมอบหมำย ด้ วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

อำนำจ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ที่อยูภ่ ำยใต้ ขอบเขตควำมรับผิด ชอบที่กำหนดไว้ ในหัวข้ อหน้ ำที่แล
ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1. มี อ ำนำจในกำรเชิ ญ ฝ่ ำยจัด กำร หรื อ พนัก งำนของบริ ษั ท มำร่ ว มประชุ ม ชี แ้ จง ให้ ค วำมเห็ น หรื อ จัด ส่ง เอกสำรที่
ร้ องขอตำมควำมจำเป็ น
2. พิจำรณำและให้ ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ ำย หรื อเลิกจ้ ำง และพิจำรณำควำมดี ควำมชอบของ
ผู้บริ หำรสูงสุดของฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
3. จัด หำที่ ป รึ ก ษำจำกภำยนอก หรื อ ผู้เ ชี่ ย วชำญทำงวิ ช ำชี พ ในกำรให้ ค ำแนะน ำ ปรึ ก ษำ หรื อ ให้ ค วำมเห็ น ได้ ต ำมที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำว่ำเหมำะสม
4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อหำรื อประเด็นที่เกี่ยวข้ อง โดยอำจไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้ วย
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9.2.2 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ลาดับที่
1
นำยอภินนั ท์
2
นำยปริ ญญำ
3
นำยฉัตรชัย
4
นำยวีรวัฒน์
กรรมกำรที่ออกระหว่ำงปี
- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล
ณ ระนอง
ไววัฒนำ
เอียสกุล
ขอไพบูลย์

ตาแหน่ ง
ประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

จานวนครัง้ การ
ประชุม

จานวนครัง้ การเข้ า
ร่ วมประชุม

3
3
3
3

3
3
3
2

โดยมีนำงกสิตำ พิทกั ษ์ สงครำม เป็ นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2561 ได้ พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทนให้ เป็ นปั จจุบนั แล้ ว มีผลบังคับตังแต่
้ วนั ที่ 19 กันยำยน 2561 โดยได้ เผยแพร่ ให้ คณะกรรมกำร
ผู้บริ หำร พนักงำน และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ เสีย รับทรำบบนเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว (www.thaisteelcable.com ภำยใต้
หัวข้ อ “ข้ อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”/เอกสำรเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))
ขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยมีขอบเขต
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
 งำนด้ ำนกำรสรรหำ
1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริ ษัท และกรรมกำรชุดย่อย โดยกำหนดจำนวน โครงสร้ ำง และ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำร คุณสมบัติของกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำ ผู้บริ หำรระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
3. พิจำรณำสรรหำและเสนอบุคคลที่เหมำะสมให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท และกรรมกำรชุดย่อย และผู้บริ หำร
ระดับสูง
4. สนับสนุนให้ บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรำยย่อยเสนอรำยชื่อบุคคลเข้ ำรับกำรพิจำรณำสรรหำเป็ นกรรมกำรบริ ษัท
5. ดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวกับกำรสรรหำตำมได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
 งำนด้ ำนกำรกำหนดค่ำตอบแทน
1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริ ษัท กรรมกำรชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท และขออนุมตั ิที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ บริ หำรระดับสูง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
3. ให้ คำชี ้แจงและตอบคำถำมที่เกี่ยวข้ องค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริ ษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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4. รำยงำนนโยบำยกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำร โดยเปิ ดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (56-1)
และรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท
5. ดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนตำมได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
9.2.3 คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
ลาดับที่
1
นำยปริ ญญำ
2
นำยอภินนั ท์
3
นำยฉัตรชัย
4
นำยวีรวัฒน์
กรรมกำรที่ออกระหว่ำงปี
- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล
ไววัฒนำ
ณ ระนอง
เอียสกุล
ขอไพบูลย์

ตาแหน่ ง
ประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

จานวนครัง้ การ
ประชุม

จานวนครัง้ การเข้ า
ร่ วมประชุม

2
2
2
2

2
2
2
2

โดยมีนำงกสิตำ พิทกั ษ์ สงครำม (เลขำนุกำรบริ ษัท) เป็ นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2561 ได้ พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร ให้ เป็ นปั จจุบนั แล้ ว มีผลบังคับตังแต่
้ วนั ที่ 19 กันยำยน 2561 โดยได้ เผยแพร่ ให้ คณะกรรมกำร ผู้บริ หำร
พนักงำน และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ เสีย รับทรำบบนเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว (www.thaisteelcable.com ภำยใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูล
สำหรับนักลงทุน (Investor Information)”/เอกสำรเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))
ขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่
1. กำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย รวมทังฝ่
้ ำย
บริ หำรและพนักงำน ให้ เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี สอดคล้ องกับนโยบำย ระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัท
และข้ อกำหนดกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
2. พิจำรณำกำหนดแนวทำง เสนอแนะแนวนโยบำย / แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยำบรรณและจริ ยธรรมทำงธุรกิจตำมระบบ
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงสม่ำเสมอต่อกรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนของบริ ษัท
3. กำกับดูแลให้ คำปรึกษำ ประเมินผล ทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณ
ธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสม เพื่อยกระดับกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทสูม่ ำตรฐำนสำกล
4. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำย
5. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท เกี่ ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท พร้ อมควำมเห็นในแนวปฏิบตั ิ เพื่อ
ดำเนินกำรแก้ ไขปรับปรุงตำมขันตอนของบริ
้
ษัท
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9.2.4 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ประธำน

จานวนครัง้ การ
ประชุม
4

จานวนครัง้ การ
เข้ าร่ วมประชุม
4

กรรมกำร

4

4

กรรมกำร

4

4

กรรมกำร

4

4

กรรมกำร

4

4

กรรมกำร

3

3

กรรมกำร

1

1

ตาแหน่ ง

1

นำยสริ ศ พัฒนะเมลือง
(กรรมกำรผู้จดั กำร)
2
นำยสุทน เปรมปรี
(ผู้จดั กำรทัว่ ไปอำวุโส - ส่วนงำนคุณภำพ)
3
นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง
(ผู้จดั กำรทัว่ ไปอำวุโส-ส่วนงำนบริ หำรธุรกิจ)
4
นำยสวัสดิ์ สุขะอำจิณ
(ผู้จดั กำรทัว่ ไปอำวุโส - ส่วนงำนผลิต)
5
นำงสำวภัทรำ ชัยยศบูรณะ1
(ผู้จดั กำรทัว่ ไป ส่วนงำนปฏิบตั ิกำรธุรกิจ)
6
นำยฮำจิเมะ คำโตะ2
(ผู้จดั กำรทัว่ ไป ส่วนงำนวิจยั และพัฒนำ)
7
นำงสำวชุลกี ร สุวจิ ิตร3
(ผู้จดั กำรทัว่ ไป ส่วนงำนจัดหำ)
กรรมกำรที่ออกระหว่ำงปี
- ไม่มี 1

แต่งตังต
้ ำแหน่งกรรมกำร เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2561
แต่งตังต
้ ำแหน่งกรรมกำร เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561
3
แต่งตังต
้ ำแหน่งกรรมกำร เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ำยน 2561
2

คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งทังหมดเป็
้
นผู้บริ หำรของบริ ษัท จึงไม่ประสงค์จะรับค่ำเบี ้ยประชุมฯ
โดยมีนำงเบญจมำส เทพฤทธิ์ (หัวหน้ ำแผนก - ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน) เป็ นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2561 ได้ พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยง ให้ เป็ นปั จจุบนั แล้ ว มีผลบังคับตังแต่
้ วนั ที่ 19 กันยำยน 2561 โดยได้ เผยแพร่ ให้ คณะกรรมกำร ผู้บริ หำร
พนักงำน และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ เสีย รับทรำบบนเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว (www.thaisteelcable.com ภำยใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูล
สำหรับนักลงทุน (Investor Information)”/เอกสำรเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))

- 70 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งมีหน้ ำที่ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริ ษัทดังต่อไปนี ้
1. กำหนดและทบทวนกรอบบริ หำรควำมเสีย่ งองค์กรที่เหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็ นไปตำม
มำตรฐำนสำกล รวมทังให้
้ ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่สอดคล้ องต่อทิศทำงกลยุทธ์ กำรดำเนินงำน
และแผนธุรกิจ
2. กำหนดและทบทวนปรับปรุ งนโยบำย และกระบวนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ยงองค์กร รวมทังกฎบั
้
ตรคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยง ให้ สอดคล้ องกับกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงองค์กร เพื่อให้ มีประสิทธิ ผลและมีควำมเพียงพอ สอดคล้ อง
ตำมสภำวกำรณ์ที่เปลีย่ นแปลง
3. กำกับดูแล ติดตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่สำคัญ พร้ อมทังให้
้ คำแนะนำ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำมี
กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสีย่ งอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจ บริ ษัท
4. รำยงำนและประสำนผลกำรดำเนินงำนด้ ำ นกำรบริ หำรควำมเสี่ยงต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อรั บทรำบ ขอ
คำแนะนำ และให้ ควำมเห็นเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
5. รำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสีย่ งที่สำคัญให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท รับทรำบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรื อเหตุกำรณ์ที่สำคัญ ซึ่ง
อำจมีผลกระทบต่อบริ ษัท อย่ำงมีนยั สำคัญ ต้ องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อพิจำรณำโดยเร็ วที่สดุ
6. สนับสนุนและพัฒนำกำรบริ หำรควำมเสี่ยงในทุกระดับทั่ว ทัง้ องค์ กร รวมทัง้ เครื่ องมือ ต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภำพ รวมถึงส่งเสริ มวัฒนธรรมบริ หำรควำมเสีย่ ง
7. ปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัท มอบหมำย
อำนำจ
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งมีอำนำจในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ที่อยู่ภำยใต้ ขอบเขตควำมรับผิดชอบที่กำหนดไว้ ในหัวข้ อ
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1. มีอำนำจให้ ผ้ บู ริ หำรฝ่ ำยต่ำงๆ หรื อพนักงำนของบริ ษัทมำร่วมประชุมชี ้แจง ให้ ควำมเห็น หรื อจัดส่งเอกสำรที่ร้องขอตำม
ควำมจำเป็ น
2. จัดหำที่ปรึ กษำจำกภำยนอก หรื อผู้เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพในกำรให้ คำแนะนำ ปรึ กษำ หรื อให้ ควำมเห็นได้ ตำมที่คณะ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งพิจำรณำว่ำเหมำะสม
3. ประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชี และหรื อผู้ตรวจสอบภำยใน รวมทังผู
้ ้ รับจ้ ำง (Outsource) ให้ บริ กำรงำนอื่นๆ เพื่อหำรื อ
ควำมเสีย่ งที่เกี่ยวข้ อง
9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
9.3.1 กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
กำรสรรหำกรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรชุดต่ำงๆ กรรมกำรผู้จัดกำร ตลอดจนผู้บริ หำรระดับสูง จะมีกำรพิจำรณำ
คัดเลือกและกลัน่ กรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนก่อน จึงจะนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินกำรตำมนโยบำยของบริ ษัท
กำรสรรหำกรรมกำร
1. หลักเกณฑ์และวิธีกำร
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำและคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมำะสมสอดคล้ องตำมกฎบัตร
คณะกรรมกำรบริ ษัท โดยต้ องเป็ นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีเวลำทำงำนให้ บริ ษัทอย่ำงเพียงพอตำมข้ อบังคับ
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ของบริ ษัท คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมกำรอย่ำงน้ อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หนึง่ ของจำนวนกรรมกำรทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย กรรมกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อกำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ โดยกำหนดนโยบำยว่ำ คณะ
กรรมกำรฯ ต้ องประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำยสำขำ เพื่อให้ สำมำรถให้ คำแนะนำกำรดำเนินธุรกิจได้ อย่ำง
เหมำะสมและรอบด้ ำนได้ มำกที่สดุ
ในกำรสรรหำกรรมกำร จะต้ องพิจำรณำจำกทักษะที่คณะกรรมกำรยังคงขำดอยูก่ ่อนเป็ นอันดับแรก และสอดคล้ องกับ
กลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ตำมวิธีกำรที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ลว่ งหน้ ำ
คุณสมบัติกรรมการ
ผู้ที่จะได้ รับคัดเลือกให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบัติเบื ้องต้ นดังต่อไปนี ้
1. มีควำมรู้ ควำมชำนำญในกำรดำเนินธุรกิจ
2. มีประสบกำรณ์เป็ นผู้บริ หำรองค์กรในระดับไม่ต่ำกว่ำผู้จดั กำรอย่ำงน้ อย 5 ปี ขึ ้นไป
3. เป็ นผู้มีธรรมมำภิบำล มีควำมประพฤติเหมำะสม ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมที่ระบุไว้ ในกฏหมำยว่ำด้ วยบริ ษัท
มหำชนจำกัด และไม่เคยถูกดำเนินคดีทำงอำญำ
4. สำมำรถอุทิศเวลำในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่กรรมกำรอย่ำงได้ เต็มที่ และเข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร ประชุมผู้ถือหุ้น
และกำรประชุมอื่นๆ ที่สำคัญได้ ทกุ ครัง้
โครงสร้ างและความหลากหลายของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรฯ ประกอบด้ วยกรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำรและกรรมกำรอิสระ โดยกรรมกำรอิสระจะต้ องมีจำนวนไม่ต่ำ
กว่ำสำมคน และไม่น้อยกว่ำหนึง่ ในสำมของจำนวนกรรมกำรทังคณะ
้
คณะกรรมกำรฯ ได้ กำหนดนโยบำยว่ำ คณะกรรมกำรต้ องประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำยสำขำ เพื่อให้ สำมำรถ
ให้ คำแนะนำกำรดำเนินธุรกิจได้ อย่ำงเหมำะสมและรอบด้ ำนให้ มำกที่สดุ แต่จะต้ องมีกรรมกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญใน
ธุรกิจของบริ ษัท และกรรมกำรที่มีทกั ษะในวิชำชีพทำงบัญชีประเภทละหนึง่ ท่ำนเป็ นอย่ำงน้ อย ดังนี ้
ความเชี่ยวชาญและทักษะ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

ธุรกิจยำนยนต์

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

1. คุณวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

บัญชี / กำรเงิน

1. คุณทวีฉตั ร จุฬำงกูร

1.คุณปริ ญญำ ไววัฒนำ

ธุรกิจอื่น

-

รวม

7 ท่ าน
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หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกและกระบวนกำรแต่งตังกรรมกำรใหม่
้
หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก
บริ ษัทจะคัดเลือกกรรมกำรจำก 2 ช่องทำงคือ
1. คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน จะสรรหำผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม โดยพิจำรณำจำกบัญชีรำยชื่อ
คณะกรรมกำร (Director's Pool) ของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทยก่อนเป็ นอันดับแรก หำกไม่พบผู้
มีคณ
ุ สมบัติตรงตำมควำมต้ องกำรของบริ ษัท จึงจะสรรหำจำกแหล่งอื่นๆ
2. ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมำะสม
กระบวนกำรแต่งตังกรรมกำรใหม่
้
เมื่อได้ รำยชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็ นกรรมกำรใหม่แล้ ว เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ จะนำเสนอเข้ ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติเบื ้องต้ นและข้ อมูลประกอบอื่นๆ
หำกคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีมติเห็นชอบ จะนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมประจำปี ผ้ ถู ือหุ้นต่อไป
กำรแต่งตังกรรมกำรใหม่
้
จะต้ องได้ รับมติเห็นชอบจำกที่ประชุมประจำปี ผ้ ถู ือหุ้น ตำมกำหนดเวลำดังนี ้
ช่วงเวลำ
กิจกรรม
สิงหำคม - พฤศจิกำยน แจ้ งชื่อผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ หมำะสมต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
พฤศจิกำยน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนพิจำรณำ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนนำเสนอรำยชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมประจำปี ผ้ ถู ือหุ้น
มกรำคม ของปี ถดั ไป
ที่ประชุมประจำปี ผ้ ถู ือหุ้นพิจำรณำลงมติ
2. กำรแต่งตัง้ แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
กรณีท่ ี 1 ตาแหน่ งกรรมการว่ างลงตามคราวออกตามวาระ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตังกรรมกำรแทนผู
้
้ ครบกำหนดออกตำมวำระ โดยกรรมกำรที่ครบกำหนด
ออกจำกตำแหน่งอำจได้ รับคัดเลือกเข้ ำเป็ นกรรมกำรอีกได้ โดยในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ทกุ
ครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ ำจำนวนกรรมกำร
จะแบ่งให้ ตรงออกเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรซึ่งพ้ นจำก
ตำแหน่งอำจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ำมำรับตำแหน่งอีกได้ กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรกหรื อ
ปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จบั สลำกกัน ส่วนปี ถดั ไปให้ กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำน
ที่สดุ เป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ง
กรณีท่ ี 2

ตาแหน่ งกรรมการว่ างลงเพราะเหตุอ่ ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้ คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำว
ถัดไป เว้ นแต่วำระของกรรมกำรผู้นนจะเหลื
ั้
อน้ อยกว่ำ 2 เดือน โดยบุคคลดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่ง
กรรมกำรได้ เ พี ย งเท่ำ วำระที่ ยัง เหลื อ อยู่ข องกรรมกำรที่ ต นเข้ ำ มำแทน โดยมติ ข องกรรมกำรต้ อ ง
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมกำรที่ยงั เหลืออยู่
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3. หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมกำร
้
- ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้ คะแนนเสียงที่มอี ยูท่ งหมดเลื
ั้
อกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้ รับคะแนนสูงสุดตำมลำดับลงมำ เป็ นผู้ได้ รับเลือกเป็ น กรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับกำรเลือกตังในล
้ ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่
จะพึงมี ให้ ประธำนที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้ กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อ นถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึง่ ของ
จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
กำรสรรหำผู้บริ หำรระดับสูง
ดำเนินกำรตำมแผนสืบทอดตำแหน่งงำนของ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และกรรมกำรผู้จดั กำร เพื่อมัน่ ใจได้ ว่ำ บริ ษัท มี
ผู้บริ หำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเพียงพอต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ ดังนี ้
1. คณะกรรมกำรบริ ษัทก ำหนดให้ มีแผนพัฒนำศักยภำพผู้บริ หำร เพื่อจัดท ำแผนสืบทอดตำแหน่งประกอบด้ ว ย
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และกรรมกำรผู้จดั กำร
2. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน พิ จ ำรณำก ำหนดควำมรู้ ควำมสำมำรถ ( Competency)
ประสบกำรณ์ของแต่ละตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกผู้บริ หำรที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องตำมที่กำหนด สำมำรถสืบทอดงำน
ของแต่ละตำแหน่งได้
3. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร ประเมินกำรปฏิบตั ิงำนและควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้บริ หำรที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ อง
เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องกำร เพื่อจัดทำแผนกำรพัฒนำรำยบุคคลในกำรลด Competency Gap
4. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร จัดให้ มีกำรหมุนเวียนหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบของผู้บริ หำรที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ อง และ
มอบหมำยให้ กรรมกำรผู้จดั กำรเข้ ำร่ วมประชุมฝ่ ำยบริ หำร เพื่อให้ มีควำมเข้ ำใจ ประสบกำรณ์ และควำมพร้ อมใน
กำรบริ หำรองค์กรต่อไปในอนำคต
5. คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ทบทวนและสรุ ปผลกำรจัดทำแผนกำรสืบทอดตำแหน่งงำนขอ ง
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และกรรมกำรผู้จดั กำร เป็ นประจำและรำยงำนคณะกรรมกำรบริ ษัท ทรำบปี ละ 2 ครัง้
กรรมกำรที่มำจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่แต่ละกลุม่
กลุ่ม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1
นำยสรรเสริ ญ จุฬำงกูร
1. จุฬางกูร
2
นำยทวีฉตั ร
จุฬำงกูร
3
นำยวุฒิภมู ิ
จุฬำงกูร
4
นำยมำกำโต
เทรำอุรำ
2. Hi-Lex Corporation
5
นำยฮำจิเมะ
คำโตะ
6
นำยสริ ศ
พัฒนะเมลือง
3. พัฒนะเมลือง
7
นำยสันติ
พัฒนะเมลือง
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9.3.2 กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระ ทังด้
้ ำนคุณสมบัติและกระบวนกำรสรรหำ บริ ษัทดำเนินกำรสรรหำ
ตำมกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรข้ ำงต้ น โดยอ้ ำงอิงคุณสมบัติกรรมกำรอิสระจำกกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ ษัท
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรื อกำรให้ บริ กำรทำงวิชำชีพของกรรมกำรอิสระในรอบระยะเวลำบัญชีที่ผำ่ นมำ
-ไม่มี9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
-ไม่มี9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทกำหนดนโยบำยและจรรยำบรรณฯ ห้ ำมมิให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนที่รับทรำบข้ อมูลภำยในนำข้ อมูลไป
ใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนและผู้อื่น โดยสื่อสำรกำรใช้ ข้อมูลภำยในคู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวรับทรำบอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึง่ คณะกรรมกำร คณะผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัท มีหน้ ำที่ต้องปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด ในกรณีที่พบเห็น
กำรปฏิบตั ิที่ขดั ต่อนโยบำยดังกล่ำวให้ รำยงำนผู้บังคับบัญชำหรื อฝ่ ำยบริ หำรทรั พยำกรบุคคล หรื อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ วแต่กรณี สรุปได้ ดงั นี ้
 จรรยำบรรณว่ำ ด้ ว ยกำรขัด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ ระบุว่ำ ห้ ำมมิ ให้ ก รรมกำรและลูก จ้ ำงใช้ ข้ อ มูลภำยในเพื่ อ
ผลประโยชน์ตนเองและบุคคลภำยนอก ซึ่งข้ อมูลภำยในหมำยรวมถึงข้ อมูลที่ไม่ได้ มีกำรเปิ ดเผยสู่สำธำรณชน
ภำยใต้ กฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ องกำหนด
 จรรยำบรรณว่ำด้ วยกำรรักษำควำมลับและกำรใช้ ข้อมูลภำยใน ระบุว่ำห้ ำมมิให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน
ทุกคน หรื อบุคคลใดก็ตำมที่รับทรำบข้ อมูลภำยในอันเป็ นสำระสำคัญและมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ซึ่งข้ อมูล
นันยั
้ งไม่ได้ เปิ ดเผยในตลำดหลักทรัพย์ ภำยใต้ ของกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้ องมำซื ้อขำยหลักทรัพย์ก่อนเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน
คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรดูแลกำรใช้ ข้อมูลภำยใน อันเป็ นส่วนสำคัญในกำรเสริ มสร้ ำงกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี ดังนัน้ บริ ษัทจึงกำหนดนโยบำยกำรป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยในขึ ้น เพื่อเป็ นกำรป้องกันกำรนำเอำข้ อมูล
ภำยในที่สำคัญของบริ ษัทที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน ไปใช้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผู้อื่น โดยมีสำระสำคัญ
ดังต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลภำยในที่สำคัญของบริ ษัท คือ ข้ อมูลที่มีควำมสำคัญและจูงใจให้ ผ้ ทู ี่รับรู้ ข้อมูลทำกำรซื ้อหรื อขำยหุ้น และ
ข้ อมูลที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน รวมถึงข้ อมูลที่บริ ษัทจัดเก็บไว้ และยังไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนเป็ นกำร
ชัว่ ครำว
2. แนวทำงและมำตรกำรกำรดูแลกำรใช้ ข้อมูลภำยใน มีดงั นี ้
2.1 ห้ ำมไม่ให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนที่เกี่ ยวข้ องกับกำรจัดทำงบกำรเงิ น เลขำนุกำรบริ ษัท เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรชุดย่อย หรื อบุคคลภำยนอกอื่นๆ ที่ได้ รับกำรบอกกล่ำวเกี่ ยวกับข้ อมูลภำยในที่สำคัญ เปิ ดเผย
ข้ อมูลที่สำคัญที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแก่บคุ คลอื่น รวมทังห้
้ ำมซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินต่อสำธำรณชน และไม่ทำกำรซื ้อ ขำย โอน หรื อรับหลักทรัพย์ของบริ ษัท อันเป็ นกำร
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เอำเปรี ยบต่อบุคคลอื่นโดยใช้ ข้อมูลภำยในที่สำคัญที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำกำรกระทำดังกล่ำวจะ
เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น
2.2 กำหนดให้ กรรมกำร และผู้บริ หำร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ จัดทำและส่งรำยงำนกำรถือ
ครองหลักทรัพย์ภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับกำรแต่งตัง้ รวมทังจั
้ ดทำและจัดส่งรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือ
ครองหลักทรัพย์ อันเนื่องมำจำกกำรซื ้อ ขำย โอน หรื อรับหลักทรัพย์ของบริ ษัท ภำยใน 3 วันทำกำร ตำมมำตรำ
59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ที่ออก
โดยบริ ษัทต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นประจำทุกไตรมำส
2.3 บริ ษัทมีหน้ ำที่เปิ ดเผยข้ อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนที่สำคัญของบริ ษัทให้ สำธำรณชนรับทรำบโดยทันที
และทัว่ ถึง ตำมวิธีกำรของตลำดหลักทรัพย์ฯ และแนวทำงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท เพื่อให้ แน่ใจว่ำข้ อมูล
ข่ำวสำรได้ เข้ ำถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ อย่ำงเท่ำเทียมกัน
2.4 บริ ษัทกำหนดให้ พนักงำนทุกคน ยึดมัน่ เกี่ยวกับกำรปกป้องรักษำควำมลับของข้ อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่ำงๆ ในกำรดำเนินธุรกิจ และห้ ำมมิให้ แสวงหำผลประโยชน์ให้ ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ ข้อมูลภำยในที่สำคัญที่ยงั
ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน หรื อดำเนินกำรใดๆ ในลักษณะที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
นอกจำกนันคณะกรรมกำรบริ
้
ษัท กำหนดนโยบำยกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสียของกรรมกำร ผู้บริ หำร และบุคคลที่มี
ควำมเกี่ยวข้ อง โดยอ้ ำงอิงตำมมำตรำ 89/14 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 ที่แ ก้ ไขเพิ่มเติม และคณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุน ได้ ออกประกำศที่ ทจ. 2/2552 กำหนดให้ กรรมกำรและ
ผู้บริ หำร ต้ องรำยงำนให้ บริ ษัททรำบถึงกำรรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียของตนหรื อของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง ซึ่ งเป็ นส่วน
ได้ เ สี ย ที่ เ กี่ ย วกับ กำรบริ ห ำรจั ด กำรกิ จ กำรของบริ ษั ท โดยให้ มี ผ ลนับ ตัง้ แต่ วัน ที่ 1 กรกฎำคม 2552 เป็ น ต้ น ไป
วัตถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทมีข้อมูลประกอบกำรดำเนินกำร ตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็ น
รำยกำรที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์และอำจมีนำไปสูก่ ำรถ่ำยเทผลประโยชน์ของบริ ษัท นอกจำกนี ้
กำรที่กรรมกำรและผู้บริ หำรต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมระมัดระวังและซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Fiduciary duties) ซึง่ ต้ องตัดสินใจ
โดยไม่มีส่วนได้ เสียไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อมในเรื่ องที่ตัดสินใจ ข้ อมูลในรำยงำนดังกล่ำวจึงเป็ นประโยชน์ ต่อกำร
ติดตำมดูแลให้ กำรทำหน้ ำที่ของกรรรมกำรและผู้บริ หำรเป็ นไปตำมหลักกำรดังกล่ำว
ซึง่ กำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริ หำรและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง ดำเนินกำรรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรรำยงำน ดังต่อไปนี ้
1. รำยงำนครัง้ แรกภำยใน 15 วัน นับจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ อนุมตั ิแบบรำยงำนฯ
2. แจ้ งกำรเปลีย่ นแปลงข้ อมูลทุกๆ ครัง้ ภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่มีกำรเปลีย่ นแปลง
3. เลขำนุกำรบริ ษัท รวบรวมข้ อมูลเพื่อนำเสนอประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 7 วัน
นับจำกวันที่ได้ รับรำยงำนฯ
ทังนี
้ ้สำมำรถขอรับแบบแจ้ งรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียของกรรมกำร ผู้บริ หำรและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง ได้ ที่ฝ่ำยกำกับ
หลักทรัพย์และประสำนงำนตลำดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ หมำยเลขติดต่อ (038) 447 200 – 15 ต่อ 626, 412
หรื อทำงอีเมล์ ir@thaisteelcable.com
ทังนี
้ ้รวมถึงกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่สำคัญต้ องได้ รับกำรพิจำรณำและอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทด้ วย
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9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
รายการที่

ชื่อผู้สอบบัญชี

1.

ประเภทของงานตรวจสอบ

บจ. สำนักงำน อีวำย

2.

ค่ าตอบแทนของงาน
ตรวจสอบ

ตรวจสอบบัญชี

1,180,000

ตรวจสอบ BOI

320,000

รวมค่ าตอบแทนของงานตรวจสอบ

1,500,000

2. ค่ าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

รายการ

1.

ประเภทของงานบริการอื่น
(non-audit service)

บริ กำรให้ คำปรึกษำกฏหมำย

ผู้ให้ บริการ

บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพำร์ ท
เนอร์ ส จำกัด

ค่ าตอบแทน
ของงานบริการอื่น
ส่ วนที่จ่ายไป
ส่ วนที่จะ
ในระหว่ างปี
ต้ องจ่ าย
บัญชี
ในอนาคต
2,165,236.90

-

2.

บริ กำรให้ คำปรึกษำด้ ำน BOI

บจก. เดียบอน พีซี

742,268.04

-

3.

บริ กำรให้ คำปรึกษำคดี Outer

นำยนิติพฒ
ั น์ เสถียรไพศำล

611,340.21

-

4.

บริ กำรให้ คำปรึกษำด้ ำน BOI

บจก. บำงกอก อินเตอร์ เนชัน่ แนล

480,000.00

-

5.

บริ กำรให้ คำปรึกษำและพยำนคดี Outer

นำยพิทกั ษ์ สำรำญสุข

310,000.00

-

6.

IT Consultant Service

บจก. คลำวด์คลู สั (ประเทศไทย)

220,000.00

-

7.

ที่ปรึกษำระบบควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย บจก.เซฟตี ้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)

125,000.00

-

120,000.00

-

84,050.00

-

10,309.28

-

1,500.00

-

และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน
8.

บริ กำรให้ คำปรึกษำกฏหมำยศุลกำกร

ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ วีเอ็มเอส

9.

ค่ำทนำยคดี CEVA เพื่อทำกำรยึดทรัพย์

นำย ปเนต ไพบูลย์ธนธร

10.

ให้ บริ กำรที่ปรึกษำกำรคืนอำกรสำหรับกำร บริ ษัท โปร คอนซัลแทนท์ จำกัด
สงวนสิทธิ์ตำมมำตรำ 12

11.

Local content for new product from

นำยสมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส

germany
รวมค่ าตอบแทนสาหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)
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9.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
ข้ อ
1

2

3

4

9.7.1 เรื่ องที่ไม่ได้ ปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดงั นี ้
เรื่ อง
แนวทำงกำรดำเนินกำร
หมวด 5 “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร”
คณะกรรมกำรควรประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระ
มำกกว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนกรรมกำรทังหมด
้
ใน
กรณีที่ประธำนคณะกรรมกำรไม่เป็ นกรรมกำร
อิสระ
หมวด 5 “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร”
คณะกรรมกำรควรกำหนดวำระกำรดำรงตำแหน่ง
ของกรรมกำรไว้ อย่ำงชัดเจน โดยระบุไว้ ในนโยบำย
ไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้
กำรกำกับดูแลกิจกำร
เนื่องจำกไม่สอดคล้ องและไม่เหมำะสมกับกำรปฏิบตั งิ ำนจริง
หมวด 5 “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร”
คณะกรรมกำรควรกำหนดให้ กรรมกำรอิสระมี
วำระกำรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจำก
วันที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ
ครัง้ แรก
หมวด 5 “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร”
คณะกรรมกำรควรเลือกกรรมกำรอิสระดำรง
ตำแหน่งประธำนกรรมกำร
9.7.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย
คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดให้ มกี ำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด อย่ำง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้ ในเดือนกันยำยน มีกระบวนกำรดังนี ้
1. คณะกรรมกำรกำกับ ดูแ ลกิ จ กำร ทบทวนแบบประเมิน ผลฯ ให้ มีค วำมถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นไปตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
2. คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินฯ และนำส่งเลขำนุกำรคณะฯ
3. เลขำนุกำรบริ ษัท รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
4. คณะกรรมกำรบริ ษัท พิจำรณำดำเนินกำรปรับปรุงกำรปฏิบตั ิงำนให้ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น
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โดยเกณฑ์และผลประเมินประจำปี 2561 เป็ นดังนี ้
คณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน (รำยคณะและรำยบุคคล) อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลงำนและดำเนินกำรปรับปรุงให้ มีประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึ ้น
รายคณะ
รายบุคคล
หมวด
จานวน
คะแนน
จานวน
คะแนน
หัวข้ อการประเมิน
ที่
ข้ อ
มาตรฐาน
ข้ อ
มาตรฐาน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
1 โครงสร้ ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
11
75
2
75
2 บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
12
75
5
75
3 กำรประชุมคณะกรรมกำร
9
75
4
75
4 กำรทำหน้ ำที่ของกรรมกำร
7
75
5 ควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยจัดกำร
5
75
6 กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริ หำร
6
75
รวม
50
75
11
75
ช่วงระดับคะแนน :
ช่ วงคะแนน (ร้ อยละ)
ความหมาย
100
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ดีเยี่ยม”
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ดี”
75 ≥ X < 100
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “พอสมควร”
50 ≥ X < 75
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “เล็กน้ อย”
25 ≥ X < 50
< 25
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ไม่มีกำรดำเนินกำร”
หมำยเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จดั ทำขึ ้น อ้ ำงอิงจำกแบบประเมินฯ ของฝ่ ำยพัฒนำธรรมำภิบำลเพื่อตลำดทุน ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภำพันธ์ 2558
ซึง่ ผลประเมินกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท ประจำปี 2561 สรุปได้ ดงั นี ้
รายคณะ
รายบุคคล

91.48%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี"

91.48%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี"
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน (รำยคณะและรำยบุคคล) อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลงำนและปรับปรุงต่อไป
ส่ วนที่
1

2

ส่วน
ที่

1

2

หัวข้ อการประเมิน

วัตถุประสงค์

จานวนข้ อ

กำรท ำหน้ ำที่ โ ดยรวมของ 1. เพื่อเป็ นแนวทำงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงสร้ ำงและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
องค์ ป ระกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ ำ มี ลั ก ษณะ
สนับสนุนกำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพหรื อไม่
2. เพื่อพิจำรณำสภำพแวดล้ อมทัว่ ไปว่ำเอื ้อต่อกำรทำหน้ ำที่หรื อไม่
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่เฉพำะด้ ำน 1. เ พื่ อ เ ป็ นแ นว ทำ ง ก ำ รพิ จ ำ รณำ ก ำ รปฏิ บั ติ หน้ ำ ที่ ข อ ง
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำในรอบปี ที่ผ่ำนมำได้ ปฏิบัติหน้ ำที่
ตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบอย่ำงครบถ้ วนหรื อไม่
รวม

ซึง่ ผลประเมินกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจำปี 2561 สรุปได้ ดงั นี ้
จานวนข้ อ (ผลประเมิน) ส่ วนที่ จานวนข้ อ (ผลประเมิน) ส่ วนที่
1
2
ใน
ไม่
ระหว่ำง
หัวข้ อกำรประเมิน
เพียง
ทำ
ไม่ ไม่ได้
ใช่
ไม่ใช่
เพียง
ปี ไม่มี
พอ
แล้ ว แน่ใจ ทำ
พอ
กรณี
ดังกล่ำว
กำรทำหน้ ำที่โดยรวมของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

10

1*

10

รวม

10

1

10

-
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73

94

หมำยเหตุ

* ข้ อ 9 ยังไม่มกี ำหนดระยะ
เวลำนำนสุดที่ AC จะอยูใ่ น
วำระอย่ำงต่อเนื่อง

-

กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่เฉพำะด้ ำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

21

65

-

1**

7

65

-

1

7

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

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

หมวด
1
2

3
4
5
6

คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน (รำยคณะและรำยบุคคล) อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลงำนและปรับปรุงต่อไป
รายคณะ
รายบุคคล
คะแนน
คะแนน
หัวข้ อการประเมิน
จานวน
จานวน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ข้ อ
ข้ อ
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
โครงสร้ ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
4
75
3
75
บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
 ด้ ำนกำรสรรหำ
2
75
2
75
3
75
3
75
 ด้ ำนกำหนดค่ำตอบแทน
กำรประชุมคณะกรรมกำร
5
75
5
75
กำรทำหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร
4
75
4
75
ควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยจัดกำร
3
75
3
75
กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำร
5
75
5
75
รวม
26
75
25
75
ช่วงระดับคะแนน :
ช่ วงคะแนน (ร้ อยละ)
ความหมาย
100
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ดีเยี่ยม”
75 - 99
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ดี”
50 - 74
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “พอสมควร”
25 - 49
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “เล็กน้ อย”
ต่ำกว่ำ 25
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ไม่มีกำรดำเนินกำร”
หมำยเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จดั ทำขึ ้น อ้ ำงอิงจำกแบบประเมินฯ ของฝ่ ำยพัฒนำธรรมำภิบำลเพื่อตลำดทุน ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภำพันธ์ 2558
ซึง่ ผลประเมินกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ประจำปี 2561 สรุปได้ ดงั นี ้
รายคณะ
รายบุคคล

97.60%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี"

97.75%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี"
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน (รำยคณะและรำยบุคคล) อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลงำนและปรับปรุงต่อไป
รายคณะ
รายบุคคล
หมวด
จานวน
คะแนน
จานวน
คะแนน
หัวข้ อการประเมิน
ที่
ข้ อ
มาตรฐาน
ข้ อ
มาตรฐาน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
1
โครงสร้ ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
5
75
2
75
2
บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
4
75
5
75
คณะกรรมกำร
3
กำรประชุมคณะกรรมกำร
6
75
4
75
รวม
15
75
11
75
ช่วงระดับคะแนน :
ช่ วงคะแนน (ร้ อยละ)
ความหมาย
100
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ดีเยี่ยม”
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ดี”
75 ≥ X < 100
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “พอสมควร”
50 ≥ X < 75
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “เล็กน้ อย”
25 ≥ X < 50
< 25
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ไม่มีกำรดำเนินกำร”
หมำยเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จดั ทำขึ ้น อ้ ำงอิงจำกแบบประเมินฯ ของฝ่ ำยพัฒนำธรรมำภิบำลเพื่อตลำดทุน ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภำพันธ์ 2558
ซึง่ ผลประเมินกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร ประจำปี 2561 สรุปได้ ดงั นี ้
รายคณะ
รายบุคคล

97.92%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี"

97.73%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี"
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คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน (รำยคณะและรำยบุคคล) อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลงำนและปรับปรุงต่อไป
รายคณะ
รายบุคคล
หมวด
จานวน
คะแนน
จานวน คะแนนมาตรฐาน
หัวข้ อการประเมิน
ที่
ข้ อ
มาตรฐาน
ข้ อ
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
1 โครงสร้ ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
2
75
1
75
2 บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
5
75
4
75
คณะกรรมกำร
3 กำรประชุมคณะกรรมกำร
5
75
4
75
รวม
12
75
9
75
ช่วงระดับคะแนน :
ช่ วงคะแนน (ร้ อยละ)
ความหมาย
100
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ดีเยี่ยม”
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ดี”
75 ≥ X < 100
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “พอสมควร”
50 ≥ X < 75
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “เล็กน้ อย”
25 ≥ X < 50
< 25
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ไม่มีกำรดำเนินกำร”
หมำยเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จดั ทำขึ ้น อ้ ำงอิงจำกแบบประเมินฯ ของฝ่ ำยพัฒนำธรรมำภิบำลเพื่อตลำดทุน ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภำพันธ์ 2558
ซึง่ ผลประเมินกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง ประจำปี 2561 สรุปได้ ดงั นี ้
รายคณะ
รายบุคคล

93.54%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี"

93.06%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี"
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

9.7.3 กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
คณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร (CEO) อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่อย่ำงต่อเนื่อง
ผลคะแนน
คะแนนเต็ม
ประจาปี
หัวข้ อ
หัวข้ อการประเมิน
(ร้ อยละ)
2561
(ร้ อยละ)
10
10.00
1 ควำมเป็ นผู้นำ
10
10.00
2 กำรกำหนดกลยุทธ์
10
10.00
3 กำรปฏิบตั ิตำมกลยุทธ์
10
9.69
4 กำรวำงแผนและผลปฏิบตั ิทำงกำรเงิน
10
10.00
5 ควำมสัมพันธ์กบั คณะกรรมกำร
10
9.79
6 ควำมสัมพันธ์กบั ภำยนอก
10
9.90
7 กำรบริ หำรงำนและควำมสัมพันธ์กบั บุคลำกร
10
9.79
8 กำรสืบทอดตำแหน่ง
10
10.00
9 ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริ กำร
10
9.90
10 คุณลักษณะส่วนตัว
รวม
100
99.06
ช่วงระดับคะแนน :
ช่ วงคะแนน (ร้ อยละ)
ความหมาย
90 - 100
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร อยูใ่ นระดับ “ยอดเยี่ยม”
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร อยูใ่ นระดับ “ดีเยี่ยม”
80 ≥ X < 90
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร อยูใ่ นระดับ “ดี”
70 ≥ X < 80
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร อยูใ่ นระดับ “พอสมควร”
60 ≥ X < 70
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร อยูใ่ นระดับ “ผ่ำน”
50 ≥ X < 60
< 50
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร อยูใ่ นระดับ “ต้ องดำเนินกำรปรับปรุง”
9.7.4

กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริ หำร
กรรมกำร
คณะกรรมกำรบริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรปฐมนิเทศและกำรอบรมให้ กบั กรรมกำร โดยมีนโยบำยสรุ ปได้
ดังนี ้
1. กำหนดให้ มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทกุ ครัง้ โดยมอบหมำยให้ เลขำนุกำรบริ ษัท นำเสนอเอกสำรและข้ อมูลที่
เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของกรรมกำรใหม่ ได้ แก่ คู่มือกรรมกำรบริ ษัทจดทะเบียน คู่มือหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร (ซึ่งประกอบด้ วยจรรยำบรรณของบริ ษัท) ข้ อบังคับบริ ษัท โครงสร้ ำงทุน โครงสร้ ำงผู้ถือหุ้น ผลกำร
ดำเนินงำน กฎหมำย ข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี กฎเกณฑ์ตำ่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง และหลักสูตรกำรอบรมกรรมกำร รวมทังข้
้ อมูล
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ทังนี
้ ้เพื่อเสริ มสร้ ำงควำมรู้ควำมเข้ ำใจในธุรกิจและกำรดำเนินงำน
ด้ ำนต่ำงๆ ของบริ ษัทให้ แก่กรรมกำรที่เข้ ำรับตำแหน่งในบริ ษัทเป็ นครัง้ แรก
2. มอบหมำยให้ บริ ษัทอำนวยควำมสะดวกให้ แก่กรรมกำรใหม่ในกำรเข้ ำเยี่ยมชมกิจกำร เพื่อให้ เข้ ำใจกำรดำเนิ น
ธุรกิจของบริ ษัทได้ ดียิ่งขึ ้น
3. ส่งเสริ มให้ กรรมกำรได้ เข้ ำรับกำรฝึ กอบรมในหัวข้ อหรื อหลักสูตรที่จะเพิ่มพูนควำมเข้ ำใจในบทบำท หน้ ำที่และ
ภำรกิ จ ภำยใต้ แผนงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงสม่ำเสมอ โดยกรรมกำรสำมำรถเข้ ำรั บกำรอบรมที่
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD) หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทเป็ นผู้ดำเนินกำรและ
รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยทังหมด
้
เพื่อให้ มีกำรปรับปรุงและกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่อย่ำงต่อเนื่อง
และเพื่อให้ กรรมกำรทุกท่ำนมีศกั ยภำพสำมำรถขับเคลื่อนบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมวิสยั ทัศน์ และภำรกิจของบริ ษัท ที่
กำหนดไว้ ได้ นนั ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทมีนโยบำยส่งเสริ มให้ กรรมกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้
ในแง่กำรกำกับดูแลกิจกำร ภำวะอุตสำหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนกำร
ปฏิบตั ิหน้ ำที่อย่ำงมีประสิทธิ ภำพของกรรมกำร ทังนี
้ ้กรรมกำรบริ ษัทต้ องเข้ ำรับกำรอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้ อง
อย่ำงน้ อย 1 ท่ำนต่อปี
ผู้บริ หำร
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร ตำมปรัชญำ “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้ อมกัน” ซึง่ แสดงให้ เห็นได้ ว่ำ
บริ ษัทมีควำมตังใจที
้ ่จะพัฒนำทรัพยำกรบุค คลให้ เติบโต และขับเคลื่อนองค์กรให้ บรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจ ดังนัน้
บุคลำกรทุกคนจะได้ รับกำรพัฒนำตำมสำยอำชีพของตนเอง เพื่อให้ สำมำรถเจริ ญเติบโตไปพร้ อมกับองค์กรอย่ำง
ยัง่ ยืน
โดยผู้บริ หำรจะได้ รับกำรพัฒนำกำรอบรมตำมสำยอำชีพ (Training Road map) อย่ำงต่อเนื่องทุกปี
9.7.5 กำรประชุมคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริ ษัทจัดให้ มกี ำรประชุมอย่ำงน้ อย 6 ครัง้ ต่อปี โดยกำหนดตำรำงกำรประชุมไว้ เป็ นกำรล่วงหน้ ำตลอด
ทังปี
้ และแจ้ งให้ คณะกรรมกำรแต่ละท่ำนทรำบ อำจมีกำรประชุมพิเศษตำมควำมเหมำะสม โดยกำหนดวำระกำร
ประชุม แจ้ งให้ สมำชิกทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 7 วันทำกำรก่อนถึงวันประชุม และให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องอย่ำงเพียงพอ
ทังนี
้ ้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ต้ องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนกรรมกำรทังหมดจึ
้
ง
จะครบเป็ นองค์ประชุม และให้ ประธำนกรรมกำรทำหน้ ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำร ในกรณีที่ประธำน
กรรมกำรไม่อ ยู่ใ นที่ ป ระชุม หรื อ ไม่สำมำรถปฏิบัติ หน้ ำที่ ได้ ในกรณี มีร องประธำนกรรมกำรอยู่ ให้ ร องประธำน
กรรมกำรเป็ นประธำนในที่ประชุม แต่หำกไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้ หรื อไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ ให้ กรรมกำรซึง่ มำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึง่ เป็ นประธำนที่ประชุม
และจำนวนองค์ประชุมขันต
้ ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุม ต้ องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3
ของจำนวนกรรมกำรทังหมด
้

- 85 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

กำรวินิจฉัยชี ้ขำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรให้ ถือเสียงข้ ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน
เว้ นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และถ้ ำคะแนนเสียง
เท่ำกัน ให้ ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เพื่อเป็ นเสียงชี ้ขำด
9.7.6 วำระกำรดำรงตำแหน่ง
วำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท กล่ำวคือ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมกำรบริ ษัทต้ องหมุนเวียนออกจำกตำแหน่งเป็ น
จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรบริ ษัททังหมด
้
โดยให้ กรรมกำรที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สดุ เป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ง
ก่อน ถ้ ำจำนวนกรรมกำรที่จะออกไม่อำจแบ่งให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
และกรรมกำรซึ่งพ้ นจำกตำแหน่งแล้ วอำจได้ รับเลือกเข้ ำรับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมำะสม ให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทและนำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ก ำหนดให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี และ
อำจได้ รับกำรแต่งตังกลั
้ บเข้ ำมำดำรงตำแหน่งต่อไปได้ อีกตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นว่ำเหมำะสม
คณะกรรมกำรบริ ษัทจะพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อ
1. เสียชีวิต
2. ลำออก
3. ขำดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชนจำกัดและกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกตำมข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อที่ 21
5. ศำลมีคำสัง่ ให้ ออก
9.7.7 กำรพบปะนักวิเครำะห์
– ไม่มี –

10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคมอย่ างยั่งยืน
บริ ษัทยึดมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้ จริ ยธรรมทำงธุรกิจและหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ควบคู่ไปกับกำรดูแล
รักษำสิง่ แวดล้ อมและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่เกี่ยวข้ องตลอดจนทำกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อ
มีสว่ นในกำรดูแลสิ่งแวดล้ อมกำรสร้ ำงควำมเป็ น อยู่ที่ดีของคนในสังคมและชุมชนเพื่อนำไปสูก่ ำรพัฒนำธุรกิจอย่ำง
ยัง่ ยืนโดยมีนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ดังนี ้
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กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
บริ ษัทดำเนินธุรกิ จอย่ำงถูกต้ อง ตำมกฎหมำย ข้ อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เปิ ดเผยข้ อมูลที่สำคัญ โปร่ งใส
สำมำรถตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุรกิจ และหลักปรัชญำของบริ ษัท
โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
กำรประกอบกิจกำรด้ วยควำมเป็ นธรรม
บริ ษัทส่งเสริ มกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำอย่ำงเสรี ดำเนินกำรแข่งขันธุรกิจอย่ำงเป็ นธรรม หลีกเลี่ยงกำรดำเนินกำรที่อำจ
ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์และกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ รวมถึงกำรส่งเสริ มควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขันตอน
้
กำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
บริ ษัทต่อต้ ำนกำรทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อกำรคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทอย่ำงเคร่ งครัด
และเข้ ำร่ วมเป็ นสมำชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนทุจริ ต (Collective Action Coalition
Against Corruption หรื อ CAC)
กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทสนับสนุนกำรปฏิบตั ิตำม "ปฏิญญำสำกลว่ำด้ วยสิทธิมนุษยชน" และมำตรฐำนสำกลด้ ำนสิทธิมนุษยชนอื่นๆ
นอกจำกนี ้ยังมีกำรตรวจสอบประเด็นด้ ำนสิทธิมนุษยชนในกำรพิจำรณำดูแลพนักงำน ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนสนับสนุนและเคำรพกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน
กำรปฏิบตั ิตอ่ แรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
บริ ษัทจะปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม จัดให้ มีสวัสดิกำร ควำมปลอดภัยและอำชี วอนำ
มัย อีกทังสนั
้ บสนุนควำมคิดในกำรส่งเสริ มสิทธิ แรงงำน และสวัสดิภำพทำงสังคมของผู้ ใช้ แรงงำน ตลอดจนปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับกำรรับสมัครและจ้ ำงงำนทุกประกำรอย่ำงเคร่งครัด
ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
บริ ษัทมุง่ พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้ เกิดอันตรำยต่อผู้บริ โภค รวมถึงลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม ภำยใต้ เงื่อนไขที่เป็ น
ธรรมและให้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่ำงถูกต้ อง เพียงพอ ไม่เกินควำมเป็ นจริ ง รักษำควำมลับของลูกค้ ำไม่นำไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์ในทำงมิชอบ
กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม
บริ ษัทถือเป็ นภำระหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่สำคัญในกำรสนับสนุนให้ มีกำรจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
สิ่งแวดล้ อมและพัฒนำชุมชน เพื่อเสริ มสร้ ำงคุณภำพชีวิตที่ดีในสังคมไทยในด้ ำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็ นกำร
ตอบแทนและคืนกำไรสูส่ งั คม
กำรจัดกำรสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทตระหนักและให้ ควำมสำคัญ โดยมีกระบวนกำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงและผลกระทบด้ ำนสิ่งแวดล้ อม ควำม
ปลอดภัย และอำชี ว อนำมัย ในกระบวนกำรธุ ร กิ จ รวมถึ ง สนับ สนุน ให้ มี ก ำรใช้ ท รั พ ยำกรอย่ ำ งประหยัด และมี
ประสิทธิภำพ
นวัตกรรมและกำรเผยแพร่นวัตกรรม
บริ ษัทสนับสนุนกำรสร้ ำงสรรค์ กำรพัฒนำนวัตกรรมที่สร้ ำงควำมสมดุลของกำรดำเนินธุรกิจกับสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้
ธุรกิจเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ สง่ เสริ มให้ คณะกรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำนรับทรำบ และปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำวข้ ำงต้ น เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์และมีสว่ นร่วมในควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงยัง่ ยืนต่อไป
10.1.1 ภำรกิจ ปรัชญำ คุณค่ำ
ภารกิจของบริษัท "ด้ านองค์ กร - มุ่งสู่ความเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้" ซึง่ มุง่ มัน่ และส่งเสริ มให้ บคุ ลำกรของ
บริ ษัทได้ มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องทังควำมสำมำรถในกำรปฏิ
้
บตั ิงำนและกำรดำเนินชีวิตประจำวัน เป็ นไป
ตำมปรัชญำของบริ ษัทและรู้จกั คุณค่ าของคน สังคม สิ่งแวดล้ อม จริยธรรม ความรู้ และคุณภาพ เพื่อใช้ เป็ น
แนวคิดและแนวทำงในกำรปฏิบตั ิด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
ปรั ชญา
สร้ างสมดุลระหว่ างการทางานและชีวิต
สร้ างมูลค่ าสูงสุดให้ กับผู้ท่เี กี่ยวข้ องทั้งหมด
คนและองค์ กรทีเ่ ติบโตไปพร้ อมกัน
ก้ าวไปข้ างหน้ าอย่ างไม่ หยุดยัง้
ร่ วมสร้ างสรรค์ สังคมทีด่ ี
10.1.2 กรอบแนวทำงกำรปฏิบตั ิ และควำมก้ ำวหน้ ำในกำรดำเนินงำนปี 2561
ลาดับ
แนวทางปฏิบตั ิ
การดาเนินงานปี 2561
1 บริ ษั ท จะปรั บ ปรุ ง ระบบกำรจั ด กำร 1. โครงกำรลดอุ ณ หภู มิ ค วำมร้ อนภำยในโรงงำนเพื่ อ คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ ดี ต ลอดจน
สิง่ แวดล้ อมอย่ำงจริ งจังและต่อเนื่อง
สภำพแวดล้ อมและสุ ข อนำมั ย ของพนั ก งำน ทั ง้ ยั ง เน้ นด้ ำนกำรประหยั ด
พลัง งำนและลดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในระยะยำวของบริ ษั ท
2. โครงกำรลดกำรใช้ LPG เพื่ อ ลดกำรใช้ ในกระบวนกำรหลอมละลำย
สำหรั บ เครื ่ อ งจั ก รที ่ ใ ช้ LPG 100% ทั ง้ นี ย้ ั ง เน้ นกำรลดกำรประหยั ด
พลัง งำนและลดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยรวมไปถึ ง กำรลดกำรปลดปล่ อ ยก๊ ำซเรื อ นกระจก
ในระยะยำวของบริ ษั ท อี ก ด้ วย
3. โครงกำร Inverter Air Condition เพื่ อ ลดค่ ำ ไฟฟ้ ำ และค่ ำ บำรุ ง รั ก ษำรวม
ทั ง้ นี ย้ ั ง เป็ นกำรตอบสนอง เพื่ อ นำเทคโนโลยี ใ หม่ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำร
ทำควำมเย็ น ป้ อ งกั น ผลกระทบด้ ำนสิ่ ง แวดล้ อม โดยเปลี่ ย นจำก R22 เป็ น
R410 ซึ่ ง ไม่ ทำลำยชั น้ บรรยำกำศโอโซน
4. โครงกำร Solar Roof Top เป็ นโครงกำรที่ เ น้ นกำรนำพลัง งำนพลัง งำน
ทดแทนที่ ยั่ ง ยื น อย่ ำ งพลัง งำนแสงอำทิ ต ย์ มำเปลี่ ย นเป็ นพลัง งำนไฟฟ้ ำ ที่
สำมำรถนำมำใช้ ได้ ภำยในบริ ษั ท อี ก ทั ง้ ยั ง เป็ นพลัง งำนสะอำด สำมำรถ
สร้ ำงกระแสไฟฟ้ ำ โดยโรงไฟฟ้ ำ โซล่ ำ ฟำร์ ม ที ่ ไ ม่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ สภำพ
ภู มิ อ ำกำศโลกและช่ ว ยลดกำรปล่ อ ยก๊ ำซคำร์ บอนไดออกไซด์
5. โครงกำรรณรงค์ แ ละให้ ควำมรู้ ด้ ำนสิ่ ง แวดล้ อมใหม่ ๆ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งเป็ น
ระยะเพื่ อ เพิ่ ม ควำมตระหนั ก ด้ ำนสิ่ ง แวดล้ อมสำหรั บ พนั ก งำนและช่ ว ยให้
รั บ รู้ วิ ท ยำกำรด้ ำนสิ่ ง แวดล้ อมใหม่ ๆ เพิ่ ม ขึ น้ เช่ น หำกแยกขยะคุ ณ จะได้
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อะไร?, วิ ธี ล ดโลกร้ อนด้ วยกำรประหยั ด น ้ำและพลัง งำน , GO GREEN,
ต้ นเหตุ ป ล่ อ ยก๊ ำซเรื อ นกระจกในไทย, องค์ ป ระกอบ “ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สี เ ขี ย ว”
หรื อ Green Product, 9 อั น ดั บ ขยะย่ อ ยสลำยยำก , SMART CITY,
สำรพั ด วิ ธี ประหยั ด ไฟ ลดใช้ พลัง งำนในบ้ ำน , กำรตลำดเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อม
(Green Marketing), ภำรกิ จ ใช้ ทิ ช ชู่ 3 แผ่ น ช่ ว ยโลกได้ , ใช้ กระดำษครบ
2 หน้ ำ, พลัง ของคุ ณ ช่ ว ยพยุ ง โลกของเรำ เป็ นต้ น
6. TSC Green Industry : กระทรวงอุ ต สำหกรรมได้ ให้ กำรรั บ รองกำรเป็ น
อุ ต สำหกรรมสี เ ขี ย ว ในระดั บ 4 ของบริ ษั ท เป็ นที่ เ รี ย บร้ อยแล้ วในปั จ จุ บั น
7. Carbon Footprint Organization: บริ ษั ท ส่ ง เสริ ม มุ่ ง มั่ น และให้
ค ว ำ ม ส ำ คั ญ กั บ ภ ำ ว ะ โ ล ก ร้ อ น ซึ ่ ง ค ำ ร์ บ อ น ฟุ ต พ ริ น้ ท์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร เ ป็ น
เครื่ อ งมื อ ที่ ทำให้ องค์ ก รในภำคอุ ต สำหกรรม สำมำรถวั ด ปริ ม ำณก๊ ำซเรื อ น
กระจกที่ เ กิ ด จำกกิ จ กรรมในรู ป แบบของคำร์ บอนไดออกไซด์ ที่ เ ที ย บเท่ ำ
แล้ วนำผลที่ ไ ด้ ไปใช้ กำหนดแนวทำงกำรบริ ห ำรจั ด กำร และดำเนิ น กิ จ กรรม
เ พื ่ อ ล ด ก ำ ร ใ ช้ พ ลัง ง ำ น แ ล ะ ล ด ก ำ ร ป ล่ อ ย ก๊ ำ ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก ไ ด้ อ ย่ ำ ง มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ ดั ง นั น้ ทำงหน่ ว ยงำนภำครั ฐ จึ ง ได้ สนั บ สนุ น ให้ ดำเนิ น กำรด้ ำน
คำร์ บอนฟุ ต พริ น้ ท์ ข ององค์ ก รตำมแนวทำงที่ อบก. พั ฒ นำขึ น้ เพื่ อ รองรั บ ส
นุ น กำรจั ด ทำเพื่ อ ให้ เกิ ด กำรปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบกำรบริ โ ภคพลัง งำนในภำค
กำรผลิ ต ไปสู่ ค วำมยั่ ง ยื น และส่ ง ผลกระทบในเชิ ง บวก และยั ง แสดงให้ เห็ น
ว่ ำ
(1) บริ ษั ท มี ก ำรคำนวณคำร์ บอนฟุ ต พริ น ท์ อ ย่ ำ งถู ก ต้ องตำมมำตรฐำนโลก
(2) บริ ษั ท ได้ รั บ ใบประกำศเกี ย รติ ค ุ ณ จำก TGO ในฐำนะที่ บ ริ ษั ท ร่ ว ม
โครงกำรฯ
(3) บริ ษั ท มี กิ จ กรรมรณรงค์ ล ดกำรปลดปล่ อ ยก๊ ำซเรื อ นกระจกซึ่ ง เป็ นส่ ว น
สำคั ญ ของกำรลดโลกร้ อนอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
(4) บริ ษั ท ปฏิ บ ั ต ิ ต ำ มหลัก มำ ตรฐำนสำก ลและเป็ นไปตำม นโย บำ ย
สิ่ ง แวดล้ อมที่ กำหนดไว้ เป็ นอย่ ำ งดี
8. TSC CO2 Reduction : บริ ษั ท มี ส่ ว นร่ ว มในกำรบริ ห ำรจั ด กำรลดกำร
ปล่ อ ยก๊ ำซ CO2 รวมถึ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในกำรสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ควำม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม และควำมใส่ ใ จต่ อ สิ่ ง แวดล้ อม ตำมนโยบำย ของบริ ษั ท
(1) เพื่ อ เป็ นแนวทำงในกำรดำเนิ น งำนด้ ำนกำรบริ ห ำรจั ด กำรลดกำรปล่ อ ย
ก๊ ำซ CO2
(2) เพื่ อ ดำเนิ น กำรปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพ กำรใช้ ทรั พ ยำกรธรรมชำติ ที่
ส่ ง ผลกระทบกำรปล่ อ ยก๊ ำซ CO2
(3) เพื่ อ สนั บ สนุ น และร่ ว มมื อ ในกำรส่ ง ข้ อมู ล และเตรี ย มควำมพร้ อมในกำร
รั บ ตรวจสอบจำกทำงลู ก ค้ ำ
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(4) เพื่ อ ดำเนิ น กำรกำหนดนโยบำยกำรลดกำรปล่ อ ยก๊ ำซเรื อ นกระจกของ
บริ ษั ท
(5) เพื่ อ กำหนดเป้ ำ หมำยกำรลดกำรปล่ อ ยก๊ ำซ CO2 ในแต่ ล ะปี
(6) ส่ ง เสริ ม และรณรงค์ ใ ห้ พนั ก งำนมี ส่ ว นร่ ว มในกำรช่ ว ยกั น ลดกำรปล่ อ ย
ก๊ ำซ CO2 ให้ บรรลุ เ ป้ ำ หมำย
(7) เพื่ อ สร้ ำงภำพลัก ษณ์ ที่ ดี ใ นมุ ม มองของลู ก ค้ ำ
กำรสื่ อ สำร : ประชุ ม Management Review ประจำปี , ประชุ ม ISO14001
ประจำไตรมำส
กำรตรวจสอบกำรปฏิ บั ติ : ตรวจสอบในที่ ป ระชุ ม ISO14001 ประจำไตรมำส
ข้ อมู ล กำรชี ว้ ั ด กำรดำเนิ น กำร : กำรดำเนิ น กำรได้ ตำมเป้ ำ หมำยที่ กำหนดไว้
บริ ษั ท จะส่ง เสริ ม กำรน ำวัส ดุ ใ ช้ แล้ ว 1. โครงกำรแยกถัง ปั นสุข : เพื่อลดต้ นทุน สนับสนุนแนวคิดในกำรลดพลังงำนให้ เกิ ด
กลับมำใช้ ใหม่
ประโยชน์ คนในองค์กรสำมำรถแยกขยะตำมประเภทได้ อย่ำงถูกต้ อง รวมถึงช่วยลด
ปริ มำณขยะที่เพิ่มมำกขึ ้น รวมถึงลดกำรใช้ ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่อย่ำงจำกัด และ
สนองตอบนโยบำยสิง่ แวดล้ อมฯ
2. โครงกำรณรงค์ ก ำรทิ ง้ ขยะแยกประเภท 3R เป็ นโครงกำรที่จัด ทำขึน้ เพื่ อรณรงค์
พนักงำนให้ มีจิตสำนึกในกำรแยกขยะเพื่อสะดวกในกำรนำกลับมำใช้ ใหม่ ซึ่งเน้ นกำร
แยกขยะทุกประเภทในโรงงำน
กำรสือ่ สำร : ประชุม Management Review ประจำปี , ประชุม ISO14001 ประจำไตรมำส
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจำไตรมำส
ข้ อมูลกำรชี ้วัดกำรดำเนินกำร : กำรดำเนินกำรได้ ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
บริ ษัทจะสนับสนุนกำรดำเนินกิจกรรม 1. TSC feel Good 2017 (มอบคอมพิวเตอร์ ให้ กบั ศูนย์สร้ ำงโอกำสะพำนพระรำม 8)
อำสำที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ กำรพัฒ นำชุมชน มอบคอมพิวเตอร์ ให้ กบั ศูนย์สร้ ำงโอกำสสะพำนพระรำม 8 เพื่อใช้ เป็ นสื่อกำรเรี ยนกำร
สั ง ค มแ ละ กำ รบ ำเ พ็ ญ ประโยช น์ สอนให้ กบั เด็กๆ ในชุมชนต่อไป
สำธำรณะ
2. TSC Donation Table Calendar 2018 (ปฏิทินเก่ำ เรำขอ) เปิ ดรับบริ จำคปฏิทินตัง้
โต๊ ะทุกรูปแบบที่ไม่ใช้ งำนแล้ วจำกพนักงำน ส่งมอบให้ กบั โรงเรี ยนสอนคนตำบอดกรุงเทพ
เพื่อนำไปผลิตเป็ นหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับคนตำบอด
3. TSC Blood Donation #18 & 19 กิจกรรมประจำทุกปี ร่วมกับสภำกำชำดไทย (สำขำ
อมตะนคร จ.ชลบุรี) ตังหน่
้ วยรับบริ จำคโลหิตในบริ ษัท ซึ่งในปี นี ้ใช้ ชื่อกิจกรรมว่ำ TSC
บริ จำคโลหิต ครัง้ ที่18 (2017) และ TSC บริ จำคโลหิตครัง้ ที่ 19 (2018) กำรบริ จำคโลหิต
นี ้ นอกจำกจะส่งเสริ มและสนับสนุนให้ พนักงำนได้ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้ ว ยังเป็ น
โอกำสให้ พนักงำนได้ ร่วมกันทำควำมดี เพื่อสมเด็จพระนำงเจ้ ำสิริกิต์พิ ระบรมรำชินีนำถ
4. TSC Donation Office Equipment 2018 (มอบอุปกรณ์สำนักงำน ให้ แก่ สภ.พำน
ทอง จ.ชลบุรี) มอบอุปกรณ์สำนักงำนให้ แก่สถำนนีตำรวจภูธรพำนทอง เพื่อใช้ ประโยชน์
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ในงำนรำชกำร
5. TSC The Giving (ต่อเติมโรงขยะรี ไซเคิล) TSC ร่ วมกับ บริ ษัท พีทลู ลิ่ง จำกัด มอบ
เงินเงินมูลค่ำ 19,000 บำท ให้ กบั ศูนย์สร้ ำงโอกำสสะพำนพระรำม 8 เพื่อต่อเติมโรงขยะรี
ไซเคิลสำหรับชุมชน
6. TSC Feel Good 2018 (มอบพื ้นสนำมเด็กเล่น) มอบพื ้นสนำมเด็กเล่นให้ กบั ศูนย์
สร้ ำงโอกำสสะพำนพระรำม 8 เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่ให้ เด็กๆ ได้ ฝึกพัฒนำกำร และทักษะต่ำงๆ
และเป็ นมุมให้ เด็กไดทำกิจกรรมร่วมกัน
7. TSC วิ่งเพื่อกำรกุศล (2018) จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อกำรกุศล รวมเป็ นหนึ่งเดียว เพื่อ
บริ จำคเงินให้ กบั สถำนสงเครำะห์คนพิกำรบ้ ำนกำรุณยเวศย์ ที่ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี เป็ น
จำนวนเงินทังหมด
้
11,631 บำท
กำรสือ่ สำร :
1. พนักงำนสำมำรถรับรู้ ข่ำวสำรของบริ ษัทผ่ำนทำงประกำศ, อีเมล, ประชุมหน้ ำแถว,
ประชุมในฝ่ ำย, บอร์ ดประชำสัมพันธ์ , TSC Line@, Facebook fan page, VTR ณ โรง
อำหำร
2. พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นหรื อให้ ข้อเสนอแนะต่ำงๆ ผ่ำนทำงกิจกรรม MD
เล่ำให้ ฟัง ซึ่งพนัก งำนจะได้ ทรำบข่ำ วสำรและควำมเคลื่อนไหวในองค์ กร รวมทัง้
อุตสำหกรรมในภำครวมได้ และเป็ นช่องทำงกำรสือ่ สำรระหว่ำงผู้บริ หำรและพนักงำน

4

บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ชุมชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ องมีสว่ นร่ วมในกำรให้ ข้อคิดเห็น
หรื อข้ อร้ องเรี ยนต่ำงๆ ที่เป็ นผลมำจำก
กำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท เพื่ อ น ำมำ
พิจำรณำแก้ ไข/ปรับปรุ งกำรดำเนินกำร
มิให้ เกิดผลกระทบในทำงลบ และสร้ ำง
ควำมเสีย หำยต่อ ชุม ชนและสัง คมทัง้
โดยทำงตรงและทำงอ้ อม

ไม่มีข้อคิดเห็นหรื อข้ อร้ องเรี ยนต่ำงๆ จำกชุมชนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
กำรสือ่ สำร : กำรประชุมทบทวนโดยฝ่ ำยบริ หำรประจำปี
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ : สำนักงำนกำรนิคมอมตะนคร
ตัวชี ว้ ัดกำรด ำเนิ นงำน : หนังสือ รั บรองจำกสำนักงำนกำรนิ คมอุตสำหกรรมอมตะ
ซิตี ้ ชลบุรี(ปรำศจำกเรื่ องร้ องเรี ยนจำกบริ ษัทและชุมชนใกล้ เคียง)

5

บริ ษั ท จะพั ฒ นำรู ป แบบกำรด ำเนิ น
ธุรกิจที่สำมำรถก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
สัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มไปพร้ อมๆ กับ
กำรเติบโตของธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง

TSC Green Industry : บริ ษัทดำเนินกำรขอรับรองกำรเป็ นอุตสำหกรรมสีเขียวในระดับ 4
จำกกระทรวงอุตสำหกรรมปั จจุบนั ได้ รับถ้ วยรำงวัลและใบประกำศเกียรติคุณเรี ยบร้ อย
แล้ วตำมรำยละเอียดข้ ำงต้ น Carboon footorint Organization : บริ ษัทได้ รับกำรรับรอง
กำรทวนสอบคำร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ขององค์กร จำกองค์กำรบริ กำรก๊ ำซเรื อนกระจก องค์กำร
มหำชน (TGO) ตำมรำยละเอียดข้ ำงต้ น กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ : ตรวจสอบในที่ประชุม
ISO14001 ประจำไตรมำสข้ อมูลกำรชี ้วัดกำรดำเนินกำร : 1) ถ้ วยรำงวัลและใบรับรอง
อุตสำหกรรมสีเขียวระดับ4 2)ใบรับรองคำร์ บอนฟุตพริ นท์องค์กรจำก TGO
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ลาดับ
แนวทางปฏิบตั ิ
6 บริ ษั ท ปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำย ข้ อ บัง คับ
และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อง ตลอดจน
เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ที่ ส ำ คั ญ โ ป ร่ ง ใ ส
สำมำรถตรวจสอบได้

7

การดาเนินงานปี 2561
บริ ษัทกำหนดนโยบำยกำรควบคุมภำยใน ไว้ ในคูม่ ือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร กำหนดให้
ผู้บริ หำรของแต่ละหน่วยงำนต้ องมีระบบกำรควบคุมภำยใน และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ อง และพร้ อมที่จะให้ ตรวจสอบกำรทำงำนตลอดเวลำ
กำรสือ่ สำร :
1. สือ่ สำรในกำรประชุมผู้บริ หำรประจำไตรมำส และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริ ษัท
2. กำหนดให้ ฝ่ำยที่เกี่ยวข้ องจัดทำแผนงำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้ อบังคับและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้ อง และรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยฯ ให้ ฝ่ำยบริ หำรทรำบทุกเดือน
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ :
1. แผนงำนตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี 2561 ก ำหนดให้ มี ก ำรตรวจสอบกำรปฏิ บัติ
กฎหมำย ข้ อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้ องทุกเดือน โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้
ฝ่ ำยบริ ห ำรทรำบทุก เดื อ น และรำยงำนสรุ ป ผลกำรตรวจสอบให้ ค ณะกรรมกำร
ตรวจสอบทุกไตรมำส
2. ผลกำรตรวจสอบกำรปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำย ข้ อบั ง คั บ และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อง
ประจำเดือน ในปี 2561 รวม 12 ครัง้ พบกำรปฏิบตั ิสอดคล้ องกับกฎหมำย
ข้ อมูลกำรชี ้วัดกำรดำเนินกำร :
1. ปี 2561 ฝ่ ำยงำนที่เกี่ยวข้ องได้ ปฏิบตั ิตำมแผนงำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้ อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง อย่ำงครบถ้ วน
2. กำรรำยงำนประจำเดือน ในปี 2561 เรื่ องกำรปฏิบตั ิงำนตำมกฎหมำย ข้ อบังคับและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ได้ มีกำรรำยงำนอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันกำล
ผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้ อบังคับและระเบียบที่ เกี่ยวข้ อง ประจำเดือน
ในปี 2561 พบกำรปฏิบตั ิงำนสอดคล้ องกับกฎหมำยทุกเรื่ อง
บริ ษั ท ส่ง เสริ ม กำรแข่ง ขัน ทำงกำรค้ ำ 1. บริ ษั ทได้ ปฏิบัติตำมเงื่ อนไขต่ำงๆ ที่ต กลงกัน ไว้ กับคู่ค้ ำ ลูกค้ ำ หรื อเจ้ ำหนี ้ อย่ำ ง
อย่ำงเสรี ดำเนินกำรแข่งขันธุรกิจอย่ำง
เคร่งครัดและเป็ นธรรม กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ คู่
เป็ นธรรม
ค้ ำ ลูกค้ ำ หรื อเจ้ ำหนี ้ ทรำบ เพื่อร่ วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ ไขปั ญหำ มีกำร
สื่อสำรข้ อมูลข่ำวสำร คำแนะนำที่ถูกต้ อง เพียงพอ ทันต่อเหตุกำรณ์ ตลอดจนส่ง
มอบสินค้ ำที่มีคณ
ุ ภำพ ตรงตำมข้ อตกลงกับลูกค้ ำในรำคำที่เป็ นธรรม ไม่ค้ำกำไรเกิน
ควร
2. บริ ษัทได้ เข้ ำเยี่ยมบริ ษัทคู่ค้ำอย่ำงต่อเนื่องเป็ นประจำทุกไตรมำส เพื่อแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และรับฟั งข้ อเสนอแนะสำหรับกำรปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำร
ให้ สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของลูก ค้ ำได้ อ ย่ ำ งทัน ท่ ว งที พร้ อมทัง้ ให้
ข้ อแนะนำในกำรใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทให้ เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
กำรสือ่ สำร : ให้ มีกำรแข่งขันรำคำ โดยให้ มีกำรเสนอรำคำมำกกว่ำหนึง่ รำย
กำรตรวจสอบปฏิบตั ิ : มีกำรบันทึกเป็ นเอกสำรประจำเดือนให้ ผ้ บู ริ หำรอนุมตั ิ
ข้ อมูลกำรชี ้วัดกำรดำเนินกำร : ตรวจสอบจำกสรุปกำรเสนอรำคำประจำเดือนของกำร
เสนอรำคำ
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ลาดับ
แนวทางปฏิบตั ิ
การดาเนินงานปี 2561
8
บริ ษัทเข้ ำร่ วมโครงกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิ ประกำศเจตนำรมณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2558
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำร รับรองกำรเป็ นสมำชิก เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2559
ทุจริ ต (CAC)
โดยในปี 2560-2561 ได้ มีก ำรทบทวนนโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้ อง, สื่อสำรและอบรม
ติดตำมกำรรำยงำนและตรวจสอบกำรควบคุมภำยใน และในปี 2561 นี ้ ได้ จัดทำแบบ
ประเมินตนเองของ CAC (71 ข้ อ) แล้ ว และอยู่ระหว่ำงรวบรวมเอกสำรอ้ ำงอิงที่ใช้ ตอบ
แบบประเมินตนเองเพื่อเตรี ยมยื่นต่ออำยุรับรองกำรเป็ นสมำชิกฯ ภำยในเดือนมีนำคม
2562 ก่อนที่จะหมดอำยุในวันที่ 22 กรกฎำคม 2562 ต่อไป
กำรสือ่ สำร : MD เล่ำให้ ฟัง, ประชุมผู้บริ หำรประจำไตรมำส, เผยแพร่บนเว็บไซต์บริ ษัท
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ : ฝ่ ำย IA ตรวจสอบกำรดำเนินกำรตำม Checklist และนำส่ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำตำมขันตอน
้
ข้ อมูลตัวชี ้วัดกำรดำเนินกำร : กำรดำเนินกำรตำม Checklist ทุกหัวข้ อ
9
บริ ษัทปฏิบตั ิตำม "ปฏิญญำสำกลว่ำ บริ ษัทกำหนดนโยบำยกำรไม่เกี่ยวข้ องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยำบรรณว่ำ
ด้ ว ย สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น "
แ ล ะ ด้ วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชนสำกล ในคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
มำตรฐำนสำกลด้ ำนสิทธิมนุษยชนอื่นๆ โดยกำหนดให้ มีกำรสนับสนุนกำรปฏิบตั ิตำม “"ปฏิญญำสำกลว่ำด้ วยสิทธิมนุษยชน" และ
มำตรฐำนสำกลด้ ำนสิท ธิ ม นุษ ยชนอื่ นๆ และให้ ผ้ ูบ ริ ห ำรตรวจสอบประเด็ นด้ ำนสิท ธิ
มนุษยชนในกำรพิจำรณำดูแลพนักงำนด้ วย ทังนี
้ ้ได้ จดั ให้ มีกำรอบรมและวัดผลพนักงำน
ในเรื่ องจรรยำบรรณของบริ ษัทและนโยบำยกำรละเมิดสิทธิ มนุษยชน เพื่อนำไปปฏิบตั ิ
เป็ นส่วนหนึง่ ในกำรดำเนินงำน และไม่สนับสนุนกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
นอกจำกนี ้บริ ษัทได้ เปิ ดช่องทำงรับคำร้ องเรี ยนผ่ำนทำงเว็บไซต์ ซึ่งสำมำรถร้ องเรี ยนกำร
ได้ รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ นธรรม หรื อกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนได้
กำรสือ่ สำร :
1. ในกำรประชุมผู้บริ หำรประจำไตรมำส และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริ ษัท
2. จัดให้ มีกำรอบรม และวัดผลพนักงำนในเรื่ องจรรยำบรรณของบริ ษัทและนโยบำยกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ : แผนงำนตรวจสอบภำยในประจำปี 2561 กำหนดให้ มีกำร
ตรวจสอบเรื่ องกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร รวมถึงหัวข้ อกำร
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรไม่เกี่ยวข้ องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยำบรรณว่ำด้ วย
กำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิ มนุษยชนสำกล โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้ ฝ่ำย
บริ หำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ ซึ่งผลกำรตรวจสอบไม่พบกำรปฏิบตั ิไม่
สอดคล้ องกับนโยบำยกำรไม่เกี่ยวข้ องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ
ข้ อมูลกำรชี ้วัดกำรดำเนินกำร :
1. ปี 2561 บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรไม่เกี่ยวข้ องกับกำรละเมิดสิทธิ มนุษยชน
และจรรยำบรรณว่ำด้ วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิ มนุษยชนสำกล ในคู่มือ
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

แนวทางปฏิบตั ิ

การดาเนินงานปี 2561
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำร อย่ำงครบถ้ วน
2. ผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรไม่เกี่ยวข้ องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
และจรรยำบรรณว่ำด้ วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชนสำกล ในปี 2561
พบว่ำ กำรปฏิบตั ิงำนสอดคล้ องกับนโยบำยและจรรยำบรรณฯ ที่กำหนดไว้

10

บริ ษัทปฏิบตั ิตอ่ แรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม

1. มีกำรจัดตังสหภำพแรงงำน
้
2. บริ ษัทจัดกิจกรรมที่เสริ มสร้ ำงควำมสัมพันธ์ สร้ ำงกำรมีส่วนร่ วมระหว่ำงพนักงำนกับ
ผู้บริ หำรเป็ นประจำทุกปี เช่น กิจกรรม MD เล่ำให้ ฟัง เป็ นต้ น
3. พัฒนำทักษะและฝึ กอบรมพนักงำนตำมแผนกำรฝึ กอบรมตำมสำยอำชีพประจำปี 2561
กำรสื่อสำร : พนักงำนรั บ รู้ ข้ อมูลข่ำวสำรทำง ประกำศ อีเ มล์ ประชุมหน้ ำแถว บอร์ ด
ประชำสัมพันธ์ TSC PRIDE News
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ : เปิ ดโอกำสให้ พนักงำนได้ แสดงควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
เช่น กล่องรับควำมคิดเห็น กิจกรรม MD เล่ำให้ ฟัง เพื่อสือ่ สำรระหว่ำงผู้บริ หำรกับพนักงำน
ข้ อมูลกำรชี ้วัดกำรดำเนินกำร : ช่องทำงต่ำงๆ ในกำรรับควำมคิดเห็นของพนักงำน
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ลาดับ
แนวทางปฏิบตั ิ
การดาเนินงานปี 2561
11 บ ริ ษั ท จั ด ใ ห้ มี ส วั ส ดิ ก ำ ร ค ว ำ ม กำรสือ่ สำร : บอร์ ดข่ำวสำรประชำสัมพันธ์, ข่ำวสำรควำมปลอดภัยประจำสัปดำห์ทำง Eปลอดภั ย และอำชี ว อนำมั ย ส ำหรั บ mail, Line Application, กำรประชุมคณะควำมปลอดภัยฯ ประจำเดือน
พนักงำนทุกคนอย่ำงเพียงพอ
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ : ฝ่ ำยควำมปลอดภัยฯ ตรวจสอบตำมขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนที่
กำหนดไว้
ตัวชี ้วัดกำรดำเนินงำน : KPI ของฝ่ ำยควำมปลอดภัยฯ และวัตถุประสงค์เป้ำหมำยของ
บริ ษัทประจำปี 2561
ความปลอดภัย
2560 2561
อุบัติ เ หตุ รุ น แรงถึ ง ขัน้ หยุ ด
0
0
งำน (รำย)
อุบตั ิเหตุไม่หยุดงำน (รำย)
0
0
โครงกำรป้ อ งกั น อุ บัติ เ หตุ 100% 90 %
ผ่ำนกิจกรรม CCCF และS(อยู่
ระหว่าง
SFM สำเร็ จ ตำมแผนงำน
ดาเนิ น
(%)
การ)
โ ค ร ง ก ำ ร ม ำ ต ร ฐ ำ น 100% 70 %
เ ค รื่ อ ง จั ก ร ด้ ำ น ค ว ำ ม
(อยู่
ระหว่าง
ปลอดภัยผ่ำนกิจกรรม TSC
ดาเนิ น
Safety Activity สำเร็ จตำม
การ)
แผนงำน (%)

12

บริ ษั ทพัฒนำผลิตภัณฑ์ ที่ ไม่ก่ อให้ เกิ ด
อั น ตรำยต่ อ ผู้ บริ โภค และให้ ข้ อมู ล
ผลิตภัณฑ์อย่ำงถูกต้ อง เพียงพอ ไม่เกิน
ควำมเป็ นจริ ง รักษำควำมลับของลูกค้ ำ
ไม่นำไปใช้ เพื่อประโยชน์ในทำงมิชอบ

13

บริ ษั ท มี ก ระบวนกำรวิ เ ครำะห์ ค วำม
เสี่ย งและผลกระทบด้ ำ นสิ่ง แวดล้ อ ม
ควำมปลอดภั ย และอำชี ว อนำมั ย
รวมถึงสนับสนุนให้ มีกำรใช้ ทรัพยำกร

หมายเหตุ

เป็ น กิ จ กรรมตำมข้ อ ก ำหนดของ
ลู ก ค้ ำ ( นั บ รอบต ำม ปี ปฏิ ทิ น
สิ ้นสุดโครงกำรในเดือน ธันวำคม
2561)
โดยในปี 2561 ได้ รับคัดเลือกให้
เป็ นที่ปรึ กษำกำรดำเนินกิ จกรรม
ให้ กบั บริ ษัทในกลุม่ ผู้ผลิตชิ ้นส่วน
ของ Toyota ต่อ เนื่ องเป็ นปี ที่ 3
ติ ด ต่ อ กั น (นับ รอบตำมปี ป ฏิ ทิ น
สิ ้นสุดโครงกำรในเดือน ธันวำคม
2561)

กำรสือ่ สำร : Agreement, กิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องประจำปี
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ : ปั ญหำคุณภำพผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับแจ้ ง จำกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อมูลชี ้วัดกำรดำเนินกำร : ผลสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ ำประจำปี 2561 ได้ คะแนน
ร้ อยละ 93.41 ซึ่ง เพิ่ มขึน้ จำกปี ก่ อ นหน้ ำ เนื่อ งด้ ว ยทำงบริ ษัท ก็ มีน โยบำยปรั บปรุ ง
กระบวนกำรทำงำนให้ สอดคล้ องกับควำมต้ องกำรลูกค้ ำให้ มำกขึ ้น และ เพื่อรักษำระดับ
ควำมพึงพอใจให้ เพิ่มขึ ้นอีก
กำรสือ่ สำร : กิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องประจำปี ได้ แก่
1. กรรม CCCF : เป็ นกิจกรรมกำรค้ นหำอันตรำยในพื ้นที่ปฏิบตั ิงำน เพื่อทำกำรปรับปรุ ง
แก้ ไขให้ อยู่ในสภำพที่ปลอดภัย โดยกำหนดให้ พนักงำนทุกคนต้ องมีส่วนร่ วมในกำร
ค้ นหำอันตรำยในพื ้นที่ของตนเอง และมีกำรรำยงำนผลกำรปรับปรุ งแก้ ไขสภำพพื ้นที่
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ลาดับ

14

แนวทางปฏิบตั ิ
อย่ำงประหยัดและมีประสิทธิภำพ

การดาเนินงานปี 2561
ให้ ปลอดภัยต่อผู้บริ หำรระดับสูงทรำบ ในกำรประชุมทุกเดือน ทำให้ กำรดำเนินกำร
เป็ นไปตำมเป้ำหมำยครบ 100%
2. กิ จ กรรมรณรงค์ ขับ ขี่ ป ลอดภัย : เป็ น กำรรณรงค์ ใ ห้ พ นัก งำนทุก คนปฏิ บัติ ต ำม
กฎระเบียบจรำจรอย่ำงเคร่ งครัด เพื่อลดอุบตั ิเหตุในช่วงวันหยุดยำว ซึ่งกำรดำเนิน
กิ จ กรรมช่ ว ยส่ง ผลให้ พ นัก งำนเดิ น ทำงกลับ ภูมิ ล ำเนำและกลับ มำท ำงำนอย่ ำ ง
ปลอดภัยในช่วงเทศกำลวันหยุดยำว
3. กิจกรรม Safety Talk & Safety Join : เป็ นกิจกรรมที่มงุ่ เน้ นให้ หวั หน้ ำงำนทุกฝ่ ำยงำน
ส่งเสริ มและรณรงค์ด้ำนควำมปลอดภัยให้ กบั ผู้ใต้ บงั คับบัญชำของตนเอง โดยจัดให้ มี
คูม่ ือด้ ำนควำมปลอดภัยเพื่อใช้ ในกำรสือ่ สำรประชำสัมพันธ์ ด้วยตนเอง นอกจำกนี ้ยัง
จัดให้ มีเจ้ ำหน้ ำที่ควำมปลอดภัยเข้ ำร่ วมกำรประชุม Safety Join เพื่อสื่อสำรให้
พนักงำนทุกคนทรำบทังในด้
้ ำนกฎระเบียบด้ ำนควำมปลอดภัย ขันตอนกำรปฏิ
้
บัติ
อย่ำงปลอดภัย และข่ำวสำรด้ ำนอำชีวอนำมัยต่ำงๆ
4. กิ จ กรรม Machine Safety : เป็ น กิ จ กรรมที่ ป รั บ ปรุ ง เครื่ อ งจัก รให้ สอดคล้ อ งกับ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยสำกลและข้ อกำหนดลูกค้ ำ เพื่อให้ เกิดควำมปลอดภัยสูงสุด
ต่อผู้ปฏิบตั ิงำนจนทำให้ ไม่มีอบุ ตั ิเหตุเกิดขึ ้นและลดผลกระทบด้ ำนสิง่ แวดล้ อมในพื ้นที่
กำรทำงำน กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ : กำรตรวจวัดคุณภำพน ้ำทิ ้ง มลพิษทำงอำกำศ
มลทำงเสีย ง โดยองค์ ก รภำยนอกข้ อ มูล ชี ว้ ัด กำรด ำเนิ น กำร : ผลกำรตรวจสอบ
มลภำวะประจำปี
บริ ษั ท พัฒ นำนวัต กรรมที่ ส ร้ ำงควำม 1. โครงกำรลดกำรใช้ LPG : เพื่อลดกำรใช้ พลังงำนจำกกำรใช้ ก๊ำซ LPG และเพื่อลด
ส ม ดุ ล ข อ ง ก ำ ร ด ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ กั บ
ประเด็นควำมเสีย่ งที่เกิดจำกกำรใช้ ก๊ำซ LPG
สิง่ แวดล้ อม
2. โครงกำร Inverter Air Condition: เพื่อลดกำรใช้ พลังงำนป้องกันผลกระทบด้ ำน
สิง่ แวดล้ อม โดยเปลีย่ นจำก R22 เป็ น R410 ซึง่ ไม่ทำลำยชันบรรยำกำศโอโซน
้
3. โครงกำร Solar Roof Top : เน้ นกำรนำพลังงำนพลังงำนทดแทนที่ยงั่ ยืน อย่ำง
พลังงำนแสงอำทิตย์ มำเปลีย่ นเป็ นพลังงำนไฟฟ้ำ ที่สำมำรถนำมำใช้ ได้ ภำยในบริ ษัท
ไ ม่ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ส ภ ำ พ ภู มิ อ ำ ก ำ ศ โ ล ก แ ล ะ ช่ ว ย ล ด ก ำ ร ป ล่ อ ย ก๊ ำ ซ
คำร์ บอนไดออกไซด์
กำรสือ่ สำร : ประชุม Management Review ประจำปี , ประชุม ISO14001
ประจำไตรมำส
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจำไตรมำส
ข้ อมูลกำรชี ้วัดกำรดำเนินกำร : กำรดำเนินกำรได้ ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
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ลาดับ
แนวทางปฏิบตั ิ
การดาเนินงานปี 2561
15 บริ ษัทจะส่งเสริ มควำมรับผิดชอบทำง กำรสือ่ สำร : มีช่องทำงต่ำงๆ ดังนี ้
สังคม
1. เปิ ดโอกำสให้ ค่คู ้ ำและลูกค้ ำได้ มีสว่ นร่ วมในกำรดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษัท
อย่ำงต่อเนื่อง โดยสำมำรถเข้ ำร่ วมกิจกรรมต่ำงๆ ของบริ ษัทด้ วยตนเอง หรื อทำงอ้ อม
ด้ วยกำรสนับสนุนทุนทรัพย์หรื อสิ่งของได้ โดยมีกำรตรวจสอบควำมเกี่ยวโยงและ
เกี่ ยวข้ องระหว่ำงพนักงำนทุกระดับชัน้ กับผู้ขำย ผู้รับจ้ ำงช่วง ผู้รับเหมำของบริ ษัท
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดควำมไม่เป็ นธรรมและไม่เสมอภำคในกำรดำเนิน
ธุรกิ จระหว่ำงผู้ขำย ผู้รับจ้ ำงช่วง ผู้รับเหมำแต่ละรำยของบริ ษัท ตลอดจนชีแ้ จงขอ
ควำมร่ วมมือ และตรวจสอบถึงควำมเป็ นธรรมในกำรจ้ ำงงำนและกำรปฎิบัติตำม
กฎหมำยแรงงำนของผู้ขำย ผู้รับจ้ ำงช่วง ผู้รับเหมำ ที่เป็ นคู่ค้ำของบริ ษัท ว่ำยังคง
ควำมเป็ นธรรมและปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อไม่อย่ำงต่อเนื่อง
2. สือ่ สำรให้ คคู่ ้ ำรับทรำบช่องทำงกำรร้ องเรี ยน/เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงกำรบริ หำรจัดกำร
3. จัดกิจกรรม เพื่อสร้ ำงสัมพันธภำพระหว่ำงบริ ษัทกับคู่ค้ำ เช่น กิจกรรมลดต้ นทุนจำก
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต และกิจกรรมพัฒนำสินค้ ำและกระบวนกำรผลิต
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ : กำหนดให้ ผ้ บู ริ หำรและพนักงำนที่เกี่ยวข้ อง รำยงำนกำรมีสว่ น
ได้ เสียของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ บริ ษัทรับทรำบทุกครัง้ ที่เกิดรำยกำร
ข้ อมูลกำรชี ว้ ัดกำรดำเนิน กำร : รำยงำนกำรมี ส่วนได้ เสีย ฯ ที่ เป็ น ไปตำมหลักเกณฑ์
ข้ อกำหนด และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
16 บริ ษั ท จะระมัด ระวัง กำรใช้ ทรั พ ย์ สิ น ใช้ สินค้ ำและบริ กำรที่มีลิขสิทธิ์ /สิทธิบตั ร/เครื่ องหมำยกำรค้ ำที่ถูกต้ อง และไม่สนับสนุน
ทำงปั ญญำ
สินค้ ำหรื อกำรกระทำที่เป็ นกำรละเมิดกฎหมำยว่ำด้ วยทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ
กำรสือ่ สำร : มีข้อกำหนดควบคุมกำรส่งข้ อมูลที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปั ญหำ โดยต้ องส่ง
e-mail ทำงเดียว และต้ องไม่มีกำรกระจำยข้ อมูลไปช่องทำงอื่น
กำรตรวจสอบปฏิบตั ิ : มีกำรกำหนดเป็ นมำตรฐำนของบริ ษัท ลูกค้ ำ และผู้ผลิต ว่ำจะต้ อง
ไม่นำข้ อมูลไปเปิ ดเผยกับบุคคลอื่น
ข้ อมูลชี ้วัดกำรดำเนินกำร : ตรวจสอบจำกเอกสำรควบคุมกำรแจกจ่ำย
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ลาดับ
แนวทางปฏิบตั ิ
การดาเนินงานปี 2561
17 บริ ษั ท จะพัฒ นำทัก ษะและฝึ ก อบรม จัดอบรมตำมแผนกำรฝึ กอบรมตำมสำยอำชีพประจำปี 2561
พนักงำน เพื่อโอกำสในควำมก้ ำวหน้ ำ กำรสือ่ สำร :
ของพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่
1. กำรจัดฝึ กอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ให้ กับพนักงำน มีกำรแจ้ งข้ อมูลกำรฝึ กอบรมให้ กับ
เลือกปฏิบตั ิ
พนักงำนและผู้บงั คับบัญชำของแต่ละหน่วยงำนได้ รับทรำบล่วงหน้ ำผ่ำนทำงอีเมล์
2. ผู้บริ หำรและพนักงำนที่เข้ ำรับกำรอบรมจะได้ รับทรำบเนื ้อหำหลักสูตร, คู่มืออบรมให้
ทำกำรศึกษำข้ อมูลล่วงหน้ ำ เพื่อเป็ นกำรปูพื ้นฐำนเนื ้อหำก่อนเข้ ำรับกำรอบรมได้
3. ผู้บงั คับบัญชำทุกท่ำน ทำกำรตรวจสอบควำมพร้ อมของพนักงำนก่อนเข้ ำรับกำรอบรม
ทุกครัง้ เพื่อพนักงำนได้ รับควำมรู้ตำมสำยงำนได้ อย่ำงครบถ้ วน
กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ : หลัง กำรฝึ กอบรมในทุกหลักสูตร จะให้ พ นักงำนท ำ
แบบทดสอบเพื่อวัดระดับทักษะควำมร็ หลังกำรอบรม

10.1.3 กำรเชื่อมโยงผู้มีสว่ นได้ เสีย
นิยำม
ผู้มีส่วนได้ เสีย หมำยถึง บุคคลหรื อกลุ่มคนที่สำมำรถสร้ ำงผลกระทบและ/หรื อได้ รับผลกระทบจำกกำรดำเนิน
ธุรกิจหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องขององค์กร
กาหนดตัว
ผู้มีส่วนได้ เสีย
ผู้มีส่วน
บ่ งชี*้ **
ความคาดหวัง
ได้ เสีย
การรายงาน
การฝึ กอบรม ช่ องทางสื่อสาร 1 2 3
1.ผู้ถือหุ้น เจ้ ำหนี ้ • ผลตอบแทน จำกผลกำร
• รำยงำน
• กำรประชุมสำมัญ  
สถำบันกำรเงิน ดำเนินงำนที่ดแี ละยัง่ ยืน
ประจำปี
ผู้ถือหุ้น
• กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
• รำยงำนควำม
• Opportunity
• กำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
ยัง่ ยืน
Day
• กำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและ • คูม่ ือหลักกำร
• เว็บไซต์ IR Press
ข้ อตกลงตำมสัญญำ
กำกับดูแล
Release
• กำรได้ รับกำรปฏิบตั ิที่เท่ำ
กิจกำร
• เปิ ดเผยข้ อมูลใน
เทียมและเป็ นธรรม
(ประกอบด้ วย
เว็บไซต์ตลำด
• ข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน ทัน จรรยำบรรณ
หลักทรัพย์
ต่อกำรตัดสินใจ และโปร่งใส
ธุรกิจ)
• ข่ำวหนังสือพิมพ์
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ผู้มีส่วน
ได้ เสีย

ผู้มีส่วนได้ เสีย

ความคาดหวัง

กาหนดตัว
บ่ งชี*้ **
1 2 3


การรายงาน
• ผลตอบแทนและสวัสดิกำร • รำยงำน
• ควำมมัน่ คงในหน้ ำทีก่ ำรงำน ประจำปี
• กำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและ • รำยงำนควำม
ข้ อตกลงตำมสัญญำจ้ ำง
ยัง่ ยืน
• กำรพัฒนำศักยภำพ และ
• คูม่ ือหลักกำร
ควำมก้ ำวหน้ ำในหน้ ำทีก่ ำร
กำกับดูแล
งำน
กิจกำร
• กำรจูงใจผ่ำนผลตอบแทน
(ประกอบด้ วย
และ/หรื อกำรได้ รับกำรยอมรับ จรรยำบรรณ
จำกผลสำเร็จของงำน
ธุรกิจ)
• สภำพแวดล้ อมที่ดี และควำม
ปลอดภัยในที่ทำงำน
• กำรได้ รับกำรปฏิบตั ิที่เท่ำ
เทียมและเป็ นธรรม

การฝึ กอบรม ช่ องทางสื่อสาร
• หลักสูตร
• กำรประชุม
ฝึ กอบรมตำม คณะกรรมกำร
สำยอำชีพ
สวัสดิกำร
• กิจกรรม MD เล่ำ
ให้ ฟัง
• ประกำศ อีเมล์
อินทรำเน็ต ประชุม
หน้ ำแถว บอร์ ด
ประชำสัมพันธ์
TSC PRIDE News
• กิจกรรม เปิ ดท้ ำย
ขำยของ (วันธงฟ้ำ),
• แบบสำรวจควำม
พึงพอใจในกำรจัด
กิจกรรมของบริ ษัท

3.ลูกค้ ำ

• คุณภำพตำมมำตรฐำน
• ต้ นทุนที่ตอบสนอง
• กำรส่งมอบที่ตรงเวลำ
• ควำมสำมำรถเชิงวิศวกรรม
• ระบบกำรบริ หำรจัดกำร
• กำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและ
ข้ อตกลงตำมสัญญำ

• รำยงำน
ประจำปี
• คูม่ ือหลักกำร
กำกับดูแล
กิจกำร
(ประกอบด้ วย
จรรยำบรรณ
ธุรกิจ)

• หลักสูตรกำร
พัฒนำระบบ
คุณภำพ
สิง่ แวดล้ อม
และควำม
ปลอดภัย

• กำรประชุม
รับทรำบนโยบำย
ลูกค้ ำประจำปี /
ประจำเดือน
• กิจกรรม :
สัมมนำร่วมกับ
ลูกค้ ำ
• กำรพบปะลูกค้ ำ
ประจำเดือน
• เว็บไซต์
• กำรสำรวจควำม
พึงพอใจประจำปี

 

4. คูค่ ้ ำ

• กำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงที่เป็ นธรรม
และโปร่งใส
• กำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและ
ข้ อตกลงตำมสัญญำ
• กำรชำระเงินที่ครบถ้ วนและ

• รำยงำน
สรุปผลกำร
ประเมินคูค่ ้ ำ
ประจำปี
• คูม่ ือหลักกำร

• หลักสูตร
จรรยำบรรณ
ธุรกิจในกำร
ดำเนินธุรกิจ
และกำรต่อต้ ำน

• ประชุมคูค่ ้ ำ
• กิจกรรม : ขยำย
เครื อข่ำยต่อต้ ำน
กำรทุจริ ต
• ประกำศ อีเมล์



2. พนักงำน
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ผู้มีส่วน
ได้ เสีย

ความคาดหวัง
ตรงเวลำ
• ควำมสัมพันธ์เชิงธุรกิจใน
ระยะยำว

5. ชุมชนและ
สังคม

• กระบวนกำรผลิตที่เป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้ อมและสุขภำพ
• กำรได้ รับกำรช่วยเหลือ
สนับสนุน และส่งเสริ มด้ ำน
ต่ำงๆ
• กำรมีสว่ นร่วมเพื่อพัฒนำ
ชุมชนและสังคม
• กำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและ
ข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ อง

6. หน่วยงำน
• กำรชำระภำษี และ
รำชกำรและ
ค่ำธรรมเนียมครบถ้ วนตำม
องค์กรที่เกี่ยวข้ อง กำหนด
• กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
ข้ อบังคับ และข้ อตกลงที่
เกี่ยวข้ อง
• กำรให้ ควำมร่วมมือและให้
กำรสนับสนุนด้ ำนต่ำงๆ

7. สือ่ มวลชน

ผู้มีส่วนได้ เสีย
การรายงาน
การฝึ กอบรม
กำกับดูแล
กำรทุจริ ต
กิจกำร
(ประกอบด้ วย
จรรยำบรรณ
ธุรกิจ)
• รำยงำน
สรุปผลกำร
ประชุมตำมวำระ

• รำยงำนตำม
กฎหมำยและ
เงื่อนไขใน
ใบอนุญำต

• กำรเข้ ำถึงข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน และตรวจสอบได้
• กำรมีสว่ นร่วมในกำรเปิ ดเผย
ข้ อมูลทำงธุรกิจ
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ช่ องทางสื่อสาร
เว็บไซต์ เจ้ ำหน้ ำที่
จัดหำ

กาหนดตัว
บ่ งชี*้ **
1 2 3

• กิจกรรม :

กิจกรรมสืบสำน
ประเพณี
วัฒนธรรม และ
ศำสนำในท้ องถิ่น
• กำรตรวจวัด
คุณภำพ
สิง่ แวดล้ อม ในพื ้นที่
ชุมชนรอบโรงงำน
• เว็บไซต์
เจ้ ำหน้ ำที่สง่ เสริ ม
กิจกรรม
• หลักสูตร
• กำรประชุม
  
ฝึ กอบรม
รับทรำบกฎระเบียบ
ควำมรู้ตำมสำย ต่ำงๆ
อำชีพ
• กิจกรรม : ร่วม
เป็ นสมำชิก
เครื อข่ำยโครงกำร
ต่ำงๆ เข้ ำร่วมอบรม
และสัมมนำ
• เว็บไซต์
เจ้ ำหน้ ำที่รัฐกิจ
สัมพันธ์ เจ้ ำหน้ ำที่
BOI
• Opportunity day

• เว็บไซต์ กำรให้
สัมภำษณ์
เจ้ ำหน้ ำที่นกั ลงทุน
สัมพันธ์

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ผู้มีส่วน
ได้ เสีย
8. คูแ่ ข่ง

ผู้มีส่วนได้ เสีย

ความคาดหวัง
• กำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม
• กำรไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทำง
ปั ญญำ

หมำยเหตุ : ***กาหนดตัวบ่ งชี ้ 1 หมายถึง
2 หมายถึง
3 หมายถึง

กาหนดตัว
บ่ งชี*้ **
1 2 3


การรายงาน
การฝึ กอบรม ช่ องทางสื่อสาร
• คูม่ ือหลักกำร
• เว็บไซต์
กำกับดูแล
เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย
กิจกำร
เจ้ ำหน้ ำที่สว่ น
(ประกอบด้ วย
งำนวิจยั และพัฒนำ
จรรยำบรรณ
ผลิตภัณฑ์
ธุรกิจ)
ผู้มีส่วนได้ เสียที่ "ได้ รับ" ผลกระทบจากบริษัท
ผู้มีส่วนได้ เสียที่ "สร้ าง" ผลกระทบให้ บริษัท
ผู้มีส่วนได้ เสียที่ "บริษัทต้ องมีความรับผิดชอบทางกฎหมาย"

10.1.4 กำรประเมินควำมเสีย่ งของธุรกิจ
บริ ษั ท ก ำหนดนโยบำยบริ ห ำรควำมเสี่ย ง โดยคณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ย งท ำหน้ ำ ที่ ก ำกับ ดูแ ล ติ ด ตำม
กระบวนกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง และรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของกำรบริ หำรควำมเสีย่ งต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่อง กำรประเมินควำมเสีย่ งจะคำนึงถึงกระทบด้ ำนกำรเงิน กำรดำเนินงำน กำร
ส่งมอบสินค้ ำ ควำมปลอดภัย และชื่อเสียง รวมทังให้
้ ควำมสำคัญกับผลกระทบกำรดำเนินตำมนโยบำยที่เกี่ยวข้ อง
กับควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม โดยจัดกลุม่ ประเภทควำมเสีย่ งเพื่อบริ หำรจัดกำร ได้ แก่ ควำม
เสี่ยงด้ ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ ำนปฏิ บตั ิกำร ควำมเสี่ยงกำรบริ หำรจัดกำรทำงกำรเงิน และควำมเสี่ยงกำรปฏิบตั ิ
ตำมกฎระเบียบ ข้ อบังคับของหน่วยงำนกำกับดูแล รวมทังกำรปฏิ
้
บตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง และเลือกกลยุทธ์ ใน
กำรตอบสนองควำมเสีย่ งที่เหมำะสม เพื่อให้ ควำมเสีย่ งอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
นอกเหนือจำกนโยบำยควำมรั บผิ ดชอบต่อสังคมแล้ ว คณะกรรมกำรบริ ษั ทตระหนักและให้ ค วำมสำคัญตำม
แนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรที่จดั ทำโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ กำหนดนโยบำยที่
สอดคล้ องกับหลักกำรดังกล่ำว ได้ แก่ นโยบำยที่จะไม่เกี่ยวข้ องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน นโยบำยกำรปฏิบตั ิตอ่ คู่
ค้ ำและ/หรื อเจ้ ำหนี ้ นโยบำยกำรปฏิบัติที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง ตลอดจนนโยบำยกำรไม่ล่วงละเมิด
ทรั พย์ สินทำงปั ญญำหรื อลิขสิทธิ์ โดยจัดทำอยู่ในคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิ จกำร ซึ่งเผยแพร่ บนเว็บ ไซต์ บริ ษัท
(www.thaisteelcable.com ภำยใต้ หวั ข้ อ "ข้ อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information" / เอกสำรเผยแพร่
(Publications))

10.2 การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ ำ รวมถึงเจ้ ำหนี ้ อย่ำงเสมอภำคและเป็ นธรรม ไม่ใช้ อำนำจผูกขำด โดยตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐำนของกำร
ได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทังสองฝ่
้
ำย อีกทัง้ หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ ที่ทำให้ เกิ ดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
รวมทังปฏิ
้ บตั ิตำมพันธสัญญำ โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
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มีความเป็ นธรรม
และเท่ าเทียม

ไม่ ละเมิดทรัพย์ สนิ
ทางปั ญญา

การต่ อต้ านการทุจริต
คอร์ รัปชั่น

เปิ ดโอกำสในกำรทำ
ธุรกิจให้ กบั ทุกคูค่ ้ ำ และ
กำรพิจำรณำคัดเลือกคู่
ค้ ำตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐำน
ควำมเสมอภำคและเป็ น
ธรรม

ใช้ สนิ ค้ ำและบริ กำรที่มี
ลิขสิทธิ์/สิทธิบตั ร/
เครื่ องหมำยกำรค้ ำที่
ถูกต้ อง และไม่สนับ
สนุนสินค้ ำหรื อกำร
กระทำที่เป็ นกำรละเมิด
กฎหมำยว่ำด้ วย
ทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ

กำรรับของขวัญ สิง่ ของ
หรื อประโยชน์อื่นใด
ต้ องปฏิบตั ิตำม
จรรยำบรรณว่ำด้ วยกำร
ให้ หรื อรับของขวัญหรื อ
ทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์
อื่นใดอย่ำงเคร่งครัด

สอดคล้ องกับ
กฎหมาย ระเบียบ
ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
ให้ โอกำสคูค่ ้ ำที่ดำเนิน
ธุรกิจถูกต้ องตำม
กฎหมำย ระบบ
มำตรฐำนคุณภำพ
สิง่ แวดล้ อม ควำม
ปลอดภัย และอำชีว
อนำมัย

ส่ งเสริมความ
รับผิดชอบทางสังคม
บริ ษัทสนับสนุนคูค่ ้ ำที่มี
ควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม ตลอดจนส่งเสริ ม
ควำมรู้ควำมเข้ ำใจและ
ร่วมมือกับคูค่ ้ ำในกำร
พัฒนำควำมรับผิดชอบ
ทำงสังคม

10.3 การต่ อต้ านการทุจริต
10.3.1 บริ ษัทกำหนดนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ต นโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ และจัดทำจรรยำบรรณธุรกิจ ซึง่ ครอบคลุม
ประเด็นกำรให้ หรื อรับของขวัญหรื อทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใด กำรขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำรป้องกัน
กำรใช้ ข้อมูลภำยใน
10.3.2 พนักงำนทุกระดับ ทุกคนของบริ ษัท จะได้ รับกำรอบรมคูม่ ือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร ซึง่ ประกอบด้ วยจรรยำบรรณ
ธุรกิจในวันปฐมนิเทศ ตำมแผนกำรฝึ กอบรมตำมสำยอำชีพประจำปี เพื่อปลูกฝั งจรรยำบรรณกำรปฏิบตั ิงำนของ
องค์กร ตลอดจนสนับสนุนให้ พนักงำนตระหนักถึงควำมสำคัญ และผลเสียของกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและกำร
คอร์ รัปชัน่ อีกทังมี
้ กระบวนกำรดำเนินกำรเมื่อมีกำรร้ องเรี ยนและนโยบำยคุ้มครองผู้แจ้ งเบำะแส (รำยละเอียดตำม
คูม่ ือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร)โดยในปี 2561 ไม่มีข้อร้ องเรี ยนใดๆ
10.3.3 กำรปฏิบตั ิแบบกลุม่ ควำมร่วมมือ
บริ ษัทไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน) ได้ รับกำรรับรองเป็ นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำน
กำรทุจริ ต (CAC) ตังแต่
้ วนั ที่ 22 กรกฎำคม 2559 และอยูใ่ นระหว่ำงดำเนินกำรชักชวนคูค่ ้ ำเข้ ำร่วมเป็ นภำคี
10.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทสนับสนุนกำรปฏิบตั ิตำม "ปฏิญญำสำกลว่ำด้ วยสิทธิมนุษยชน" และมำตรฐำน สำกลด้ ำนสิทธิมนุษยชนอื่นๆ
นอกจำกนี ้คณะผู้บริ หำรของบริ ษัทยังมีกำรตรวจสอบประเด็นด้ ำนสิทธิมนุษยชนในกำรพิจำรณำดูแลพนักงำน และ
เมื่อพบว่ำมีควำมเสีย่ งที่จะเข้ ำเกณฑ์ควำมเสีย่ งต่อชื่อเสียง จะส่งเรื่ องแจ้ งไปยังคณะกรรมกำรบริ ษัท นอกจำกนี ้บริ ษัท
ได้ จดั ให้ มีกำรอบรม และกำรวัดผลแก่พนักงำนในเรื่ องจรรยำบรรณของบริ ษัทและนโยบำยกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
เพื่อนำไปปฏิบตั ิเป็ นส่วนหนึง่ ในกำรดำเนินงำน และไม่สนับสนุนกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ เปิ ดช่องทำงรับคำร้ องเรี ยนผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทให้ พนักงำนสำมำรถส่งคำร้ องเรี ยน เรื่ องรำวกำร
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กำรไม่ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ กำรได้ รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ นธรรม หรื อกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
มำยังประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ โดยตรง ตลอดจนกิจกรรมด้ ำนสิทธิมนุษยชนต่ำงๆ ที่บริ ษัทกำหนดให้ มี
แสดงถึงกำรที่บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับควำมโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบำลในองค์กรได้ เป็ นอย่ำงดี
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กระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมเจตนำรมณ์ที่จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงำนของบริ ษัท และพนักงำนของคูค่ ้ ำ
บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะส่งเสริ มสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ติ ำมหลักมนุษยชนสำกลอย่ำงเคร่งครัด จึงกำหนดนโยบำยกำรไม่
เกี่ยวข้ องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยำบรรณว่ำด้ วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชน ไว้ ในคูม่ ือ
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
โดยบริ ษัทกำหนดให้ มีกำรอบรมและวัดผล เพื่อให้ ควำมรู้ควำมเข้ ำใจในหลักสิทธิมนุษยชนสำกลแก่พนักงำน รวมทัง้
พนักงำนทีต่ ้ องไปปฏิบตั ิงำนในต่ำงประเทศ จะต้ องปฏิบตั ิไม่ขดั ต่อกฎหมำย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของประเทศนัน้
ทังนี
้ ้ หำกพนักงำน พนักงำนคูค่ ้ ำ หรื อผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง พบกำรปฏิบตั ิอย่ำงไม่เท่ำเทียมกัน หรื อกำรกระทำที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน สำมำรถแจ้ งเบำะแสโดยตรงมำยังประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรื อแจ้ งเบำะแสในกำรรับและจัดกำร
กับข้ อร้ องเรียนช่องทำงอื่น ซึง่ ได้ เปิ ดเผยกระบวนกำรและช่องทำงบนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภำยใต้
หัวข้ อ “ข้ อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”)
จำกผลกำรตรวจสอบภำยใน ปี 2561 ไม่พบกำรปฏิบัติไม่สอดคล้ องกับนโยบำยกำรไม่เกี่ยวข้ องกับกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และจรรยำบรรณว่ำด้ วยกำรเคำรพกฎหมำย และหลักสิทธิ มนุษยชน และไม่พบเรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่ำวแต่
อย่ำงใด
10.5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ิต่อพนักงำนอย่ำงเป็ นธรรม ให้ ควำมเคำรพต่อควำมเป็ นปั จเจกชน
และศักดิ์ศรี ของควำมเป็ นมนุษย์ ตำมหลักสิทธิ มนุษยชน และจรรยำบรรณที่ดี เพื่อนำไปสูค่ วำมสงบสุขในสังคม
ผลักดันให้ องค์กรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน ตำมนโยบำยกำรไม่เกี่ยวข้ องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ได้ จดั ทำขึ ้น
10.5.1 กำรจ้ ำงงำน
บริ ษัทไม่ใช้ แรงงำนบังคับหรื อแรงงำนเด็ก อีกทังจ้
้ ำงงำนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิในกำรจ้ ำงงำน ไม่เลือกเพศ เชื ้อชำติ
ศำสนำ รสนิยมทำงเพศ อีกทังด
้ ำเนินกำรจ้ ำงงำนตำมกฎหมำย ระเบียบและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่ำงเคร่งครัด
10.5.2 สิทธิกำรมีสว่ นร่วมของพนักงำน
 พนักงำนมีสทิ ธิในกำรจัดตังสหภำพแรงงำน
้
 พนักงำนมีสทิ ธิในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเท่ำเทียมกับผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ อื่นๆ มีช่องทำงดังต่อไปนี ้ ประกำศ
อีเมล์ ประชุมหน้ ำแถว บอร์ ดประชำสัมพันธ์ TSC PRIDE News Line@TSC
 บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ พนักงำนได้ แสดงควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กล่องรับควำมคิดเห็น กิจกรรม MD
เล่ำให้ ฟัง เพื่อสือ่ สำรระหว่ำงผู้บริ หำรกับพนักงำน
 บริ ษัทจะพยำยำมจัดกิจกรรมที่เสริ มสร้ ำงควำมสัมพันธ์ สร้ ำงกำรมีสว่ นร่ วมระหว่ำงพนักงำนกับผู้บริ หำรเป็ น
ประจำทุกปี เช่น กิจกรรม MD เล่ำให้ ฟัง เป็ นต้ น
10.5.3 กำรพัฒนำและส่งเสริ มพนักงำน
บริ ษัทมีแนวทำงในกำรพัฒนำทักษะและฝึ กอบรมเพื่อโอกำสในควำมก้ ำวหน้ ำของพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมกันโดย
ไม่เลือกปฏิบตั ิและจัดขึ ้นในหลำกหลำยรู ปแบบ เช่น กำรอบรมในห้ องเรี ยน (ทังภำยในและภำยนอกบริ
้
ษัท) กำร
- 103 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

สอนหน้ ำงำน และกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ ซึง่ จัดตำมแผนกำรฝึ กอบรมตำมสำยอำชีพประจำปี โดยในปี 2561
มีสดั ส่วนประเภทหลักสูตร และสถิติกำรอบรมของพนักงำนในระดับต่ำงๆ ดังนี ้
ประเภทหลักสูตร
ร้ อยละจานวนชั่วโมงที่อบรม
กำรพัฒนำด้ ำนกฎหมำยและควำมปลอดภัย
16.67
กำรพัฒนำด้ ำนคุณภำพ
44.79
กำรพัฒนำด้ ำนสิง่ แวดล้ อม
14.58
กำรพัฒนำทักษะในกำรทำงำน
16.67
กำรพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1.04
หลักสูตรกำรบริ หำรจัดกำร
4.17
กำรพัฒนำหลักสูตรทัว่ ไป
2.08
ระดับ

จานวน (คน) ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย/คน/ปี

ผู้บริ หำร

99

10.48

หัวหน้ ำงำน

118

7.29

ปฏิบตั ิกำร

772

6.61

รวม

989

7.1

เป้ าหมาย
มุง่ เน้ นกำรพัฒนำทักษะทำงกำรบริ หำรจัดกำรงำน
และบุคลำกร
มุง่ เน้ นกำรพัฒนำตำมกลุม่ สำยอำชีพ รวมทังพั
้ ฒนำ
ทักษะทำงกำรบริ หำร
มุง่ เน้ นกำรพัฒนำทักษะเชิงเทคนิคและปฏิบตั ิ ให้
พนักงำนสำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำย

10.5.4 สุขภำพและควำมปลอดภัย
บริ ษัทดูแลรักษำสภำพแวดล้ อม และจัดระบบกำรปฏิบตั ิงำนให้ พนักงำนมีควำมปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ รวมถึงมี
สุขอนำมัยที่ดีในกำรปฏิบตั ิงำน โดยกำหนดนโยบำยด้ ำนคุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อม
วิเครำะห์และหำมำตรกำร เพื่อควบคุมควำมเสี่ยงด้ ำนควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัยในกำรปฏิบตั ิงำน รวมถึง
จัดให้ มีระบบป้องกันมลพิษที่อำจเกิดขึ ้นระหว่ำงปฏิบตั ิงำน จัดให้ มีสถำนที่ปฏิบตั ิงำนที่สะอำด สือ่ สำรให้ ควำมรู้ แก่
พนักงำนเกี่ยวกับข้ อกำหนดว่ำด้ วยวิธีปฏิบตั ิงำนที่ปลอดภัยในกำร และให้ มนั่ ใจว่ำพนักงำนเข้ ำใจและปฏิบตั ิตำม
ระเบียบได้ อย่ำงถูกต้ อง จัดหำอุปกรณ์ ควำมปลอดภัย และอุปกรณ์ค้ มุ ครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็ น
ให้ แก่พนักงำน ตลอดจนประเมินควำมเสีย่ งด้ ำนควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัย
10.5.5 สวัสดิกำร
บริ ษัทมีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้ แก่พนักงำนอย่ำงเหมำะสม และสอดคล้ องกับอัตรำจ่ำยในอุตสำหกรรมเดียวกัน
ตลอดจนจัดให้ มีสวัสดิกำรต่ำงๆ เกินกว่ำที่กฎหมำยกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ ตรวจสุขภำพพนักงำน เงิน
ค่ำเกษี ยณอำยุงำน เบี ้ยขยัน ค่ำครองชีพ เงินค่ำทำศพ ค่ำทำงำนในกะกลำงคืน ค่ำระดับงำน เบี ้ยขยันรำยเดือน
เบี ้ยขยันต่อเนื่องประจำปี ค่ำอำหำร ประกันสุขภำพและประกันอุบตั ิเหตุ มีกำรส่งเสริ มให้ จดั กิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
ให้ พนักงำนได้ ผอ่ นคลำยจำกกำรทำงำน และได้ ใช้ เวลำทำกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกัน เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงำนมีควำมรัก
ควำมผูกพันต่อองค์กรในระยะยำว
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บริ ษัทสนับสนุนควำมคิดในกำรส่งเสริ มสิทธิแรงงำนและสวัสดิภำพทำงสังคมของผู้ใช้ แรงงำน มีกำรปฏิบตั ิตำม
กฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ ยวข้ องกับกำรรั บสมัครและจ้ ำงงำนทุกประกำรอย่ำงเคร่ งครั ด โดยบริ ษัทได้ กำหนด
โครงสร้ ำงเงินเดือนสำหรับพนักงำนทุกระดับและทุกสำยงำนอย่ำงชัดเจน และมีกำรปรับขึ ้นตำมผลกำรปฏิบตั ิงำน
ของพนักงำนในแต่ละปี
10.5.6 นโยบายการเลิกจ้ าง
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรจัดทำนโยบำยเลิกจ้ ำงไว้ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ เกิดควำมมัน่ ใจว่ำ กำรเลิกจ้ ำงที่
เกิดจะเป็ นไปโดยยุติธรรม และไม่ขดั กับกฏหมำย ตลอดจนรักษำสิทธิอนั พึงมีพงึ ได้ ของพนักงำนอย่ำงเต็มที่
10.6 ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
คณะกรรมกำรบริ ษัทยึดหลักและดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรตลำดที่เป็ นธรรม ที่จะตอบสนองควำมพึงพอใจของ
ลูกค้ ำ ซึง่ เป็ นผู้ซื ้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจำกบริ ษัท รวมไปถึงผู้บริ โภคที่เป็ นผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำว ให้ มนั่ ใจได้ วำ่ นอกจำก
จะได้ รับสินค้ ำที่มีคณ
ุ ภำพ และรำคำที่ยตุ ิธรรมแล้ ว บริ ษัทยังตระหนักถึงควำมปลอดภัยที่สง่ ผลกระทบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม รวมถึงกำรกระทำที่เป็ นกำรละเมิดหรื อทำให้ เสียสิทธิของผู้บริ โภคด้ วย
โดยบริ ษัทเคำรพในสิทธิ กำรได้ รับกำรตอบสนองควำมต้ องกำรด้ ำนพื ้นฐำนของผู้บริ โภค คุ้มครองสิทธิ ด้ำนควำม
ปลอดภัยของผู้บริ โภค ไม่จำกัดสิทธิด้ำนข้ อมูลข่ำวสำรของผู้บริ โภค เคำรพสิทธิในกำรเลือก/แสดงควำมคิดเห็นของ
ผู้บริ โภค คุ้มครองสิทธิที่จะได้ รับกำรชดเชย/กำรศึกษำข้ อมูลของผู้บริ โภค ให้ สิทธิในกำรอยู่ภำยใต้ สภำพแวดล้ อมที่
ส่งเสริ มสุขภำพ และจัดให้ มีกำรสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ ำเป็ นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัทในด้ ำนต่ำงๆ ได้ แก่ คุณภำพ (Quality) รำคำ (Cost) กำรส่งมอบ (Delivery) และงำนใหม่ (New model) โดย
จะมีกำรเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่ำงปี เพื่อนำมำปรับปรุ งและพัฒนำให้ ตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงที่สดุ
ซึง่ ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ ำประจำปี 2561 เป็ นดังนี ้
(คะแนนเต็ม 100%)
ความพึงพอใจของลูกค้ า
ปี 2560
ปี 2561
คุณภำพ (Quality)
84%
84%
รำคำ (Cost)
79%
77%
กำรส่งมอบ (Delivery)
87%
88%
งำนใหม่ (New model)
82%
85%
ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม
84%
83%
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10.7 การพัฒนาชุมชนและสังคม
คณะกรรมกำรบริ ษัทส่งเสริ มกำรอยูร่ ่วมกับชุมชนและสังคมอย่ำงมีควำมสุข และส่งเสริ มกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชน ทัง้
ใกล้ และไกลตำมนโยบำยของบริ ษัทและสอดคล้ องกับทิศทำงกำรพัฒนำของภำครัฐและวิถีชมุ ชน เพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่ำงยัง่ ยืน โดยบริ ษัทจะพยำยำมร่วมกับชุมชนผ่ำนกำรจัดกิจกรรมของบริ ษัทกำรศึกษำ
และศิลปะวัฒนธรรม จริ ยธรรมและกำรลงทุนทำงสังคม โดยส่งเสริ มกำรมีสว่ นร่วม ให้ ชมุ ชนสำมำรถพัฒนำและพึง่ พำ
ตนเองได้ อย่ำงยัง่ ยืน ได้ แก่ กำรต่อยอดกำรจัดกิจกรรม เช่น
1.TSC Feel Good 2017 (มอบคอมพิวเตอร์ ให้ กบั ศูนย์สร้ ำงโอกำสะพำนพระรำม 8)
มอบคอมพิวเตอร์ ให้ กบั ศูนย์สร้ ำงโอกำสสะพำนพระรำม 8 เพื่อใช้ เป็ นสือ่ กำรเรี ยนกำรสอนให้ กบั เด็กๆ ในชุมชนต่อไป
2.TSC Donation Table Calendar 2018 (ปฏิทินเก่ำ เรำขอ)
เปิ ดรับบริ จำคปฏิทินตังโต๊
้ ะทุกรูปแบบที่ไม่ใช้ งำนแล้ วจำกพนักงำน ส่งมอบให้ กบั โรงเรี ยนสอนคนตำบอดกรุงเทพ เพื่อ
นำไปผลิตเป็ นหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับคนตำบอด
3. TSC Blood Donation #18 & 19
กิจกรรมประจำทุกปี ร่วมกับสภำกำชำดไทย (สำขำอมตะนคร จ.ชลบุรี) ตังหน่
้ วยรับบริ จำคโลหิตในบริ ษัท ซึ่งในปี นี ้ใช้
ชื่อกิจกรรมว่ำ TSC บริ จำคโลหิต ครัง้ ที่18 (2017) และ TSC บริ จำคโลหิตครัง้ ที่ 19 (2018) กำรบริ จำคโลหิตนี ้
นอกจำกจะส่งเสริ มและสนับสนุนให้ พนักงำนได้ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้ ว ยังเป็ นโอกำสให้ พนักงำนได้ ร่วมกันทำ
ควำมดี เพื่อสมเด็จพระนำงเจ้ ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ
4. TSC Donation Office Equipment 2018 (มอบอุปกรณ์สำนักงำน ให้ แก่ สภ.พำนทอง จ.ชลบุรี)
มอบอุปกรณ์สำนักงำนให้ แก่สถำนนีตำรวจภูธรพำนทอง เพื่อใช้ ประโยชน์ในงำนรำชกำร
5. TSC The Giving (ต่อเติมโรงขยะรี ไซเคิล)
TSC ร่วมกับ บริ ษัท พีทลู ลิง่ จำกัด มอบเงินเงินมูลค่ำ 19,000 บำท ให้ กบั ศูนย์สร้ ำงโอกำสสะพำนพระรำม 8 เพื่อต่อ
เติมโรงขยะรี ไซเคิลสำหรับชุมชน
6. TSC Feel Good 2018 (มอบพื ้นสนำมเด็กเล่น)
มอบพื ้นสนำมเด็กเล่นให้ กบั ศูนย์สร้ ำงโอกำสสะพำนพระรำม 8 เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่ให้ เด็กๆ ได้ ฝึกพัฒนำกำร และทักษะ
ต่ำงๆ และเป็ นมุมให้ เด็กไดทำกิจกรรมร่วมกัน
7. TSC วิ่งเพื่อกำรกุศล (2018)
จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อกำรกุศล รวมเป็ นหนึ่งเดียว เพื่อบริ จำคเงินให้ กบั สถำนสงเครำะห์คนพิกำรบ้ ำนกำรุ ณยเวศย์ ที่ อ.
บำงละมุง จ.ชลบุรี เป็ นจำนวนเงินทังหมด
้
11,631 บำท

10.8 การจัดการสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัททำกำรปรั บปรุ งพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อยกระดับกำรจัดกำรด้ ำนสิ่งแวดล้ อมให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับ
ทิ ศ ทำงของอุ ต สำหกรรมในปั จ จุ บัน โดยก ำหนดให้ ท ำกำรปรั บ ปรุ ง นโยบำยด้ ำนสิ่ ง แวดล้ อ ม ทุ ก ๆ 5 ปี และ
ประชำสัมพันธ์ไปยังพนักงำนทุกระดับให้ รับทรำบ ซึง่ นโยบำยฯ สำหรับปี 2561 มีดงั นี ้
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นโยบำยด้ ำนสิง่ แวดล้ อม
ใช้ ทรั พยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำ เป็ นสถำนประกอบกำรไร้ มลพิษ ปลอดภัยต่อทุกชีวิต เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
หยุดโลกร้ อนด้ วยมือเรำ
บริ ษัทจะดำเนินกำรตำมมำตรฐำน ISO14001 อย่ำงเคร่งครัด:
1. คณะกรรมกำรมุ่งมัน่ ในกำรใช้ ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ ควบคุมและลดปริ มำณกำรใช้ พลังงำนตลอดจน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
2. ร่ วมกักกันสำรอันตรำยในวัตถุดิบอย่ำงถูกต้ อง เพื่อป้องกันกำรก่อเกิดมลพิษและลดภำวะโลกร้ อน อันจะนำไปสู่
กำรทำลำยสิง่ แวดล้ อม
3. มุ่ง มั่น แก้ ไ ข ป้อ งกัน และควบคุม มลพิ ษ ที่ เ กิ ด จำกกิ จ กรรมของทำงบริ ษั ท ที่ ก ระทบกับ พนัก งำนอย่ำ งเต็ ม
ควำมสำมำรถ และสอดคล้ องกับข้ อกำหนดทำงกฎหมำย
4. ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้ อกำหนดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อมอย่ำงต่อเนื่องและปรับปรุ งพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง
5. สือ่ สำร เผยแพร่นโยบำยสิ่งแวดล้ อมต่อสำธำรณะชนอย่ำงเปิ ดเผย และฝึ กอบรมเพื่อสร้ ำงจิตสำนึกในกำรพิทกั ษ์
รักษำสิง่ แวดล้ อมแก่บคุ ลำกรทุกระดับในบริ ษัท
บริ ษัทกำหนดให้ พนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนในสำยกำรผลิตและงำนที่มีโอกำสเสี่ยงที่จะเกิดอุบตั ิเหตุหรื อสัมผัสกับสำรเคมี
หรื อของเสียต่ำงๆ ต้ องสวมอุปกรณ์ป้องกันให้ ครบถ้ วน มีกำรตรวจสอบคุณภำพของอุปกรณ์ป้องกันอย่ำงสม่ำเสมอ
ตลอดจนตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบด้ ำนควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด
ในส่วนของระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้ อมแห่งชำติและกระทรวงอุตสำหกรรม
กำหนด กระบวนกำรผลิตและเครื่ องจักรปั จจุบนั ก่อให้ เกิ ดฝุ่ นควันเล็กน้ อย แต่ไม่เกิ นค่ำมำตรฐำนที่กำหนดของ
อุตสำหกรรม ในส่วนน ้ำนันมี
้ เพียงน ้ำเสียจำกกำรใช้ ประจำวันซึ่งมีกำรควบคุมและบำบัดคุณภำพน ้ำให้ เป็ นไปตำม
มำตรฐำนที่กำหนดก่อนจะออกไปยังบ่อบำบัดน ้ำเสียรวมของนิคมอุตสำหกรรมต่อไป
ของเสียจำกกระบวนกำรผลิต สำมำรถแยกออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ (1) ขยะอันตรำย (2) ขยะที่สำมำรถขำยและ
นำกลับมำใช้ ได้ อีก (Recycled) และ (3) ขยะทัว่ ไป โดยบริ ษัทมีกรรมวิธีบำบัดขยะแต่ละประเภทแตกต่ำงกัน ดังนี ้
ประเภทขยะ และกรรมวิธีกำรบำบัด
ขยะอันตรำย
ประเภทขยะ
- น ้ำมันเครื่ องเก่ำ
- สิง่ ของปนเปื อ้ นต่ำงๆ เช่น
ถุงมือที่ใช้ ในกำรทำงำน, ภำชนะ
บรรจุปนเปื อ้ นกำว
- หลอดไฟเสือ่ มสภำพ
กรรมวิธีบำบัด - ส่งให้ บริ ษัทกำจัดขยะดำเนินกำร
ตำมวิธีกำรของประเภทขยะนันๆ
้

ขยะ Recycled
ขยะทัว่ ไป
- เศษกระดำษ ดีบกุ สังกะสี เศษไม้ - ถุงมือพลำสติกทัว่ ไป
- เศษอำหำร

- ขำยเพื่อนำกลับไปใช้ ใหม่
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- ส่งให้ บริ ษัทกำจัดขยะ ดำเนินกำร
ตำมวิธีกำรของประเภทขยะนันๆ
้
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บริ ษัทได้ วำ่ จ้ ำงผู้เชี่ยวชำญที่มีใบอนุญำตกำจัดของเสียให้ เป็ นผู้ดำเนินกำรกำจัดขยะอันตรำยโดยเฉพำะ และรำยงำน
ต่อกรมโรงงำนอุตสำหกรรมทุกๆ เดือน
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัทเป็ นไปตำมข้ อบังคับของกรมโรงงำนอุตสำหกรรมและกำรนิคมอุตสำหกรรมทุก
ประกำร นอกเหนือจำกกำรกำจัดขยะโดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยแล้ ว บริ ษัทยังจัดให้ มีกำรจัดกิจกรรมภำยในเพื่อลด
กำรใช้ พลังงำนและวัสดุสิ ้นเปลืองอย่ำงต่อเนื่อง
ผลกำรจัดกำรด้ ำนสิ่ง แวดล้ อมต่ำง ๆ ได้ ถูกกำหนดเป็ นดัชนีชีว้ ดั ควำมสำเร็ จขององค์กรมำเป็ นเวลำยำวนำนและ
ต่อเนื่องโดยตลอด เพื่อเน้ นย ้ำควำมสำคัญในกำรดำเนินกำรด้ ำนสิ่งแวดล้ อม โดยมีฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบคอยดูแลผล
กำรจัดกำรดังกล่ำวอย่ำงใกล้ ชิดเป็ นประจำทุกปี ด้ วยควำมตระหนักว่ำ ภำวะโลกร้ อนและกำรใช้ พลังงำนเป็ นปั ญหำ
ใหญ่ที่สง่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยำและกำรดำรงชีวิตของประชำกรทัว่ โลก บริ ษัทจึงจัดให้ มีกำรรณรงค์ลดกำรใช้
พลังงำนและลดภำวะโลกร้ อนผ่ำนนโยบำยสิง่ แวดล้ อม และโครงกำรด้ ำนสิ่งแวดล้ อมต่ำงๆ ที่บริ ษัทฯได้ มีกำรทบทวน
และจัดทำอย่ำงต่อเนื่องเป็ นประจำทุกปี
นอกจำกนีบ้ ริ ษัทมีกำรศึกษำกระบวนกำร/ขันตอนกำรด
้
ำเนินธุรกิจที่สง่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศในปี ที่ผ่ำนมำแล้ ว
พบว่ำไม่มีกระบวนกำร/ขันตอนกำรด
้
ำเนินธุรกิจที่สง่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศ จึงไม่มีกำรนำไปพัฒนำเพื่อแก้ ไข/ฟื น้ ฟู
สภำพแวดล้ อมทำงธรรมชำติในปี ถดั ไป
10.9 นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม
ลาดับ
1
Outer Cutting 4 Head










นวัตกรรม
เครื่ องแบบตังควำมยำวอั
้
ตโนมัติ
บริ ษัทร่ วมกับ สวทช. ในกำรวิจัยและพัฒนำด้ ำนวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี ในกำรออกแบบและจัด สร้ ำงเครื่ อ งจัก รอัต โนมัติ
ตลอดจนระบบกำรผลิตแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ผลิตและยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
เพื่อแก้ ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
เพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ ำ
วิจัยและพัฒนำระบบกำรบริ หำรข้ อมูลกำรผลิตแบบ real-time
และ online ที่สำมำรถเชื่อมโยงข้ อมูลกำรผลิตจำกเครื่ องจักร เข้ ำ
สูร่ ะบบฐำนข้ อมูลโดยตรง
แลกเปลี่ยนและเสริ มสร้ ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ และข้ อมูลทำง
วิ ช ำกำร รวมทัง้ จัด ฝึ ก อบรมและสัม มนำ ระหว่ ำ งบริ ษั ท และ
สวทช.

 ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ในกำรพัฒนำโครงกำรแลกเปลีย่ นนักศึกษำ
2

Full Automatic Spacer Insert

และ/หรื อบุคลำกรระหว่ำงกัน
เครื่ องประกอบและรี ดหัวสำย TM แบบไม่ต้องใช้ คนทำงำน
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การเผยแพร่

ติดบอร์ ด
ข่ำวสำรของ
บริ ษัท

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

10.10 การจัดทารายงานความยั่งยืน
10.10.1 กระบวนกำรที่ใช้ กำหนดเนื ้อหำ
กำรรำยงำนได้ มีกำรจัดทำตำมแนวทำงกำรจัดทำรำยงำนแห่งควำมยัง่ ยืนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
อ้ ำงอิงแนวทำงกำรรำยงำนสำกล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Standards
10.10.2 กำรคัดเลือกประเด็นสำคัญ
พิจำรณำจำกสิง่ ที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียให้ ควำมสำคัญและประเด็นที่มีควำมสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจ
10.10.3 ขอบเขตของเนื ้อหำที่รำยงำน
รำยงำนนี ้มีขอบเขตเนื ้อหำที่มีควำมครอบคลุมบริ ษัท และผู้ส่งมอบปั จจัยกำรผลิต ในกำรพัฒนำด้ ำนเศรษฐกิ จ
สังคมและสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัท โดยมุ่งเน้ นกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ เพื่อบรรลุวิสยั ทัศน์และภำรกิจ ด้ วยกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริ หำรควำมเสีย่ ง และกำรนำปรัชญำกำรดำเนินธุรกิจไปสูก่ ำรปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นรู ปธรรม ทัง้
ในด้ ำนกำรดูแลพนักงำน กำรสร้ ำงองค์กรให้ เป็ นองค์กรแห่งกำรเรี ยนรู้ สร้ ำงมูลค่ำสูงสุดให้ กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
พนักงำนสร้ ำงสมดุลระหว่ำงกำรทำงำนและชีวิตได้ อย่ำงดี ส่งผลให้ คนและองค์กรเติบโตไปพร้ อมกัน ก้ ำวไปข้ ำงหน้ ำ
อย่ำงไม่หยุดยัง้ ตลอดจนร่ วมสร้ ำงสรรค์ สงั คมที่ดี ซึ่งนับเป็ นกำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ กับธุรกิจและกำรสร้ ำงโอกำส
ให้ กบั สังคมและชุมชนอย่ำงยัง่ ยืน
10.10.4 ประเด็นสำระสำคัญในรำยงำน
บริ ษัทมีกำรรับฟั งควำมคิดเห็นจำกผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ทังในกลุ
้
ม่ พนักงำนภำยในองค์กร ผู้สนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจ
ลูกค้ ำ คู่ค้ำ สถำบันกำรศึกษำ และชุมชนในพื ้นที่โดยรอบ ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ที่บริ ษัทจัดขึ ้น ผนวกกับประเด็นที่มี
ควำมสำคัญต่อควำมสำเร็ จขององค์กร นำมำวิเครำะห์ จัดลำดับควำมสำคัญ และคัดเลือกเนื ้อหำข้ อมูลที่อยูใ่ นควำม
คำดหวังและควำมสนใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในรู ปแบบแมทริ กซ์ (Materiality Matrix) ซึ่งครอบคลุมผลกำร
ดำเนินงำนด้ ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม ที่เป็ นสำระสำคัญในรำยงำนฉบับนี ้ ดังต่อไปนี ้
1. ด้ านเศรษฐกิจ
1.1 กำรกำกับดูแลกิจกำร
1.2 กำรต่อต้ ำนกำรทุจริต
1.3 กำรดำเนินธุรกิจด้ วยควำมเป็ นธรรม
1.4 กำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
1.5 การพัฒนาสินค้ าเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้ องการของลูกค้ า
1.6 ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
1.7 กำรบริ หำรจัดกำรสำยโซ่อปุ ทำน
1.8 นวัตกรรมทำงธุรกิจ
1.9 แผนรองรับสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน
1.10 กำรดำเนินกำรด้ ำนภำษี

2. ด้ านสังคม
2.1 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
2.2 กำรสร้ ำงวัฒนธรรมองค์กร
2.3 กำรปฏิบตั ิด้ำนแรงงำนและสิทธิ
มนุษยชน
2.4 ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยใน
กำรทำงำน
2.5 กำรมีสว่ นร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและสิง่ แวดล้ อมในชุมชน
2.6 ร่วมเป็ นเครื อข่ำยกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้ อง
2.7 ร่วมสืบสำนประเพณีและวัฒนธรรม
ท้ องถิ่น
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3. ด้ านสิ่งแวดล้ อม
3.1 กำรดำเนินงำนตำมกฎหมำยด้ ำน
สิง่ แวดล้ อม
3.2 กำรบริ หำรจัดกำรน ้ำ
3.3 กำรอนุรักษ์ พลังงำนและลดภำวะโลก
ร้ อน

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

สาคัญมาก

1.4
2.4

1.6

3.3

1.8

1.2 1.7
3.2
1.9
2.3 1.3 1.10

3.1

2.1

1.5

2.2
2.5

สาคัญ

ระดับผลกระทบต่ อความสนใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย

1.1

2.7
2.8

สาคัญ

สาคัญมาก

ระดับผลกระทบต่ อองค์ กรในด้ านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม

หากมีข้อสงสัยหรือข้ อแนะนาเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน ประจาปี 2561
สำมำรถส่งมำได้ ที่ ฝ่ ำยกำกับหลักทรัพย์และประสำนงำนตลำดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ต. พำนทอง อ. พำนทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร. (038) 447 200 - 15 ต่อ 626, 412 โทรสำร (038) 185 025
Email : ir@thaisteelcab
10.11 การดาเนินการตามนโยบายทีบ
่ ริษัทได้ เปิ ดเผยไว้
ลาดับ
นโยบาย
การดาเนินการปี 2561
1
นโยบำยอนุรักษ์
บริ ษัทได้ แสดงเจตจำนงและควำมมุง่ มัน่ ในกำรดำเนินกำรด้ ำนกำรอนุรักษ์ พลังงำน เนื่องจำกเห็นว่ำ
พลังงำน
กำรอนุรั ก ษ์ พ ลัง งำนเป็ น สิ่ ง ส ำคัญ และเป็ น หน้ ำ ที่ ข องทุก คนที่ ต้ อ งร่ ว มกัน รั ก ษำระบบกำรจัด
กำรพลังงำนให้ คงอยู่อย่ำงยัง่ ยืน จึงมีกำรนำระบบกำรจัดกำรพลังงำนมำประยุกต์ใช้ ภำยในบริ ษั ท
และกำหนดนโยบำยด้ ำนพลังงำนเพื่อใช้ เป็ นแนวทำงในกำรดำเนินงำนด้ ำนพลังงำนและเพื่อส่งเสริ ม
กำรใช้ พลังงำนให้ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
สำหรับปี 2561 บริ ษัทมีกำรดำเนินกำรด้ ำนกำรอนุรักษ์ พลังงำน ดังต่อไปนี ้
1. พัฒนำระบบกำรจัด กำรพลัง งำน กำรติ ดตำมและกำรประเมิ นผลอย่ำ งเหมำะสม ตลอดจน
กำหนดให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของกำรดำเนินงำนของบริ ษัท สอดคล้ องกับกฎหมำยและข้ อกำหนดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
2. ดำเนินกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้ ทรัพยำกรพลังงำนขององค์กรอย่ำงต่อเนื่อง เหมำะสมกับ
อุตสำหกรรมเทคโนโลยีที่ติดตัง้ และแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนที่ดี
3. กำหนดเป้ำหมำยกำรอนุรักษ์ พลังงำน และสือ่ สำรให้ พนักงำนได้ เข้ ำใจ และปฏิบตั ิได้ อย่ำงถูกต้ อง
สรุปได้ ดงั นี ้
 ประหยัดพลังงำนโดยคำนวณจำกค่ำ SEC ของปี 2560 ลดลง 10%
 ดำเนินกำรกำรจัดกำรพลังงำน ไม่มี NC จำกกำรตรวจประเมินจำก CB ในระบบ ISO 14001
 ดำเนินกำรจัดกำรพลังงำน ปี 2561 สอดคล้ องกับกฏหมำย
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4. กำรอนุรักษ์ พลังงำนเป็ นหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริ หำรและพนักงำนทุกระดับที่จะให้ ควำม
ร่ วมมือในกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรที่กำหนด ติดตำมตรวจสอบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ด้ ำนอนุรักษ์ พลังงำน
5. บริ ษัทสนับสนุนทรั พยำกรที่จำเป็ น รวมถึงทรั พ ยำกรด้ ำนบุคลำกร งบประมำณ เวลำในกำร
ทำงำน กำรฝึ กอบรม และกำรมีสว่ นร่วมกำรทำกิจกรรมกลุม่ ในกำรนำเสนอข้ อคิดเห็นเพื่อพัฒนำ
งำนด้ ำนพลังงำน
6. จัดตังคณะท
้
ำงำนด้ ำนกำรจัดกำรพลังงำน และส่งรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำนไปยังกรมพัฒนำ
พลังงำนทดแทนและอนุรักษ์ พลังงำนตำมที่กฎหมำยกำหนด
7. ดำเนินโครงกำรอนุรักษ์ พลังงำนให้ เห็นเป็ นรู ปธรรม และได้ ดำเนินโครงกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อให้ เกิดผลประหยัดและลดค่ำใช้ จ่ำยของกำรดำเนินงำนได้ จริ ง สรุปได้ ดงั นี ้
โครงการลดลมรั่วและบริหารจัดการเครื่องอัดอากาศ
บริ ษัทดำเนินกำรลดกำรใช้ พลังงำน โดยเน้ นให้ สำมำรถลดได้ จริ งและเห็นผลชัดเจน เริ่ มจำกแก้ ไข
ปั ญ ห ำ เ ค รื่ อ ง อั ด อ ำ ก ำ ศ ภ ำ ย ใ น บ ริ ษั ท ที่ มี อั ต ร ำ ก ำ ร รั่ ว สู ง จึ ง ท ำ ก ำ ร วิ จั ย ร่ ว ม กั บ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิเครำะห์ระบบอัดอำกำศและหำมำตรกำรแก้ ไขกำรรั่ว สำรวจจุดรั่วและ
ทำกำรแก้ ไขจุดรั่วรวมทังหมด
้
จำกกำรดำเนินกำรได้ ผลเป็ นที่นำ่ พอใจ คือสำมำรถลดกำรใช้ พลังงำนไฟฟ้ำลงได้ ถึง 10% ต่อปี ทำ
ให้ บ ริ ษัท ได้ รั บโล่เกี ย รติคุณเป็ นสถำนประกอบกำรต้ นแบบในกำรฝึ กอบรมกำรพัฒนำบุคลำกร
ภำคปฏิบตั ิเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้ พลังงำนระบบอำกำศอัด
แม้ จะได้ รับรำงวัลแล้ ว บริ ษัทก็ยงั คงดำเนินโครงกำรต่อเนื่องเพื่อหำมำตรกำรลดค่ำกำรใช้ พลังงำน
ไฟฟ้ำให้ มำกยิ่งขึ ้นและให้ เกิดผลระยะยำวต่อไป จึงทำกำรวิจยั เพิ่มเติมร่วมกับมหำวิทยำลัยขอนแก่น
ในกำรบริ หำรจัดกำรเครื่ องอัดอำกำศ ซึ่งอยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรตรวจวัดและวิเ ครำะห์ข้อมูล
หำกดำเนินกำรแล้ วเสร็ จ จะสำมำรถช่วยให้ บริ ษัทลดค่ำกำรใช้ พลังงำนไฟฟ้ำได้ เพิ่มขึ ้น
สถำนะกำรดำเนินกำร :
Phase 1 ดำเนินกำรแล้ วเสร็ จต้ นเดือนสิงหำคม 2561
Phase 2 อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร จะดำเนินกำรแล้ วเสร็ จประมำณเดือนตุลำคม 2561
โครงการ Motor servo
เป็ นโครงกำรประหยัดพลังงำน ที่เริ่ มดำเนินกำรตังแต่
้ ปี 2558 โดยเปลี่ยนจำก Induction motor เป็ น
Servo motor ที่เครื่ องฉีดพลำสติก ซึง่ ในปี 2559 สำมำรถเปลี่ยนได้ เป็ นจำนวน 30% ของเครื่ องจักร
ทังหมด
้
ทำให้ สำมำรถลดกำรใช้ ไฟฟ้ำของเครื่ องฉีดพลำสติกลงได้ ถึง 82% โดยจะมีกำรดำเนินกำร
ต่อเนื่องในปี 2561 ให้ ครบทัง้ 100%
สถานะการดาเนินการ : จะดำเนินกำรแล้ วเสร็ จในปี 2561
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โครงการติดตัง้ Air condition
แอร์ ระบบ Inverter นันมี
้ กำรทำงำนที่แตกต่ำงจำกแอร์ แบบทัว่ ไป ซึ่งแอร์ แบบทัว่ ๆ ไปนันเวลำท
้
ำ
ควำมเย็นจนถึงอุณหภูมิที่ตงั ้ ไว้ คอมเพรสเซอร์ ก็จะตัดและหยุดทำงำน แต่พออุณหภูมิเปลี่ยนไป
คอมเพรสเซอร์ ก็จะ start ระบบเริ่ มทำงำนใหม่ ซึง่ ลักษณะกำรทำงำนแบบนี ้ทำให้ เกิดกำรใช้ พลังงำน
สูง เพรำะต้ องใช้ พลังงำนมำกตอนที่ start ระบบกำรทำงำนใหม่นนั่ เอง ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรทำงำน
ของแอร์ ระบบ Inverter ที่เมื่อทำควำมเย็นไปถึงระดับที่กำหนดไว้ คอมเพรสเซอร์ จะไม่หยุดทำงำนแต่
จะทำงำนช้ ำลง รวมไปถึงพัดลมด้ วยที่จะหมุนช้ ำลง ทำให้ เวลำอุณหภูมิเปลี่ยนไม่จำเป็ นต้ อง Start
กำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์ ใหม่ ระบบก็แค่เพิ่มรอบกำรทำงำนเพิ่มขึ ้น และเพิ่มควำมเร็ วของพัด
ลมให้ เร็ วขึ ้น โดยไม่ต้องสิ ้นเปลืองพลังงำนในกำร start คอมเพรสเซอร์ ใหม่แต่อย่ำงใด ซึ่งกำรทำงำน
ของแอร์ ระบบ Inverter แบบนี ้สำมำรถช่วยประหยัดค่ำไฟได้ มำกถึง 40-60%
สถานะการดาเนินการ : อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำร ปี 2560-2561

2

นโยบำยคุณภำพ
และนโยบำย
สิง่ แวดล้ อม

โครงการ “เปลี่ยน” High Efficiency Motor Inverter control
โครงกำรนีไ้ ด้ ดำเนิ นกำรขึน้ โดยทำงบริ ษัทมุ่งเน้ นไปในด้ ำ นกำรลดกำรใช้ พลังงำน ท ำให้ บริ ษั ท
ดำเนินกำรเปลี่ยนเทคโนโลยีของ Motor เพื่อช่วยในกำรประหยัดพลังงำน โครงกำรได้ ดำเนินกำร
เปลี่ยน Motor จำก Induction motor Direct Control เป็ น High Efficiency Motor Inverter control
โดยดำเนินกำรติดตังเครื
้ ่ อง Extruder แผนงำนดำเนินกำรในปี 2561 จำนวนทังหมด
้
4 เครื่ อง เพื่อลด
ปั ญหำ Breakdown MC. และลดพลังงำนไฟฟ้ำ 40 % หำกดำเนินกำรแล้ วเสร็ จ จะสำมำรถทำให้
บริ ษัทลดค่ำใช้ จ่ำยไฟฟ้ำและลดปั ญหำ Breakdown MC สำมำรถคืนทุนภำยในระยะประมำณ 2 ปี
สถำนะกำรดำเนินกำร : อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำร จะแล้ วเสร็ จใน ปี 2561
บริ ษัทมีกำรกำหนดนโยบำยคุณภำพและนโยบำยสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัทเป็ นประจำทุกปี โดยจะมี
กำรทบทวนในวำระกำรประชุมทบทวนฝ่ ำยบริ หำรประจำปี และมีวำระกำรปรับเปลี่ยนใหญ่ทกุ 5 ปี
ซึ่งบริ ษัท มีกำรเฝ้ำกำกับดูแลและติดตำมผลกำรดำเนิน งำนตำมนโยบำยคุณ ภำพและนโยบำย
สิง่ แวดล้ อมอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี ้
1. มีกำรกระจำยนโยบำยต่ำงๆ เข้ ำสู่วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักประจำปี ของบริ ษัท (Company
Objective)
2. มีกำรกระจำยนโยบำยต่ำงๆ สูต่ วั วัดผลกำรดำเนินงำนประจำฝ่ ำยงำน
3. มีกำรกระจำยตัววัดผลประจำฝ่ ำยงำนเข้ ำสูต่ วั วัดผลประจำตัวพนักงำน
4. มีกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนเพื่อรองรับวัตถุประสงค์เป้ำหมำย และตัววัดผลในระดับต่ำงๆ เป็ น
รำยปี กรณีที่ผลกำรดำเนินงำนไม่เป็ นไปตำมเป้ำหมำย ต้ องมีมำตรกำรแก้ ไขป้องกันที่ผ่ำนกำร
อนุมตั ิจำกระดับบริ หำรของบริ ษัท และมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
5. มีกำรรำยงำนผลเป็ นประจำทุกเดือน และมีกำรประชุมตรวจสอบผลกำรดำเนินกำรประจำเดือน
โดยคณะผู้บริ หำร
6. มีกำรสรุ ปผลประจำปี ในรำยงำนกำรประชุมทบทวนฝ่ ำยบริ หำร ซึ่งประกอบด้ วยคณะผู้บริ หำร
ทังหมดของบริ
้
ษัท
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7. มีกำรทวนสอบผลกำรดำเนินกำรโดยบุคคลภำยนอกและผู้มีส่วนได้ เสียเป็ นประจำสม่ำเสมอ
ตลอดทังปี
้ เช่น บริ ษัทลูกค้ ำ ผู้ผลิตชิ ้นส่วน คณะผู้ตรวจประเมินและให้ กำรรับรองมำตรฐำนต่ำงๆ
หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ เป็ นต้ น
8. มีกำรสือ่ สำรนโยบำยต่ำงๆ ให้ กบั บุคคลและหน่วยงำนทังภำยในและภำยนอกองค์
้
กร เช่น บริ ษัท
ลูกค้ ำ ผู้ผลิตชิ ้นส่วน ชุมชนใกล้ เคียง หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ องต่ำงๆ เพื่อเป็ นคำมัน่ สัญญำ
ของผู้บริ หำรว่ำ จะมีกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยที่กำหนดไว้ อย่ำงเคร่งครัด
9. เน้ น กำรประชำสัม พัน ธ์ แ ละกำรฝึ ก อบรมในเรื่ อ งนโยบำยคุณ ภำพและนโยบำยสิ่ง แวดล้ อ ม
ควำมสำคัญและกำรมีส่วนร่ วมต่ำงๆ ให้ กบั พนักงำนทังหมดในบริ
้
ษัท ตลอดจนผู้มีสว่ นได้ เสียที่
เกี่ยวข้ อง เช่น ผู้รับเหมำภำยนอก เป็ นต้ น
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกลระบบกำรบริ หำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อม (ISO14001) ,
ระบบบริ หำรคุณภำพ (IATF16949) และจำกกำรที่บริ ษัทได้ เฝ้ำกำกับดูแลและติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง
ดังกล่ำวเช่นนี ้ทุกปี ส่งผลให้ เกิดกำรมีส่วนร่ วมของพนักงำนตลอดจน กำรตระหนักถึงควำมสำคัญ
และกำรร่ วมแรงร่ วมใจกันในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยคุณภำพ และนโยบำยสิ่งแวดล้ อมอย่ำง
ยัง่ ยืนและครบถ้ วนทุกประเด็น
คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรควบคุมภำยใน และกำรบริ หำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อให้ บริ ษัทมีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจ
มีกำรบริ หำรควำมเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี และรำยงำนทำงกำรเงิ นมีควำมถูกต้ อง
เชื่อถือได้ รวมทังกำรปฏิ
้
บตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท
แนวทางในการปฏิบัติ
1. ก ำหนดให้ ผ้ ูบ ริ ห ำรทุก ระดับ ต้ อ งดูแ ล และตรวจสอบกำรท ำงำนของหน่ว ยงำนตนเองให้ มี
ประสิทธิภำพ และถูกต้ องตำมระเบียบปฏิบตั ิงำน
2. มีกำรสอบทำนควำมมีประสิทธิ ภำพของระบบกำรควบคุมภำยในกระบวนกำรที่สำคัญ อย่ำง
สม่ำเสมอ โดยครอบคลุมกำรควบคุมทำงกำรเงิน กำรดำเนินกำร กำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนให้
เป็ นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องมีหน้ ำที่ปรับปรุงแก้ ไขระบบ
กำรควบคุมภำยในให้ มีประสิทธิภำพ หรื อรัดกุมมำกขึ ้นทันที
3. กำหนดให้ มีกำรปรั บปรุ ง ระบบกำรปฏิบัติง ำนให้ มี ประสิทธิ ภำพ และประสิทธิ ผลยิ่ง ขึน้ อย่ำ ง
ต่อเนื่อง
4. ในกรณี ที่มีกำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยง/รำยกำรระหว่ำงกันที่สำคัญหรื อที่ไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไข
กำรค้ ำทัว่ ไป จะต้ องขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยชี ้แจงควำมจำเป็ นและ
ควำมเหมำะสมของรำยกำร และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรทำ
รำยกำรต่อไป
โดยในปี 2561ได้ ดำเนินกำรดังนี ้
1. บริ ษัทมีกำรตรวจสอบภำยใน โดยว่ำจ้ ำงผู้ให้ บริ กำรงำนตรวจสอบภำยใน คือ บริ ษัทตรวจสอบ
ภำยในธรรมนิติ จำกัด และมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริ ษัท ดำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำน
ของหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมแนวทำงที่ได้ กำหนดไว้ ตำมแผนกำรตรวจสอบประจำปี ที่ได้ รับอนุมตั ิ
- 113 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

4

นโยบาย

นโยบำย และ
ระเบียบปฏิบตั ิใน
กำรใช้ งำนระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

การดาเนินการปี 2561
รวมทังตรวจสอบเรื
้
่ องที่คณะกรรมกำรตรวจสอบหรื อฝ่ ำยบริ หำรระบุให้ ตรวจสอบเป็ นกรณีพิเศษ
(ถ้ ำมี)
2. บริ ษัทกำหนดให้ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริ ษัท ติดตำมผลกำรแก้ ไขปรับปรุ งอย่ำงต่อเนื่อง และ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยพนักงำนจะได้ รับข้ อมูลสำรสนเทศที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ นโยบำย ระเบี ย บ ค ำสั่ง และข่ ำ วสำรของบริ ษั ท ผ่ ำ นช่ อ งทำงต่ ำ งๆ ได้ แ ก่ กำร
ประชำสัมพันธ์ผำ่ นระบบอีเมล์ ระบบอินทรำเน็ต ระบบจัดกำรเอกสำรข้ อมูลส่วนกลำง กำรติดบอร์ ด
ประชำสัมพันธ์ อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ ได้ รับข้ อมูลอย่ำงครบถ้ วน ถูกต้ อง และทันเวลำ
สำหรับบุคคลภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็ นผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรื อบุคคลทัว่ ไป สำมำรถเข้ ำดูข้อมูลของ
บริ ษัทได้ ตลอดเวลำ ผ่ำนเว็บไซต์ ของบริ ษัท www.thaisteelcable.com และเว็บไซต์ ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
บริ ษัทกำหนดนโยบำยที่ชดั เจนในกำรควบคุมระบบสำรสนเทศในด้ ำนกำรเข้ ำถึงข้ อมูล และกำรนำ
ข้ อ มูล ไปใช้ ในทำงที่ ไ ม่ ค วร อ้ ำงอิ ง ตำมพระรำชบัญ ญั ติ ว่ ำ ด้ ว ยกำรกระท ำควำมผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยนำเนื ้อหำของ พรบ. นำมำเป็ นส่วนหนึง่ ของระเบียบข้ อบังคับที่พนักงำน

5

6

ต้ องปฏิบตั ิตำม และมีกำรสื่อสำรเพื่อให้ เกิ ดควำมเข้ ำใจอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ จัดให้ มีหน่วยงำน
ภำยนอกมำตรวจสอบมำตรฐำนของระบบต่ำงๆ เป็ นประจำทุกปี นอกเหนือจำกกำรตรวจสอบปกติ
จำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อให้ เกิ ดควำมมั่นใจสูงสุดในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
บริ ษัท
นโยบำยสนับสนุน 1. บริ ษัทมีนโยบำยสนับสนุน ส่งเสริ มผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้ เข้ ำร่ วมประชุม โดยเฉพำะผู้ถือหุ้นประเภท
ส่งเสริ มผู้ถือหุ้นทุก
สถำบัน ซึง่ เผยแพร่ในคูม่ ือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์บริ ษัท
กลุม่ ให้ เข้ ำร่วม
2. สำหรับนักลงทุนสถำบัน เพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนและเข้ ำร่ วมประชุม ทำง
ประชุม โดยเฉพำะ
บริ ษัทจะติดต่อประสำนงำน เพื่อจัดเตรี ยมหนังสือมอบฉันทะให้ พร้ อมก่อนวันประชุม ในวันที่ 23
ประเภทสถำบัน
มกรำคม 2561
นโยบำยกำรสร้ ำง
1. บริ ษัทมีนโยบำยกำรสร้ ำงปฏิสมั พันธ์ อนั ดีกบั ชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ ซึ่งเผยแพร่ ในคู่มือหลักกำรกำกับ
ปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั
ดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์บริ ษัท
ชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ 2. สนับสนุนและให้ ควำมร่ วมมือในกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำน หรื อข้ อตกลงในระดับสำกลที่จดั ขึ ้น
เพื่อช่วยป้องกันหรื อผลกระทบด้ ำนสิง่ แวดล้ อม
3. สนับสนุนสังคมและชุมชนโดยเฉพำะที่อยู่รอบโรงงำน เช่น กำรซ่อมแซมบำรุ งโรงเรี ยน, กำรบริ จำค
สิง่ ของจำเป็ นให้ กบั ชุมชน
4. จัดกิจกรรมพัฒนำชุมชนอย่ำงยัง่ ยืนอย่ำงสม่ำเสมอ เช่น กำรปรับปรุ งทัศนียภำพของโรงเรี ยน, กำร
ส่งเสริ มแหล่งค้ นคว้ ำให้ กบั ชุมชน โดยกำรบริ จำคหนังสือให้ กบั โรงพยำบำล, ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก
5. ให้ ควำมช่วยเหลือบรรเทำทุกข์ผ้ ปู ระสบภัยพิบตั ิและสำธำรณภัยต่ำงๆ
6. เสริ มสร้ ำงวัฒนธรรมองค์กรด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมแก่คณะกรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำน
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ลาดับ
นโยบาย
7 นโยบำยบริ หำร
ควำมเสีย่ ง

8

9

นโยบำยควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้ อม
อย่ำงยัง่ ยืน
นโยบำยควำมเท่ำ
เทียมผู้ทพุ ลภำพ

การดาเนินการปี 2561
บริ ษัทมีควำมมุง่ มัน่ ที่จะกำกับดูแลให้ มีกำรบริ หำรควำมเสี่ยงครอบคลุมทัว่ ทังองค์
้ กร และสนับสนุน
และพัฒนำกำรบริ หำรควำมเสีย่ งให้ มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริ มให้ องค์กร
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจ รวมทังสร้
้ ำงมูลค่ำเพิ่ม และควำมมัน่ คงให้ แก่
กิจกำรอย่ำงยัง่ ยืนสอดคล้ องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
โดยในปี 2561 ได้ ดำเนินกำรดังนี ้
1. กำหนดให้ ผ้ บู ริ หำรและพนักงำนทุกคนมีหน้ ำที่รับผิดชอบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงในหน่วยงำนของ
ตนโดยปฏิบตั ิตำมกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่ถือปฏิบตั ิ โดยประเด็นควำมเสี่ยงที่จัดกำร
ครอบคลุมถึงประเด็นด้ ำนสิ่งแวดล้ อม สังคม และบรรษัทภิบำล ทังมี
้ สว่ นร่ วมในกำรพัฒนำกำร
บริ หำรควำมเสีย่ ง เพิ่มโอกำสแห่งควำมสำเร็ จ และลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ ้นต่อกำรดำเนินงำน
ให้ บรรลุเป้ำหมำย
2. ส่งเสริ มและสร้ ำงจิตสำนึกให้ ผ้ บู ริ หำรและพนักงำนทุกคนมีควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของกำร
บริ หำรควำมเสีย่ ง และนำไปปฏิบตั ิเป็ นประจำอย่ำงต่อเนื่องจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
3. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ดำเนินกำรตำมกรอบนโยบำย และกระบวนกำรบริ หำรควำม
เสีย่ ง กำกับดูแล ติดตำม เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรบริ หำรควำมเสีย่ งมีประสิทธิภำพ และควำมเสี่ยงอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทังรำยงำนผลกำรปฏิ
้
บตั ิงำนของกำรบริ หำรควำมเสีย่ งต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษัท อย่ำงต่อเนื่อง
โดยในปี 2561 ได้ ดำเนินกำรดังนี ้
1. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง ดำเนินกำรจัดกำรควำมเสีย่ งโดยจำแนกประเภทกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงประเด็นสำคัญ ได้ แก่ ควำมเสี่ยงด้ ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk), ควำมเสี่ยงด้ ำน
ปฏิบตั ิกำร (Operational Risk) ซึง่ รวมถึงกำรจัดกำรข้ อมูลด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ, ควำม
เสี่ย งกำรบริ หำรจัด กำรทำงกำรเงิ น (Financial Risk) และควำมเสี่ย งกำรปฏิบัติ ตำม
กฎระเบียบ ข้ อบังคับของหน่วยงำนกำกับดูแล (Compliance Risk) และเลือกกลยุทธ์ ในกำร
ตอบสนองควำมเสี่ยง (4T’s Strategy) เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรบริ หำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิผล
และตอบสนองต่อกำรเปลีย่ นแปลงได้ ทนั เวลำ กำรบริ หำรควำมเสีย่ งอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
2. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงได้ กำกับดูแล ติดตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบริ หำร
ควำมเสีย่ ง พร้ อมทังให้
้ คำแนะนำ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ กำรบริ หำรควำมเสี่ยงมี ประสิทธิภำพ และ
สอดคล้ องกับนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
3. กำหนดให้ มี กำรติ ด ตำมผล เพื่ อ ให้ ท รำบถึ ง ผลกำรด ำเนิ น กำรว่ำ มี ค วำมเหมำะสมและ
สำมำรถจัดกำรควำมเสีย่ งได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพทุกไตรมำส
1. บริ ษัทมีนโยบำยฯ ซึง่ เผยแพร่ในคูม่ ือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์บริ ษัท
2. บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรปฏิบตั ิที่ได้ กำหนดไว้ (รำยละเอียดปรำกฎในหัวข้ อ " กรอบแนวทำง
กำรปฏิบตั ิ และควำมก้ ำวหน้ ำในกำรดำเนินงำนปี 2561 ข้ ำงต้ น)
ปั จจุบนั ผู้ทุพพลภำพนับรวมอยู่ในกำลังแรงงำนสำคัญทัว่ ทุกองค์ กร แต่ก็ยังคงมีผ้ ทู ุพพลภำพอีก
จำนวนมำกที่ต้องกำรปฏิบตั ิงำน แต่ขำดโอกำสเนื่องจำกอุปสรรคหลำยอย่ำง ในขณะที่ควำมเติบโต
- 115 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

นโยบาย

การดาเนินการปี 2561
ทำงเศรษฐกิจสำมำรถเพิ่มโอกำสในกำรจ้ ำงงำนได้
เพื่อให้ ผ้ ทู พุ พลภำพได้ แสดงศักยภำพและใช้ ทกั ษะให้ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคม และประเทศชำติ
บริ ษัทจึงกำหนดนโยบำยควำมเท่ำเทียมกันของผู้ทพุ พลภำพเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ ดังนี ้

10

11

1. บริ ษัทจะปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 และ
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ว่ำจ้ ำงผู้ทพุ พลภำพตำมกระบวนกำรปกติ และกฎหมำยใน
กำรจ้ ำงงำนคนพิกำรอย่ำงเคร่งครัด
2. บริ ษัทจัดให้ มีหน่วยงำนที่ให้ คำปรึกษำและแนะนำสำหรับผู้ทพุ พลภำพ
3. บริ ษัทให้ ควำมเสมอภำคในกำรจ้ ำงงำนโดยไม่คำนึงถึงเหตุแห่งควำมพิกำร
4. ในกรณีที่ลกู จ้ ำงเกิดควำมพิกำรในระหว่ำงกำรจ้ ำงงำน บริ ษัทจะคงสภำพกำรจ้ ำงงำนไว้ และให้
โอกำสทดลองทำงำนอื่นทดแทนในกรณีที่ไม่สำมำรถกลับเข้ ำปฏิบตั ิงำนเช่นเดิมได้
5. พิจำรณำค่ำจ้ ำงสวัสดิกำรต่ำงๆ เช่นเดียวกับพนักงำนทัว่ ไป โดยไม่มีกำรแบ่งแยก
6. ให้ ผ้ ทู พุ พลภำพได้ มีโอกำสใช้ ควำมสำมำรถ มีรำยได้ และพึ่งพำตนเองได้ ลดภำระของครอบครัว
และสังคมที่ต้องเลี ้ยงดู รวมทังเป็
้ นกำรส่งเสริ มให้ ผ้ ทู พุ พลภำพมีสว่ นในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ครอบครัวและประเทศ
7. โดยในปี 2561 บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบตั ิของนโยบำยควำมเท่ำ
เทียมกันของผู้ทพุ พลภำพทุกประกำร
นโยบำยด้ ำน
1. บริ ษัทมีนโยบำยด้ ำนจริ ยธรรมธุรกิจ และจรรยำบรรณธุรกิจ ซึ่งเผยแพร่ ในคู่มือหลักกำรกำกับดูแล
จริ ยธรรมธุรกิจ
กิจกำรบนเว็บไซต์บริ ษัท
2. บริ ษั ทส่งเสริ มและรณรงค์ ให้ คณะกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน ปฏิ บัติ ตำมนโยบำยด้ ำน
จริ ยธรรมธุรกิจ และจรรยำบรรณธุรกิจอย่ำงสม่ำเสมอ ผ่ำนช่องทำงบอร์ ดประชำสัมพันธ์ อีเมล์ และ
เว็บไซต์บริ ษัท
นโยบำยกำรป้องกัน 1. บริ ษัทกำหนดให้ พนักงำนทุกคนปกป้องรักษำควำมลับของข้ อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกิจกรรมต่ำงๆ ใน
กำรใช้ ข้อมูลภำยใน
กำรดำเนินธุรกิ จ และห้ ำมมิให้ แสวงหำผลประโยชน์ ให้ ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ ข้อมูลภำยในที่
สำคัญที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน หรื อดำเนินกำรใดๆ ในลักษณะที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
2. กำหนดมำตรกำรข้ อห้ ำมไม่ให้ มีกำรใช้ โอกำสหรื อข้ อมูลที่ได้ จำกกำรเป็ นกรรมกำรผู้บริ หำร หรื อ
พนักงำนในกำรหำประโยชน์สว่ นตน หรื อทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัท หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
3. กำหนดไม่ให้ ใช้ ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ของตนในกำรซื ้อขำยหุ้นของบริ ษัท ในช่วง 1 เดือนก่อน
กำรเปิ ดเผยงบกำรเงินต่อสำธำรณชน หรื อให้ ข้อมูลภำยในแก่บคุ คลอื่นเพื่อประโยชน์ในกำรซื ้อขำย
หุ้นของบริ ษัท
4. กำหนดให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรจะต้ องมีกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ครัง้ แรกและรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยในปี 2561บริ ษัทได้ ทบทวนคูม่ ือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร ซึ่งระบุถึงนโยบำยกำรป้องกันกำรใช้
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ลาดับ

12

นโยบาย

นโยบำยกำรดูแล
ค่ำตอบแทนและ
สวัสดิกำรของ
พนักงำน

การดาเนินการปี 2561
ข้ อมูลภำยใน และจรรยำบรรณว่ำด้ วยกำรรักษำควำมลับ และกำรใช้ ข้อมูลภำยใน มีกำรสื่อสำรให้
กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทรำบและยึดถือปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ โดย
กำรสื่อสำรผ่ำนทำงบอร์ ดประชำสัมพันธ์ ภำยในบริ ษัท จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ รวมทังเผยแพร่
้
ผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ของบริ ษัท
ในปี 2561 บริ ษัท ได้ ปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวทำงในกำรดูแลค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของ
พนักงำนทุกประกำร
นอกจำกนี ้ยังมีสวัสดิกำรหลำยรู ปแบบ เป็ นเงินพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะงำน เช่น ค่ำทำงำนใน
กะกลำงคืน ค่ำระดับงำน เบี ้ยขยัน ฯลฯ มีสวัสดิกำรที่ไม่เป็ นตัวเงินหรื อไม่เกี่ยวเนื่องกับงำน เช่น
ประกันชี วิต ประกันอุบัติเหตุ กิ จกรรมสันทนำกำรต่ำงๆ ชุดยูนิฟอร์ มพิเศษและของขวัญสำหรั บ
พนักงำนหญิงที่ตงครรภ์
ั้
กำรให้ สิทธิพนักงำนชำยลำโดยได้ รับค่ำจ้ ำงเพื่อไปดูแลบุตรเกิดใหม่ ฯลฯ
และผลประโยชน์อื่นๆ เช่น เบี ้ยขยันต่อเนื่องประจำปี ค่ำอำหำรในกำรทำงำนล่วงเวลำ เงินช่วยเหลือ
กรณีสมำชิกในครอบครัวพนักงำนเสียชีวิต
ตลอดจนกำรจัดสรรผลประโยชน์ระยะยำวที่ช่วยกำรยังชีพของพนักงำนภำยหลังจำกกำรเกษียณจำก
กำรทำงำนแล้ วประกอบด้ วย กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ และเงินค่ำเกษี ยณอำยุงำน

13
14

15

เมื่อนับรวมสวัสดิกำรต่ำงๆ ข้ ำงต้ นแล้ ว ค่ำเฉลี่ยรำยได้ ในรู ปตัวเงินของพนักงำนอยู่ในเกณฑ์สงู กว่ำ
ตลำด ทังนี
้ ้กำรที่ค่ำแรงฐำนและสวัสดิกำรของแต่ละคนมีควำมแตกต่ำงกัน เป็ นผลจำกกำรทำงำน
เท่ำนัน้ ไม่มีกำรนำควำมแตกต่ำงในเรื่ องเพศ สัญชำติ หรื อถิ่นฐำนกำเนิดมำร่วมพิจำรณำแต่อย่ำงใด
นโยบำยค่ำตอบแทน ในปี 2561 บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบตั ิของนโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำน
พนักงำน
ทุกรำยกำร
นโยบำยกำรพัฒนำ บริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกร ตำมปรั ชญำ “คนและองค์ กรที่เติบโตไปพร้ อมกัน ”
บุคลำกร
บริ ษัทสนับสนุนให้ มีกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับอย่ำงทัว่ ถึงและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
และขับเคลื่อนองค์กรให้ บรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจ ซึ่งบุคลำกรทุกคนจะได้ รับกำรพัฒนำตำมสำย
อำชีพของตนเอง เพื่อให้ เติบโตพร้ อมกับองค์กรอย่ำงยัง่ ยืน

นโยบำยกำรไม่
เกี่ยวข้ องกับกำร
ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

ในปี 2561 บริ ษัทมุ่งให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำด้ ำนคุณภำพและนวัตกรรมที่เกี่ ยวข้ องในกำร
ทำงำน เพื่อเตรี ยมพร้ อมรับกำรขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศมำกขึ ้น พนักงำนแต่ละคนได้ รับกำร
ฝึ กอบรมโดยเฉลีย่ 7.10 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี
ในปี 2561 บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำม "ปฏิญญำสำกลว่ำด้ วยสิทธิมนุษยชน" และมำตรฐำนสำกลด้ ำนสิทธิ
มนุษยชนอื่นๆ อีกทัง้ คณะผู้บริ หำรของบริ ษัทมีก ำรตรวจสอบประเด็นด้ ำนสิทธิ มนุษยชนในกำร
พิจำรณำดูแลพนักงำน ซึง่ ไม่พบประเด็นใดๆ และไม่มีกำรร้ องเรี ยนจำกพนักงำนทังช่
้ องทำงเว็บไซต์
ของบริ ษัทหรื อกล่องแสดงควำมคิดเห็น
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญและให้ ควำมเคำรพหลักสิทธิมนุษยชน มีกำรปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนอย่ำงเป็ นธรรม
ยึดหลักในกฎหมำย และหลักจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจที่ดี โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตั ิด้ำน
แรงงำน ซึง่ ได้ กำหนดไว้ ในคูม่ อื จริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ ไม่จำกัดเชื ้อชำติ สีผิว อำยุ เพศ ศำสนำ
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ลาดับ

16

17

18

19

20

นโยบาย

การดาเนินการปี 2561
สัญชำติ ภูมิหลังของบุคคล ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง หรื อควำมทุพลภำพ มำเป็ นปั จจัยในกำร
ปฏิบตั ิด้ำนแรงงำน ไม่ใช้ แรงงำนเด็ก และไม่ลว่ งละเมิดสิทธิเสรี ภำพส่วนบุคคล มีกำรเก็บข้ อมูลส่วน
บุคคลของพนักงำน โดยถื อเป็ นควำมลับ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนให้ มีควำม
ปลอดภัย
นโยบำยกำรไม่ลว่ ง บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับทรั พย์สินทำงปั ญญำหรื อลิขสิทธิ์ กำรนำผลงำนหรื อ
ละเมิดทรัพย์สนิ ทำง ข้ อมูลอันเป็ นสิทธิ ของบุคคลภำยนอกที่ได้ รับมำหรื อที่จะนำมำใช้ ภำยในบริ ษั ท มีกำรตรวจสอบ
ปั ญญำหรื อลิขสิทธิ์ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำจะไม่ละเมิดทรั พย์ สินทำงปั ญญำหรื อลิขสิทธิ์ ของผู้อื่น รวมทังไม่
้ สนับสนุนกำร
ดำเนินกำรที่มีลกั ษณะเป็ นกำรล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำหรื อลิขสิทธิ์ และดำเนินกำรตำมแนว
ปฏิบตั ิดงั นี ้
1. กำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนกำรติดตังเพื
้ ่อกำรใช้ งำนและจัดทำฐำนข้ อมูลของซอฟแวร์
(Software) หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่ำงๆ ที่ใช้ งำนอยู่ในปั จจุบนั ของบริ ษัท มีกำรดำเนินกำร
สอดคล้ องกับพรบ. ว่ำด้ วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550
2. กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกระดับ ได้ ปฏิบตั ิตนให้ สอดคล้ องกับกฎหมำย ข้ อบังคับและข้ อ
ผูก พัน ตำมสัญ ญำทัง้ หมดเกี่ ย วกับ ทรั พ ย์ สิน ทำงปั ญ ญำที่ ถูก ต้ อ ง รวมถึ ง สิท ธิ บัต ร ลิ ข สิท ธิ์
ควำมลับทำงกำรค้ ำ และข้ อมูลกรรมสิทธิ์ อื่นๆ โดยไม่ละเมิดนำสิทธิ ในทรัพย์สินทำงปั ญญำที่
ถูกต้ องและมีผลบังคับใช้ ของบุคคลอื่นไปใช้ ในทำงที่ผิด
3. ผลงำนหรื อข้ อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคลภำยนอกที่ได้ รับมำ หรื อที่จะนำมำใช้ ภำยในบริ ษัท มีกำร
ตรวจสอบ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำจะไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำหรื อลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
4. ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฎิบตั ิตำมหน้ ำที่ถือเป็ นทรัพย์สินทำงปั ญญำของบริ ษัท เมื่อพ้ นสภำพจำก
กำรเป็ นพนักงำนจะมีกำรส่งมอบทรัพย์สินทำงปั ญญำต่ำงๆ รวมถึงผลงำนต่ำงๆ คืนให้ บริ ษัทไม่
ว่ำจะเป็ นข้ อมูลที่จดั เก็บไว้ ในรูปแบบใดๆ ก็ตำม
นโยบำยกำรปฏิบตั ิ บริ ษัทกำหนดเป้ำหมำยในกำรทำงำนด้ ำนจริ ยธรรม และข้ อพึงปฎิบตั ิในกำรทำงำน ให้ มีควำมเป็ น
ที่เป็ นธรรมและ
ธรรม และรับผิดชอบต่อคูแ่ ข่ง โดยให้ กำรสนับสนุนกำรร่วมมือกับคูค่ ้ ำ โดยมิใช่กำรผูกขำดทำงรำยได้
รับผิดชอบต่อคูแ่ ข่ง ส่วนแบ่งกำรตลำด กำรกำหนดรำคำหรื อกำรลดคุณภำพของสินค้ ำ อีกทังยั
้ งให้ ควำมสำคัญกับกำร
ติดต่อสื่อสำรอย่ำงระมัดระวัง ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลควำมลับของบริ ษัทให้ กบั คู่ แข่ง ทังนี
้ ้เพื่อให้ องค์กรมี
ควำมเจริ ญก้ ำวหน้ ำอย่ำงยัง่ ยืน
นโยบำยกำรปฏิบตั ิ ทัง้ นี ใ้ นปี 2561 บริ ษั ท ยัง คงใช้ ห ลัก เกณฑ์ ก ำรคัด เลือ กผู้ผลิต ชิ น้ ส่ว น/ผู้ใ ห้ บ ริ ก ำรจำกภำยนอก
ต่อคูค่ ้ ำ และ/หรื อ
ครอบคลุม 7 ด้ ำน ได้ แก่ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ สถำนะภำพทำงกำรเงิน
เจ้ ำหนี ้
ควำมมีชื่อเสียงทำงธุรกิจ ประวัติที่เกี่ยวข้ องกับกำรร้ องเรี ยนและกำรดำเนินคดี นโยบำยกำรบริ กำร
และควำมเสีย่ งจำกกำรบริ กำรลูกค้ ำหลำยรำย
นโยบำยต่อต้ ำนกำร 1. บริ ษัทมีนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและกำรให้ สนิ บน ซึง่ เผยแพร่ในคูม่ ือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรบน
ทุจริ ตและกำรให้
เว็บไซต์บริ ษัท
สินบน
2. ในปี 2561 ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในของบริ ษัทมีกำรตรวจติดตำม แต่ไม่พบประเด็นกำรไม่ปฏิบตั ิ
ตำมนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและกำรให้ สนิ บน
นโยบำยต่อต้ ำนกำร 1. บริ ษัทมีนโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ซึ่งผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท และเผยแพร่ ใน
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

นโยบาย
คอร์ รัปชัน่
2.

3.

21

22

23

24

25

26

27

นโยบำยกำรแจ้ ง
เบำะแสกำรกระทำ
ผิด
นโยบำยสนับสนุน
กำรจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับกำร
พัฒนำชุมชน
นโยบำยกำรรำยงำน
กำรมีสว่ นได้ เสียของ
กรรมกำร ผู้บริ หำร
และบุคคลที่มีควำม
เกี่ยวข้ อง
นโยบำยจำนวนองค์
ประชุมขันต
้ ำ่ ณ
ขณะที่คณะกรรม
กำรจะลงมติ
นโยบำยส่งเสริ มให้
กรรมกำรพัฒนำ
ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง
นโยบำยจำกัด
จำนวนบริษัทจด
ทะเบียนที่กรรมกำร
แต่ละคนจะดำรง
ตำแหน่งกรรมกำร
นโยบำยในกำรไป
ดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรที่บริษัทอื่น
ของกรรมกำร

1.
2.
1.
2.

การดาเนินการปี 2561
คูม่ ือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์บริ ษัท
ในปี 2561 ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในของบริ ษัทมีกำรตรวจติดตำม แต่ไม่พบประเด็นกำรไม่ปฏิบตั ิ
ตำมนโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่
บริ ษั ท ส่ง พนัก งำนเข้ ำ ร่ ว มอบรม “หลัก สูต รอบรมกระดำษท ำกำรเพื่อ มำตรกำรต่อต้ ำ นกำร
คอร์ รัปชัน่ ในองค์กร” เพื่อเป็ นควำมรู้ประยุกต์ใช้ สอบทำนควำมเพียงพอของมำตรกำรกำรต่อต้ ำน
กำรคอร์ รัปชัน่ ที่บริ ษัทจัดให้ มีขึ ้น เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำมำตรกำรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทมี
ประสิทธิผล มีประสิทธิภำพ และสำมำรถปฏิบตั ิได้ จริ ง
บริ ษัทมีนโยบำยกำรแจ้ งเบำะแสกำรกระทำผิด ซึ่งเผยแพร่ ในคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรบน
เว็บไซต์บริ ษัท
ในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ได้ รับแจ้ งเบำะแสกำรกระทำผิด
บริ ษัทมี นโยบำยสนับสนุนกำรจัดกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับกำรพัฒนำชุมชน ซึ่งเผยแพร่ ในคู่มื อ
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์บริ ษัท
บริ ษัทจัดกิจกรรมที่พฒ
ั นำชุมชน ได้ แก่ TSC Sharing (TSC แบ่งปั น), TSC Big Book Big Heart

1. บริ ษัทมีนโยบำยกำรรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียของกรรมกำร ผู้บริ หำร และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง
ซึง่ เผยแพร่ในคูม่ ือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์บริ ษัท
2. ในปี 2561 กรรมกำร ผู้บริ หำร และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง ได้ นำส่งรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสีย
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรรำยงำนทุกท่ำนและทุกรำยกำร
1. บริ ษัทมีนโยบำยจำนวนองค์ ประชุมขันต
้ ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติ ซึ่งเผยแพร่ ในคู่มือ
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์บริ ษัท
2. ในปี 2561 ในเวลำที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุม มีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมกำรทังหมดทุ
้
กครัง้
บริ ษัทมีนโยบำยส่งเสริ มให้ กรรมกำรพัฒนำควำมรู้ อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเผยแพร่ ในคู่มือหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์บริ ษัท
1. บริ ษัทมีนโยบำยจำกัดจำนวนบริ ษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมกำร ซึ่ง
เผยแพร่ในคูม่ ือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์บริ ษัท
2. ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริ ษัททุกท่ำน ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3
แห่ง
1. บริ ษัทมีนโยบำยในกำรไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรที่บริ ษัทอื่นของกรรมกำรผู้จดั กำร ซึ่งเผยแพร่ ใน
คูม่ ือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์บริ ษัท
2. ในปี 2561 กรรมกำรผู้จดั กำรไม่มีกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรที่บริ ษัทอื่น
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ลาดับ
28

29

นโยบาย
ผู้จดั กำร
นโยบำยกำรสรรหำ
กรรมกำรและ
กรรมกำรอิสระ และ
คุณสมบัติ

นโยบำยควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำ
มัยและ
สภำพแวดล้ อมใน
กำรทำงำน

การดาเนินการปี 2561
คณะกรรมกำรให้ ค วำมสำคัญต่อ กำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ โดยในปี 2561 ได้
ดำเนินกำรตำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครัด ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำยสำขำ เพื่อให้ สำมำรถให้
ค ำแนะน ำกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ำ งเหมำะสมและรอบด้ ำ นได้ ม ำกที่ สุด พิ จ ำรณำจำกทัก ษะที่
คณะกรรมกำรยังคงขำดอยู่ก่อนเป็ นอันดับแรกและสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในกำรดำเนินธุรกิจของ
บริ ษัท คุณสมบัติ โครงสร้ ำงและควำมหลำกหลำยของคณะกรรมกำร และกรรมกำรที่มีทักษะใน
วิชำชีพทำงบัญชีประเภทละหนึง่ ท่ำนเป็ นอย่ำงน้ อย
บริ ษัทมีกำรกำกับดูแลและเฝ้ำระวังกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยฯ ดังนี ้
1) มีกำรกระจำยนโยบำยต่ำงๆ เข้ ำสูว่ ตั ถุประสงค์เป้ำหมำยหลักประจำปี ของบริ ษัท
2) มีกำรกำหนดเป็ นตัววัดผลประจำฝ่ ำยงำน เพื่อให้ ทกุ คนมีสว่ นร่วม
3) มีกำรตรวจประเมิน, กำรรำยงำนผลเป็ นประจำทุกเดือน และมีกำรประชุมตรวจสอบผลกำร
ดำเนินกำรประจำเดือนโดยคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย
4) กำหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญชำทุกคนมีหน้ ำที่รับผิดชอบในควำมปลอดภัยของผู้ใต้ บงั คับบัญชำและ
ควบคุมให้ ปฏิบตั ิตำมกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับด้ ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนอย่ำงเคร่งครัด
5) ส่งเสริ มให้ พนักงำนได้ รับกำรอบรม เพิ่มทักษะควำมรู้ ในกำรทำงำนเพื่อนำไปปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำง
ปลอดภัย
6) ถือปฏิบัติตำมข้ อกำหนดของกฎหมำย และมำตรฐำนด้ ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเป็ น
สำคัญ พร้ อมทังมี
้ กำรติดตำมและประเมินควำมสอดคล้ องของกฎหมำยเป็ นประจำทุกเดือน
7) ควบคุมให้ ผ้ รู ับเหมำ หรื อบริ ษัทผู้รับเหมำต้ องมีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิงำน ให้ เกิดควำม
ปลอดภัยตำมกฎระเบียบ และข้ อบังคับด้ ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนที่บริ ษัทกำหนดขึ ้นอย่ำง
เคร่งครัด
8) เปิ ดโอกำสให้ พนั ก งำนได้ แสดงควำมคิ ด เห็ น , กำรร้ องเรี ย นปั ญ หำ รวมถึ ง กำรสื่ อ สำร
ประชำสัมพันธ์ ด้ำนควำมปลอดภัย โดยเพิ่มช่องทำงในกำรสื่อสำรให้ กบั พนักงำนทุกระดับ เช่น
กิจกรรม Safety Talk, กิจกรรม Safety Join เป็ นต้ น
ด้ วยควำมร่วมมือกันผลักดันและรณรงค์ให้ ทกุ คนเกิดจิตสำนึกด้ ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน อีก
ทังกำรสนั
้
บสนุนจำกผู้บริ หำรในกำรมุง่ สูเ่ ป้ำหมำยกำรลดกำรประสบอันตรำยจำกกำรทำงำน เพื่อให้
ผู้ปฏิบตั ิงำนทุกคนทำงำนอย่ำงมีควำมสุขโดยอยูบ่ นพื ้นฐำนของควำมปลอดภัย จึงทำให้ บริ ษัทได้ รับ
รำงวัลสถำนประกอบกิจกำรต้ นแบบดีเด่นด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้ อมใน
กำรทำงำน ระดับประเทศต่อเนื่องกันเป็ นปี ที่ 2 อีกทังยั
้ งได้ รับควำมไว้ วำงใจจำกลูกค้ ำคัดเลือกให้
บริ ษัทเป็ นที่ปรึกษำด้ ำนควำมปลอดภัยให้ กบั บริ ษัทผู้ผลิตชิ ้นส่วนอื่นๆ ของลูกค้ ำอีกด้ วย
การสื่อสาร : ประชำสัมพันธ์ ผ่ำน Website ของบริ ษัท, ป้ำยนโยบำย, บอร์ ดประชำสัมพันธ์ และ
ข่ำวสำรผ่ำนระบบ intranet ภำยในองค์กร
การตรวจสอบการปฏิบัติ : มีกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยโดยเจ้ ำหน้ ำที่ควำมปลอดภัยทุกระดับ
และคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยนและสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนประจำบริ ษัท,
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ลาดับ

นโยบาย

30

นโยบำยกำกับดูแล
กิจกำร

31

นโยบำยสิทธิและ
ควำมเท่ำเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้น

การดาเนินการปี 2561
กำรตรวจสอบจำกฝ่ ำยตรวจสอบภำยในและกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
กำรนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร, สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดชลบุรี และศูนย์
ควำมปลอดภัยแรงงำน พื ้นที่ 2
ตัวชี ้วัดกำรดำเนินงำน : รำงวัลสถำนประกอบกิจกำรต้ นแบบดีเด่นด้ ำนควำมปลอดภัย ระดับประเทศ
ต่อเนื่องปี ที่ 3 และตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษำด้ ำนควำมปลอดภัยของกลุม่ บริ ษัทผู้ผลิตชิ ้นส่วนยำนยนต์
ของลูกค้ ำ
1. คณะกรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำน ปฏิบตั ิงำนโดยยึดถือแนวปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีโดยตระหนักถึงควำมสำคัญและควำมรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียของ
บริ ษัท
2. คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร ดำเนินกำรทบทวนนโยบำยฯ และเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัท
พิจำรณำอนุมตั ิตำมขันตอน
้
เป็ นประจำทุกปี
1. ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสทิ ธิตำ่ งๆ ขันพื
้ ้นฐำนที่เท่ำเทียมกัน
2. สนับ สนุน กำรให้ ข้ อ มูล สำรสนเทศ กำรตอบค ำถำม กำรเข้ ำ ประชุ ม กำรใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงเต็มที่
3. เสนอเรื่ องสำคัญ จัดกำรให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับสำรสนเทศที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอและทันเวลำ
4. จัดทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ไม่เกิน 14 วัน นับจำกวัน
ประชุม

10.12 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสังคม (ถ้ ามี)
- ไม่มี –
10.13 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสื่งแวดล้ อม
นโยบำยต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน่
บริ ษัทดำเนินกำรป้องกันมิให้ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกำรคอร์ รัปชัน่ คณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติ
อนุมตั ินโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่น ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม
2558 ที่จะไม่มีสว่ นร่ วมหรื อเกี่ยวข้ องกับกำรคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่ำด้ วยกำรเรี ยก รับ และจ่ำยสินบน ซึ่งได้ ระบุขอบเขต
ก ำ ร ด ำ เ นิ น ก ำ ร แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ใ น คู่ มื อ ห ลั ก ก ำ ร ก ำ กั บ ดู แ ล กิ จ ก ำ ร บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ บ ริ ษั ท
(http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=55)
ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่ดแู ลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย โดยกฎหมำยดังกล่ำวรวมถึงกฎหมำย
เกี่ ยวกับกำรห้ ำมจ่ ำยสินบนหรื อกำรสนับสนุนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่น และหน้ ำที่ดูแลข้ ำงต้ น รวมทัง้ มอบหมำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ และรำยงำนคณะกรรมกำรบริ ษัท
รับทรำบในทุกไตรมำส และคณะกรรมกำรบริ ษัท จะดำเนินกำรทบทวนนโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ปี ละ 1 ครัง้
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กำรเข้ ำร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้ อง
1. แนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต (Collective Anti-Corruption : CAC)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2558 บริ ษัทประกำศเจตนำรมณ์ แนวร่ วมฯ เพื่อร่ วมมือกับภำครัฐ ภำคประชำสังคม
สื่อมวลชนและองค์กรระหว่ำงประเทศ เพื่อสร้ ำงมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจที่ใสสะอำด โดยจะดำเนินงำนตำม
กรอบและขันตอนตำมหลั
้
กกำรสำกล(http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=58)
เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2559 คณะกรรมกำรแนวร่วมปฎิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนทุจริ ตมติให้ กำรรับรอง
“บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)” เป็ นสมำชิกของแนวร่ วมปฎิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนทุจริ ต
(http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=75)
โดยในปี 2560-2561 ได้ มีกำรทบทวนนโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง, สือ่ สำรและอบรม ติดตำมกำรรำยงำนและ
ตรวจสอบกำรควบคุมภำยใน และในปี 2561 นี ้ ได้ จดั ทำแบบประเมินตนเองของ CAC (71 ข้ อ) แล้ ว
และอยูร่ ะหว่ำงรวบรวมเอกสำรอ้ ำงอิงที่ใช้ ตอบแบบประเมินตนเองเพื่อเตรี ยมยื่นต่ออำยุรับรองกำรเป็ น
สมำชิกฯ ภำยในเดือนมีนำคม 2562 ก่อนที่จะหมดอำยุในวันที่ 22 กรกฎำคม 2562 ต่อไป
2. เครื อข่ำยหุ้นส่วนต้ ำนทุจริ ตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand: PACT)
บริ ษัทเป็ นสมำชิกของเครื อข่ำยหุ้นส่วนต้ ำนทุจริ ตเพื่อประเทศไทย ซึ่งปั จจุบนั มีองค์กรธุรกิจที่เป็ นสมำชิกทังสิ
้ ้น 130
องค์กร ให้ ควำมสำคัญต่อกำรต้ ำนทุจริ ตภำคปฏิบตั ิ (Anti-corruption in Practice) และพัฒนำบริ ษัทจดทะเบียน
ด้ ำนกำรป้องกันกำรมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกำรทุจริ ต (Anti-corruption Progress Indicator) ภำยใต้ โครงกำรประเมิน
ระดับกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืนของกิจกำร ในปี พ.ศ.2557 โดยได้ รับกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
กำรดำเนินกำรตำมนโยบำยในกำรป้องกันกำรมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกำรคอร์ รัปชัน่ ประจำปี 2561
บริ ษัทกำหนดนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและกำรให้ สินบน และนโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ เกิดกำรปฏิบตั ิ
หน้ ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ โปร่ งใส เที่ยงตรง และเกิดกำรแข่งขันทำงธุรกิจอย่ำงเสรี และเป็ นธรรม ซึ่งได้ ระบุในคู่มือ
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำร และสือ่ สำรให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทรำบและยึดถือปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัด ผ่ำน
ทำงช่องทำงต่ำงๆ โดยกำรสือ่ สำรผ่ำนทำงบอร์ ดประชำสัมพันธ์ภำยในบริ ษัท จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (Email) รวมทัง้
เผยแพร่ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษัท ซึ่งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงเป็ นผู้รับผิดชอบในกำรประเมินควำมเสี่ยง
ด้ ำนกำรทุจริ ต (Fraud Risk Assessment) ซึ่งรวมถึงกำรคอร์ รัปชั่น ควบคู่กับกำรประเมินควำมเสี่ยงองค์กร
(Enterprise Risk Assessment) อย่ำงสม่ำเสมอ (อย่ำงน้ อยปี ละครัง้ ) โดยติดตำมมำตรกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำร
ต่อต้ ำนกำรทุจริ ต และคอร์ รัปชั่น ว่ำได้ ถกู นำไปปฏิบตั ิอย่ำงมีประสิทธิ ผล ทบทวน และปรับปรุ งมำตรกำรฯ อย่ำง
สม่ ำ เสมอ และรำยงำนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ย งด้ ำ นกำรทุจริ ต และคอร์ รัป ชั่น ให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริ ษัทรั บทรำบอย่ำงทันเวลำ ทัง้ นี ้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ทำหน้ ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคุม
ภำยใน กำรบริ หำรควำมเสี่ยง กำรกำกับดูแลกิจกำร และให้ ข้อเสนอแนะอย่ำงต่อเนื่อง โดยตรวจสอบตำมแผนกำร
ตรวจสอบประจำปี ที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบที่มีนยั สำคัญ
แนวทำงแก้ ไข และป้องกันที่เหมำะสม เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในมีประสิทธิ ผล รวมทังปฏิ
้ บัติได้
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สอดคล้ องกับนโยบำยกำรต่อ ต้ ำนกำรทุจริ ต และคอร์ รัปชั่น และรำยงำนให้ ผ้ บู ริ หำรระดับสูง และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบรับทรำบ
นอกเหนือจำกนี ้ บริ ษัทได้ จัดให้ มีกำรปฐมนิเทศพนักงำน เพื่อให้ ควำมรู้ เกี่ ยวกับนโยบำยและแนวปฏิบตั ิในกำร
ต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท จัดให้ มีช่องทำงที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สำมำรถติดต่อ/ร้ องเรี ยน ในเรื่ องที่อำจ
เป็ นปั ญหำกับประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง รวมทังจั
้ ดให้ มีกระบวนกำรในกำรจัดกำรกับเรื่ องที่พนักงำน
ร้ องเรี ยนว่ำอำจเป็ นกำรกระทำผิด นโยบำยหรื อแนวทำงในกำรปกป้องพนักงำนหรื อผู้แจ้ งเบำะแสในกำรกระทำผิด
ช่องทำงสำหรับผู้มีส่วนได้ เสียในกำรแจ้ งหรื อร้ องเรี ยนกรณีที่ถกู ละเมิดสิทธิ พร้ อมให้ ข้อมูลในกำรติดต่อที่ชัดเ จน
นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนและเปิ ดเผยถึงกำรปฏิบตั ิ นโยบำยสิ่งแวดล้ อมพร้ อมแนวปฏิบตั ิที่เป็ น
ธรรม เช่น กำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำน ISO 14001 หรื อมำตรกำร/วิธีปฏิบัติภำยในองค์ กรที่แสดงถึงควำม
รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม กำรส่งเสริ มให้ มีกำรใช้ ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเปิ ดเผยถึงกำรปฏิบตั ิกำรส่งเสริม
ให้ มีกำรให้ ควำมรู้และฝึ กอบรมพนักงำนในเรื่ องสิง่ แวดล้ อมและเปิ ดเผยถึงกำรปฏิบตั ิ ตลอดจนจรรยำบรรณว่ำด้ วย
กำรขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ซึ่งในทุกรำยกำรที่กล่ำวข้ ำงต้ น ทำงบริ ษัทได้ จัดทำและเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัท
พิจำรณำอนุมตั ิและเผยแพร่ ตำมขันตอนของบริ
้
ษัท โดยเผยแพร่ ในคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรและแบบแสดง
รำยงำนข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) บนเว็บไซต์บริ ษัท (www.thaisteelcable.com ภำยใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูลสำหรับนัก
ลงทุน (Investor Information)”/เอกสำรเผยแพร่ (Publication))

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ ร่วมประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในระหว่ำงปี 2561 โดยในกำรประชุม
คณะกรรมกำร ครั ง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิ กำยน 2561 คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำควำมเพียงพอ และ
เหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัท โดยอ้ ำงอิงจำกแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยในของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึง่ ที่ประชุมมีควำมเห็นว่ำ “บริ ษัท มีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่เพียงพอ และเหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท” มีสำระสำคัญดังนี ้
1. กำรควบคุมภำยในองค์กร
บริ ษัทได้ กำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ ได้ แก่ กำรกำหนดแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์องค์กร
งบประมำณประจำปี และดัชนีชี ้วัดผลงำนหรื อควำมสำเร็ จของงำน (Key Performance Indicator : KPI) โดย
พิจำรณำควำมเป็ นไปได้ อย่ำงสมเหตุสมผลของเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ มีกำรกำหนดโครงสร้ ำงองค์กรให้ สนับสนุนกำร
ดำเนินงำนของฝ่ ำยบริ หำร และสนับสนุนให้ กำรควบคุมภำยในเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรแบ่งแยกหน้ ำที่
ส่วนงำนต่ำงๆ เพื่อให้ เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกัน และมีงำนตรวจสอบภำยในซึ่งขึ ้นตรงกับคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ ทบทวนคูม่ ือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร ซึ่งประกอบด้ วยนโยบำย จรรยำบรรณ
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ ยวข้ องให้ มีข้อมูลที่ เป็ นปั จจุบัน และสื่อสำรให้ พนักงำนทุกคนรั บทรำบ รวมทังเผยแพร่
้
ให้
บุคคลภำยนอกได้ รับทรำบด้ วย
สำหรับด้ ำนกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทได้ รับกำรรับรองเป็ นสมำชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยมีกำรประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับกำรทุจริ ตและ
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คอร์ รัปชัน่ ภำยในบริ ษัท รวมทังก
้ ำหนดให้ มีกำรสอบทำนกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำบริ ษัท มีมำตรกำรเพียงพอในกำรต่อต้ ำน และตรวจพบกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. กำรประเมินควำมเสีย่ ง
บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำย กรอบ หลักกำร และกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยให้ บริ ษัทบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง มีอำนำจหน้ ำที่สอดส่องดูแลกำรบริ หำรควำมเสีย่ งของบริ ษัท และ
ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคน มีหน้ ำที่รับผิดชอบกำหนดวัตถุประสงค์ของฝ่ ำย และจัดทำตำรำงกำรประเมินควำมเสีย่ ง
ทังจำกปั
้
จจัยภำยใน และปั จจัยภำยนอก กำหนดดัชนีชี ้วัดควำมเสี่ยง รวมทังจั
้ ดทำรำยงำนที่เกี่ยวกับควำมเสี่ยงตำม
กระบวนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งที่ ถื อ ปฏิ บัติ ทัง้ มี ส่ว นร่ ว มในกำรพัฒ นำกำรบริ ห ำรควำ มเสี่ ย งเพิ่ ม โอกำสแห่ ง
ควำมสำเร็ จ และลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ ้นต่อกำรดำเนินงำนให้ บรรลุเป้ำหมำย โดยกำหนดให้ มีกำรติดตำมกำร
บริ หำรควำมเสีย่ งของฝ่ ำยต่ำงๆ ทุกไตรมำส และรำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ยงให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอ
3. กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำน
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมกำรชุ
้
ดย่อย 4 คณะ ประกอบด้ วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง มีหน้ ำที่ในกำร
ควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยบริ หำร โดยฝ่ ำยบริ หำรได้ กำหนดระเบียบปฏิบตั ิงำนต่ำงๆ ไว้ เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร
เพื่อสร้ ำงระบบควบคุมกำรปฏิบตั ิงำน และกำรควบคุมทัว่ ไปของระบบสำรสนเทศ ซึ่งระบุขอบเขต อำนำจหน้ ำที่ และ
ลำดับชันกำรอนุ
้
มตั ิของผู้บริ หำรแต่ละระดับอย่ำงชัดเจน รวมทังค
้ ำนึงถึงควำมปลอดภัยของข้ อมูลด้ วย นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำและอนุมตั ิแผนกำรตรวจสอบประจำปี พิจำรณำประเด็นสำคัญ โดยเสนอแนะให้
ฝ่ ำยบริ หำรแก้ ไข และให้ มีกำรรำยงำนผลกำรแก้ ไข มำตรกำรป้องกันมิให้ เกิดปั ญหำเดิมขึ ้นอีก
กรณีที่มีกำรทำธุรกรรมกับกิจกำรหรื อบุคคลที่เกี่ ยวข้ องกัน บริ ษัทได้ กำหนดให้ กรรมกำร และผู้บริ หำรปฏิบั ติตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องอย่ำงเคร่ งครัด โดยต้ องพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผล และเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่ำวจะไม่มีสิทธิ ออกเสียง และมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
เป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
4. ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรข้ อมูล
บริ ษัทกำหนดให้ มีกำรจัดเก็บข้ อมูลที่สำคัญอย่ำงเพียงพอ เพื่อให้ คณะกรรมกำรใช้ ประกอบกำรตัดสินใจโดยกำรจัดส่ง
ข้ อมูลนำเสนอ พร้ อมเอกสำรประกอบข้ อเท็จจริ งให้ คณะกรรมกำรเพื่อศึกษำประกอบกำรตัดสินใจล่วงหน้ ำ 7 วันก่อน
กำรประชุม โดยมีเลขำนุก ำรบริ ษัท เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้ กรรมกำรบริ ษัทสำมำรถติดต่อขอข้ อมูลอื่นได้ นอกจำกนี ้
บริ ษัทได้ จดั เก็บเอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชีต่ำงๆ ไว้ อย่ำงครบถ้ วน เป็ นหมวดหมู่ และไม่ได้ รับแจ้ งจำกผู้สอบ
บัญชีวำ่ มีข้อบกพร่องในเรื่ องนี ้
บริ ษั ท มี ก ระบวนกำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำรกับ ภำยนอกบริ ษั ท และจั ด ให้ มี ช่ อ งทำงกำรสื่ อ สำรพิ เ ศษ หรื อ ลับ เพื่ อ ให้
บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้ งข้ อมูล/เบำะแสเกี่ยวกับทุจริ ต หรื อคอร์ รัปชัน่ แก่บริ ษัทได้ อย่ำงปลอดภัย
5. ระบบกำรติดตำม
บริ ษัทได้ มีกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ ผลกำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
ไว้ ระบบควบคุม ภำยในยังมีป ระสิทธิ ภำพ โดยกำหนดให้ ฝ่ำยบริ หำรจัด ทำรำยงำนกำรด ำเนิ นงำนต่อ ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัท รำยไตรมำส หรื อเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ ซึ่งในปี 2561 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท 6 ครั ง้
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คณะกรรมกำรตรวจสอบกำหนดให้ มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงสม่ำเสมอ โดยให้ ผ้ ู
ตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำง
อิสระของผู้ตรวจสอบภำยใน
สรุ ป คือ บริ ษัทได้ จดั ทำและรักษำไว้ ซึ่งระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทังทบทวนควำมมี
้
ประสิทธิภำพของระบบกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมกำรควบคุมทำงกำรเงิน กำรดำเนินกำร กำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนให้
เป็ นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง กำรป้องกันรักษำทรัพย์สิน และกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ซึ่งบริ ษัทมีกำร
ตรวจสอบภำยในโดยว่ำจ้ ำงผู้ให้ บริ กำรงำนตรวจสอบภำยใน (บริ ษัทตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จำกัด) และมีฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในของบริ ษัทดำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ให้ เป็ นไปตำมแผนกำรตรวจสอบ
ประจำปี ที่ได้ รับอนุมัติ รวมทัง้ เรื่ องที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อฝ่ ำยบริ หำรระบุให้ ตรวจสอบกรณี พิเศษ และ
มอบหมำยให้ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริ ษัท ติ ด ตำมผลกำรแก้ ไขปรั บ ปรุ งอย่ำ งต่อ เนื่อ ง และรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในปี 2561 ซึ่ง จัด ทำโดยผู้
ให้ บริ กำรงำนตรวจสอบภำยใน และฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ไม่พบประเด็ นควำมผิดพลำดที่เป็ นนัยสำคัญ บริ ษัทมี
ระบบกำรควบคุมภำยในที่รัดกุมเพียงพอ มีบคุ ลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะดำเนินกำรตำมระบบควบคุมภำยในได้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรปฏิบตั ิตำมระเบียบข้ อกำหนด และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ เป็ นไป
อย่ำงถูกต้ อง และได้ มีกำรป้องกันทรั พย์สิน มิให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนนำไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มี
อำนำจ รวมทังได้
้ มีกำรปรับปรุงระบบกำรปฏิบตั ิงำนให้ มีคณ
ุ ภำพดีขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
11.2 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
1. หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ แ ต่ ง ตัง้ ให้ น ำงเบญจมำส เทพฤทธิ์ ด ำรงต ำแหน่ง หัว หน้ ำ แผนก ฝ่ ำยตรวจสอบ
ภำยใน ตังแต่
้ วนั ที่ 11 ธันวำคม 2551 เนื่องจำกเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ในกำรทำงำนด้ ำนกำร
ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน รำยงำนทำงกำรเงินกำรบัญชี และกฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และมี
ควำมเข้ ำใจในกิจกรรมและกำรดำเนินงำนของบริ ษัท จึงเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบตั ิหน้ ำที่ดงั กล่ำวได้ อย่ำง
เหมำะสมเพียงพอ โดยมีบทบำทหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิหน้ ำที่หวั หน้ ำ “ผู้ตรวจสอบภำยใน” มีควำมรับผิดชอบตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2. ปฏิบตั ิหน้ ำที่เลขำนุกำร "คณะกรรมกำรตรวจสอบ" จัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ จัดทำเอกสำรประกอบ
ระเบียบวำระกำรประชุม และรำยงำนกำรประชุม
ทัง้ นี ้ กำรแต่ ง ตัง้ ถอดถอน และโยกย้ ำ ยหัว หน้ ำงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษั ท ต้ อ งได้ รั บ กำรอนุ มัติ จ ำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ตลอดจน บริ ษัทได้ จดั ตังฝ่
้ ำยตรวจสอบภำยใน ตำมโครงสร้ ำงองค์กร หน้ ำที่ 38
และประวัติโดยสังเขปของหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน รำยละเอียดปรำกฏที่หน้ ำ 177
สำหรับปี 2561 ทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรดูแลผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ ำ งำนตรวจสอบ
ภำยในของบริ ษัท ดังนี ้
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หัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในมีวฒ
ุ ิกำรศึกษำเหมำะสม มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั ิงำนด้ ำนกำรตรวจสอบภำยในใน
ธุรกิจ และได้ รับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิงำนด้ ำนตรวจสอบภำยใน รวมทังมี
้ ควำมเข้ ำใจใน
กิจกรรม และกำรดำเนินงำนของบริ ษัท จึงเห็นว่ำ มีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ ำที่ดังกล่ำวได้ อย่ำงเหมำะสม
เพียงพอ

2. หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
บริ ษัทได้ แต่งตังให้
้ นำงกสิตำ พิทกั ษ์ สงครำม ปั จจุบนั ดำรงตำแหน่ง เลขำนุกำรบริ ษัท หัวหน้ ำแผนก ฝ่ ำยกำกับ
หลักทรัพย์และประสำนงำนตลำดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ (Compliance and Invertors Relation) ตังแต่
้ วนั ที่
14 พฤษภำคม 2555 โดยมีบทบำทหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1. สนับสนุนนโยบำยและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริ หำรระดับสูง เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจว่ำจะมีกำรกำกับกำร
ปฏิบตั ิอย่ำงเพียงพอ
2. เป็ นศูนย์กลำงในกำรสื่อสำรและส่งเสริ มควำมรู้ เพื่อให้ ผ้ บู ริ หำรได้ รับทรำบและปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ได้ อย่ำง
ถูกต้ อง
3. ศึกษำและรวบรวมข้ อมูลปั ญหำด้ ำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ต่ำงๆ รวบถึงกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติมในปั จจุบนั
4. กำกับ และติดตำมด้ ำนกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำน เป็ นประจำตลอดจนบริ ษัทได้ จดั ตังฝ่
้ ำยกำกับหลักทรัพย์และ
ประสำนงำนตลำดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ตำมโครงสร้ ำงองค์กร หน้ ำที่ 38
โดยผู้ลงทุนสำมำรถติดต่อได้ ผำ่ นช่องทำงดังต่อไปนี ้
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)
700/737 หมู่ 1, ตำบลพำนทอง อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160
นำส่งเลขำนุกำรบริษัท
ir@thaisteelcable.com

+66 38 447 200 – 15 หมำยเลขต่อ 626, 412

+66 38 185 025
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11.3 การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทกำหนดนโยบำยบริ หำรควำมเสีย่ ง เพื่อกำกับดูแลให้ มีกำรบริ หำรควำมเสี่ยงครอบคลุมทัว่ ทังองค์
้ กร และสนับสนุน
และพัฒนำกำรบริ หำรควำมเสี่ยงให้ มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริ มให้ องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจ รวมทังสร้
้ ำงมูลค่ำเพิ่ม และควำมมัน่ คงให้ แก่กิจกำรอย่ำงยัง่ ยืน โดยคณะกรรมกำร
บริ ษัทได้ จดั ตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee - RMC) ทำหน้ ำที่กำกับดูแล ติดตำม
กระบวนกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง และรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของกำรบริ หำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงได้ พิจำรณำปั จจัยเสี่ยงทุกรำยกำรที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยขององค์กร พร้ อมให้ ข้อเสนอแนะเพื่อเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงที่มีนยั สำคัญจำกสภำพแวดล้ อมที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลำ และติดตำม ดูแล วิเครำะห์กำรบริ หำรควำมเสีย่ งขององค์กรทุกด้ ำน และรำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ยงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่อง
นโยบายบริหารความเสี่ยง
กำรบริ หำรควำมเสี่ยง คือ กระบวนกำรที่ปฏิบตั ิโดยคณะกรรมกำร ผู้บริ หำรระดับสูง และพนักงำนทุกคนในองค์กร เพื่อ
ช่วยในกำรกำหนดกลยุทธ์ และดำเนินงำน โดยกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงได้ รับกำรออกแบบ เพื่อให้ สำมำรถบ่งชี ้
เหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ ้น และมีผลกระทบต่อองค์กร และสำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้
ได้ รับควำมมัน่ ใจอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ และมุ่งสูก่ ำรดำเนินธุรกิจที่ยงั่ ยืน โดย
นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง มีดงั นี ้
1. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) มีอำนำจหน้ ำที่สอดส่องดูแลกำรบริ หำร
ควำมเสีย่ งของบริ ษัท
2. ผู้บริ หำรและพนักงำนทุกคน มีหน้ ำที่รับผิดชอบกำหนดวัตถุประสงค์ของฝ่ ำย และจัดทำตำรำงกำรประเมินควำมเสี่ยง
กำหนดดัชนีชี ้วัดควำมเสีย่ ง รวมทังจั
้ ดทำรำยงำนที่เกี่ยวกับควำมเสีย่ งตำมกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่ถือปฏิบตั ิ
ทังมี
้ สว่ นร่ วมในกำรพัฒนำกำรบริ หำรควำมเสี่ยงเพิ่มโอกำสแห่งควำมสำเร็ จ และลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ ้นต่อกำร
ดำเนินงำนให้ บรรลุเป้ำหมำย
3. กำรบ่งชีแ้ ละควบคุมควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดทำอย่ำงเป็ นระบบ เพื่อให้ ควำมเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของฝ่ ำยบริ หำร
4. ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของบริ ษัท ต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิโดยคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสีย่ ง ก่อนนำไปใช้ ปฏิบตั ิ
5. เมื่อพนักงำนพบเห็น หรื อรั บทรำบควำมเสี่ยงที่อำจจะมีผลกระทบต่อบริ ษัท จะต้ องรำยงำนควำมเสี่ยงนัน้ ให้ ผ้ ูที่
เกี่ยวข้ องรับทรำบทันที เพื่อดำเนินกำรจัดกำรต่อไป
กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยงนี ้ต้ องปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด และต่อเนื่องภำยใต้ กำรควบคุมดูแลของคณะ
บริ หำรควำมเสีย่ งของบริ ษัทโดยวิเคราะห์และบริ หารความเสีย่ งอย่างรอบด้ าน ให้ ครอบคลุมประเด็นความเสีย่ งด้ านสังคม
สิง่ แวดล้ อม และกาหนดให้ มี แผนฉุกเฉิน (NEW-SD)
กำรประเมินควำมเสีย่ งของบริ ษัท ได้ กำหนดให้ มีกำรประเมินควำมเสี่ยงอย่ำงรอบด้ ำน โดยให้ ครอบคลุมถึงประเด็นด้ ำน
สิ่งแวดล้ อม สังคม และบรรษัทภิบำล เช่น กำรปล่อยมลพิษ (นำ้ เสีย และกลิ่น) ออกไปรบกวนชุมชมรอบข้ ำง , กำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศกระทันหัน , แนวโน้ มกำรใช้ รถยนต์ประเภทพลังงำนทดแทน และอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ
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มำกขึ ้นทำให้ มีผลกระทบต่อยอดขำย และกำรใช้ ชีวิตในสังคมเปลีย่ นแปลงไปจนอำจเกิดปั ญหำกำรขำดแคลนแรงงำนที่มี
คุณภำพ เป็ นต้ น โดยปั จจัยเสี่ยงดังกล่ำว บริ ษัทได้ จัดลำดับควำมเสี่ยง, ทบทวนระดับควำมเสี่ยง และระบุแนวทำง
ตอบสนองควำมเสี่ยงเพื่อลดระดับควำมเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ได้ แก่ กำรสื่อสำรด้ ำนสิ่งแวดล้ อมให้ ชุมชน
ข้ ำงเคียงทรำบ, กำรกำหนดแผนเฝ้ำติดตำมและตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้ อมประจำปี , กำรจัดทำแผนฉุกเฉินรองรับ
เหตุกำรณ์ที่อำจกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยกำหนดให้ มีทบทวน ฝึ กซ้ อม และสอบทำนกำรฝึ กซ้ อมแผน
ฉุกเฉินประจำปี , กำรหำตลำดใหม่, กำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ หรื อเทคโนโลยีแบบใหม่เพื่อตอบสนอบควำม
ต้ องกำรตลำดที่จะเปลีย่ นแปลงไป ซึง่ หำกปั จจัยเสีย่ งใดที่มีผลประเมินควำมเสีย่ งในระดับสูง จะถูกกำหนดให้ มีกำรวัดผล
เป้ำหมำย (KPI) กำรจัดกำรควำมเสีย่ งดังกล่ำวอย่ำงชัดเจนด้ วย
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1. บจ.ซัมมิท โอโต บอดี ้ อินดัสตรี
(SAB)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2560

2561

1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำร
- ขำยผลิตภัณฑ์สำเร็ จรู ปประเภทสำยเบรค
หน้ ำรถยนต์

1.20

1.02

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

0.26

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

-เป็ นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ ้นตำมปกติโดย 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬำงกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
เป็ นรำคำที่ให้ กำไรขัน้ ต้ นในอัตรำที่ใกล้ เคียงกับ
96 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ วของ SAB สำหรับหุ้นส่วนที่
อั ต รำก ำไรขั น้ ต้ นที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ จำกกำรขำย
เหลืออีกร้ อยละ 4 นัน้ ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่ งเรื องกิจ ซึ่งเป็ น
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
ญำติของทำงกลุ่มจุฬำงกูร
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมกำรร่ ว มกัน คื อ นำยสรรเสริ ญ จุ ฬ ำงกูร นำยทวี ฉั ต ร
จุฬำงกูร และนำยกรกฤช จุฬำงกูร
0.28 -กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อทำงกำรค้ ำตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
2. บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี
(SAS)

3. บจ.ซัมมิท โอซูกะ
แมนูแฟคเจอริ่ ง (SOM)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2560

2561

1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำร
-ขำยผลิตภัณฑ์สำเร็ จรู ปประเภทสำยคันเร่ ง
สำยเบรค สำยเปิ ดฝำกระโปรง สำยเปิ ดฝำ
ถัง น ำ้ มั น และสำยปรั บ เบำะที่ นั่ง ส ำหรั บ
รถยนต์

28.31

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

9.25

32.51 -เป็ นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ ้นตำมปกติโดย 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬำงกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
เป็ นรำคำที่ให้ กำไรขัน้ ต้ นในอัตรำที่ใกล้ เคียงกับ
97 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ วของ SAS สำหรับหุ้นส่วนที่
อั ต รำก ำไรขั น้ ต้ นที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ จำกกำรขำย
เหลืออีกร้ อยละ 3 นัน้ ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่ งเรื องกิจ ซึ่งเป็ น
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
ญำติของทำงกลุ่มจุฬำงกูร
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมกำรร่ ว มกัน คื อ นำยสรรเสริ ญ จุ ฬ ำงกูร นำยทวี ฉั ต ร
จุฬำงกูร และนำยกรกฤช จุฬำงกูร
10.13 -กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อทำงกำรค้ ำตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป

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

12.79

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

2.24

17.57 -เป็ น รำยกำรขำยผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬำงกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของ
โดยรำคำขำยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขันต้
้ นในอัตรำที่
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ วของ SOM สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีก
ใกล้ เคียงกับอัตรำกำไรขัน้ ต้ นที่บริ ษัทได้ รั บจำก
ร้ อยละ 51 เป็ นบุคคลที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
กำรขำยผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคล 2) กรรมกำรร่ ว มกัน คื อ นำยสรรเสริ ญ จุ ฬ ำงกูร นำยทวี ฉั ต ร
อื่นที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
จุฬำงกูร และนำยกรกฤช จุฬำงกูร
4.55 -กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อทำงกำรค้ ำตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

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

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2560

2561

1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำร
-ขำยผลิตภัณ ฑ์สำเร็ จรู ปประเภทสำยปรั บ
เบำะที่นงั่ สำหรับรถยนต์

0.01

0.04

2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และ บริ กำร

-

-

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

-เป็ น รำยกำรขำยผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬำงกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
โดยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขันต้
้ นในอัตรำที่ใกล้ เคียง
98 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ วของ SLAS สำหรับหุ้นส่วน
กับ อัต รำกำไรขัน้ ต้ น ที่บ ริ ษั ทได้ รั บจำกกำรขำย
ที่เหลืออีกร้ อยละ 2 นัน้ ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่ งเรื องกิจ ซึง่ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
ญำติของทำงกลุ่มจุฬำงกูร
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมกำรร่ ว มกัน คื อ นำยสรรเสริ ญ จุ ฬ ำงกูร นำยทวี ฉั ต ร
จุฬำงกูร และนำยกรกฤช จุฬำงกูร
-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อทำงกำรค้ ำตำม
เกณฑ์ปกติกำรค้ ำทัว่ ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
5. บจ.คอมพลีท โอโตพำร์ ท
(CAPCO)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2560

2561

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

16.46

2) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ กำร

4.08

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

3) เจ้ ำหนี ้สินทรัพย์
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรซื ้อแม่พิมพ์

-

24.52 -เป็ น รำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬำงกูร กลุ่มพัฒนะเมลือง โดยถือหุ้น
เช่นเดียวกับกำรซื ้อจำกคู่ค้ำรำยอื่ น โดยทำกำร
รวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ ว
คิ ด ร ำค ำต ำม ร ำค ำต ล ำด แ ล ะ ไ ด้ ท ำกำ ร
ของ CAPCO สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ 20 เป็ นบุคคล
เปรี ยบเทียบรำคำกับผู้ขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำร
ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
รำยอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้ วพิจำรณำเลือ ก 2) กรรมกำรร่ ว มกัน คื อ นำยสรรเสริ ญ จุ ฬ ำงกู ร นำยทวี ฉั ต ร
ผู้ที่เสนอรำคำต่ำสุด
จุฬำงกูร นำยชูทอง พัฒนะเมลือง และนำยสริ ศ พัฒนะเมลือง
8.08
-ระยะเวลำกำรให้ สิ น เชื่ อ ทำงกำรค้ ำที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
0.06 ทัว่ ไป

4) ซื ้อสินทรัพย์
-ซื ้อแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ ้นส่วน

-

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

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
6. บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ่ ง (CAR)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2560

2561

1) ค่ำซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ กำร
-ซื ้อชิ ้นส่วนยำง เพื่อนำมำใช้ ในกำร ประกอบ
สำยควบคุมรถยนต์และจักรยำนยนต์

49.29

2) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ กำร

8.98

3) เจ้ ำหนี ้สินทรัพย์
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรซื ้อแม่พิมพ์

0.59

47.90 -เป็ น รำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬำงกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
เช่นเดียวกับกำรซื ้อจำกคู่ค้ำรำยอื่ น โดยทำกำร
ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 88 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระ
เปรี ยบเทียบรำคำกับผู้ขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำร
แล้ วของ CAR สำหรั บหุ้นส่วนที่เหลื ออี กร้ อยละ 12 นัน้ เป็ น
รำยอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้ วพิจำรณำเลือ ก
บุคคลทีไ่ ม่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
ผู้ที่เสนอรำคำต่ำสุด
2) กรรมกำรร่ ว มกัน คื อ นำยสรรเสริ ญ จุ ฬ ำงกู ร นำยทวี ฉั ต ร
จุฬำงกูร นำยชูทอง พัฒนะเมลือง นำยกรกฤช จุฬำงกูร และ
9.41 -ระยะเวลำกำรให้ สิ น เชื่ อ ทำงกำรค้ ำที่ ไ ด้ รั บ
นำยสริ ศ พัฒนะเมลือง
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
ทัว่ ไป
-ระยะเวลำกำรให้ สิ น เชื่ อ ทำงกำรค้ ำที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
ทัว่ ไป

4) ซื ้อสินทรัพย์
-ซื ้อแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ ้นส่วน

1.34

3.35

- เป็ นรำยกำรสั่งทำแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ ้นส่วนซึ่ง
เกิดขึ ้นเช่นเดียวกับคูค่ ้ ำรำยอื่น
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
7. บจ.เอเดียน แอนด์ ซัมมิท คอร์
ปอเรชัน่ (JSI-METAL)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2560

2561

1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำร
-ขำยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ำเร็ จรู ปประเภทสำย
ปรับเบำะที่นงั่ สำหรับรถยนต์

2.50

2.07

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

0.62

0.77

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

-เป็ น รำยกำรขำยผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬำงกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 43 ของ
โดยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขันต้
้ นในอัตรำที่ใกล้ เคียง
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ วของ JSI สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีก
กับ อัต รำกำไรขัน้ ต้ น ที่บ ริ ษั ทได้ รั บจำกกำรขำย
ร้ อยละ 57 เป็ นบุคคลที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคลอื่นที่ไม่มี 2) กรรมกำรร่ วมกันคือ นำยสรรเสริ ญ จุฬำงกูร
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อทำงกำรค้ ำตำม
เกณฑ์ปกติกำรค้ ำทัว่ ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
8. บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพำร์ ท
(SAA)

9. บจ.ไทยซัมมิท โอโตเทค
(SATC)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2560

2561

1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำร
-ขำยชิ น้ ส่ ว นเหล็ ก เพื่ อ น ำไปใช้ ในกำร
ป ร ะ ก อ บ ส ำ ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
จักรยำนยนต์

39.17

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

5.91

30.55 -เป็ น รำยกำรขำยผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬำงกูร โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน
โดยรำคำขำยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขันต้
้ นในอัตรำที่
ร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระเเล้ วของ SAA สำหรั บ
ใกล้ เคียงกับอัตรำกำไรขัน้ ต้ นที่บริ ษัทได้ รั บจำก
หุ้นส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ 75 เป็ นบุคคลที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้ อง
กำรขำยผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคล
กับบริ ษัท
อื่นที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมกำรร่ วมกันคือ นำยสรรเสริ ญ จุฬำงกูร และนำยกรกฤช
จุฬำงกูร
5.64 -กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อทำงกำรค้ ำตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป

1) ค่ำซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ กำร
- ซื ้อชิ ้นส่วนเหล็กขึ ้นรู ป เพื่อนำมำใช้ ในกำร
ประกอบสำยควบคุมรถยนต์

0.02

0.03

2) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ กำร

0.01

-

-เป็ น รำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถื อ หุ้นร่ วมกันคื อ กลุ่ม จุฬ ำงกูร โดยถื อ หุ้นสัด ส่ว นร้ อยละ
เช่นเดียวกับกำรซื ้อจำกคู่ค้ำรำยอื่น โดยทำกำร
100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ วของ TAI
เปรี ยบเทียบรำคำกับผู้ขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำร 2) กรรมกำรร่ ว มกัน คื อ นำยสรรเสริ ญ จุ ฬ ำงกูร นำยทวี ฉั ต ร
รำยอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทย แล้ วพิจำรณำเลือก
จุฬำงกูร และนำยกรกฤช จุฬำงกูร
ผู้ที่เสนอรำคำต่ำสุด
-ระยะเวลำกำรให้ สิ น เชื่ อ ทำงกำรค้ ำที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
ทัว่ ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
10. บจ. ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่ำ
(SCS)

ลักษณะรายการ
1) ค่ำซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ กำร
-ซื ้อชิน้ ส่วนและวัตถุดิบ เพื่ อ นำมำใช้ ในกำร
ป ร ะ ก อ บ ส ำ ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
สำยควบคุมรถจักรยำนยนต์

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2560

2561

11.90

18.41 -เป็ นรำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ ำ ว เป็ นชิ น้ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬำงกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
ส่วนประกอบที่ไม่สำมำรถผลิตในประเทศไทยได้
ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 54 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระ
หรื อปริ มำณกำรผลิตไม่ค้ มุ ที่จะผลิตเอง หรื อไม่
แล้ วของบริ ษัท สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ 46 เป็ นบุคคล
สำมำรถจัดหำวัตถุดิบจำกแหล่งภำยในประเทศ
ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
ไทยได้ ทัง้ นี ้ หำกเป็ น กรณี ที่ มีผ้ ูข ำยผลิต ภัณ ฑ์ 2) กรรมกำรร่ ว มกัน คื อ นำยสรรเสริ ญ จุ ฬ ำงกูร นำยทวี ฉั ต ร
รำยอื่ น ในประเทศไทยด้ วย บริ ษั ท ได้ ท ำกำร
จุฬำงกูร นำยชูทอง พัฒนะเมลือง และนำยสริ ศ พัฒนะเมลือง
เปรี ยบเทียบรำคำ แล้ วพิจำรณำเลื อ กผู้ที่เสนอ
รำคำต่ำสุด

2) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
2.60
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำร

4.25

-ระยะเวลำกำรให้ สิ น เชื่ อ ทำงกำรค้ ำที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
ทัว่ ไป

3) เจ้ ำหนี ้สินทรัพย์
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรซื ้อแม่พิมพ์

-

0.25

-ระยะเวลำกำรให้ สิ น เชื่ อ ทำงกำรค้ ำที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
ทัว่ ไป

4) ซื ้อสินทรัพย์
-ซื ้อแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ ้นส่วน

-

0.33

- เป็ นรำยกำรสั่งทำแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ ้นส่วนซึ่ง
เกิดขึ ้นเช่นเดียวกับคูค่ ้ ำรำยอื่น
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2560

2561

11. ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ (HI-LEX 1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำร
Corporation)
-ขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ ส ำเร็ จ รู ป ประเภทสำยปรั บ
เบำะที่ นั่ง สำยเบรคและสำยคัน เร่ ง ส ำหรั บ
รถยนต์

7.18

8.02

2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำร

1.16

0.94

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

-เป็ น รำยกำรขำยผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ตำมปกติ 1) HI-LEX เป็ นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้ อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที่
โดยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขันต้
้ นในอัตรำที่ใกล้ เคียง
ชำระแล้ วของบริ ษัท
กับ อัต รำกำไรขัน้ ต้ น ที่บ ริ ษั ทได้ รั บจำกกำรขำย 2) โดยนำยมำกำโต เทรำอุร ำ ซึ่งเป็ นประธำนกรรมกำรบริ หำร
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
และยังดำรงตำเเหน่งเป็ นกรรมกำรท่ำนหนึง่ ของบริ ษัท
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อทำงกำรค้ ำตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป

3) ค่ำซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ กำร
279.49 258.91
-ซื ้อชิน้ ส่วนและวัตถุดิบ เพื่ อ นำมำใช้ ในกำร
-เป็ นรำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ ำ ว เป็ นชิ น้
ประกอบสำยควบคุมรถยนต์ และสำยควบคุม
ส่วนประกอบที่ไม่สำมำรถผลิตในประเทศไทยได้
รถจักรยำนยนต์
หรื อปริ มำณกำรผลิตไม่ค้ มุ ที่จะผลิตเอง หรื อไม่
สำมำรถจัดหำวัตถุดิบจำกแหล่งภำยในประเทศ
ไทยได้ ทัง้ นี ้ หำกเป็ น กรณี ที่ มีผ้ ูข ำยผลิต ภัณ ฑ์
รำยอื่ น ในประเทศไทยด้ วย บริ ษั ท ได้ ท ำกำร
เปรี ยบเทียบรำคำ แล้ วพิจำรณำเลื อ กผู้ที่เสนอ
รำคำต่ำสุด
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
11. ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ (HI-LEX
Corporation) (ต่อ)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2560

2561

4) ค่ำใช้ จ่ำยอื่น
-ค่ำธรรมเนียมจำกกำรรับควำมช่วยเหลือทำง
เทคนิ คสำหรั บกำรผลิต สำยควบคุม รถยนต์
รถจักรยำนยนต์ เเละชุดควบคุม รำงกระจก
หน้ ำต่ำงรถยนต์

43.00

34.89 -เป็ นไปตำมอัตรำและเงื่ อ นไขตำมที่กำหนดใน 1) HI-LEX เป็ นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้ อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที่
สัญ ญำ ซึ่งใกล้ เคียงกันกับอัตรำและเงื่ อนไขใน
ชำระแล้ วของบริ ษัท
สัญญำประเภทเดียวกันที่กระทำกับบุคคลอื่นที่ 2) โดยนำยมำกำโต เทรำอุร ำ ซึ่งเป็ นประธำนกรรมกำรบริ หำร
ไม่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
และยังดำรงตำเเหน่งเป็ นกรรมกำรท่ำนหนึง่ ของบริ ษัท

5) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ กำร

41.85

49.48 -ระยะเวลำกำรให้ สิ น เชื่ อ ทำงกำรค้ ำที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
ทัว่ ไป

6) เจ้ ำหนี ้อื่น
-ค่ำธรรมเนียมจำกกำรรับควำมช่วยเหลือทำง
เทคนิ ค สำหรั บกำรผลิตสำยควบคุมรถยนต์
รถจักรยำนยนต์ เเละชุด ควบคุมรำงกระจก
หน้ ำต่ำงรถยนต์ เเบบใช้ สำยเคเบิลควบคุม
ทังหมด
้

11.72

6.74 -กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อสำหรับกำรชำระ
ค่ำธรรมเนียมเป็ นไปตำมเงื่อนไขในสัญญำ ซึง่ อยู่
ในเกณฑ์เดียวกันกับเงื่อ นไขในสัญญำประเภท
เดี ย วกั น ที่ บ ริ ษั ท ท ำกั บ บุ ค คลอื่ น ที่ ไ ม่ มี ค วำม
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
11. ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ (HILEX Corporation) (ต่อ)

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

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2560

2561

7) ค่ำซื ้อสินทรัพย์
-ซื อ้ สิ น ทรั พ ย์ เพื่ อ น ำมำใช้ ใ นกำรประกอบ
สำยค วบคุ ม ร ถยนต์ แล ะ ส ำยค วบคุ ม
รถจักรยำนยนต์

-

-

8) รำยได้ ค่ำเคลมผลิตภัณฑ์
-รำยได้ จำกกำรเคลมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ำเร็ จรู ป
ประเภทสำยปรั บ เบำะที่ นั่ง สำยเบรคและ
สำยคันเร่ งสำหรับรถยนต์

0.12

0.12

1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำร
-ขำยชิน้ ส่วนเหล็กและยำง เพื่ อ นำไปใช้ ใน
กำรประกอบสำยควบคุมรถจักรยำนยนต์

19.66

12.82 -เป็ น รำยกำรขำยผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ตำมปกติ 1) เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
โดยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขันต้
้ นในอัตรำที่ใกล้ เคียง
6 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ ว
กับ อัต รำกำไรขัน้ ต้ น ที่บ ริ ษั ทได้ รั บจำกกำรขำย 2) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX โดยถื อหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 94 ของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนำม
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
3) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ

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

3.52

1.17

-เป็ น รำยกำรซือ้ สิ นทรั พ ย์ ที่ไ ม่สำมำรถผลิ ตใน 1) HI-LEX เป็ นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้ อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที่
ประเทศไทยได้ หรื อไม่สำมำรถจัดหำจำกแหล่ง
ชำระแล้ วของบริ ษัท
ภำยในประเทศไทยได้
2) โดยนำยมำกำโต เทรำอุร ำ ซึ่งเป็ นประธำนกรรมกำรบริ หำร
และยังดำรงตำเเหน่งเป็ นกรรมกำรท่ำนหนึง่ ของบริ ษัท

-เป็ นรำยกำรจำกกำรเคลมผลิตภัณฑ์

-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อทำงกำรค้ ำตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนำม (HILEX Vietnam Co., Ltd.)(ต่อ)

ลักษณะรายการ
3) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ กำร

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2560

2561

12.75

10.63

4) ค่ำซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ กำร
-ซื ้อชิน้ ส่วนและวัตถุดิบ เพื่ อนำมำใช้ ในกำร 69.90
ประกอบสำยควบคุมรถยนต์ และสำยควบคุม
รถจักรยำนยนต์

72.55

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ
- ระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อทำงกำรค้ ำที่ได้ รับ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
ทัว่ ไป

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

1) เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
6 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ ว
2) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 94 ของ
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนำม
-เป็ นรำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ ำ ว เป็ นชิ น้ 3) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
ส่วนประกอบที่ไม่สำมำรถผลิตในประเทศไทยได้
หรื อปริ มำณกำรผลิตไม่ค้ มุ ที่จะผลิตเอง หรื อไม่
สำมำรถจัดหำวัตถุดิบจำกแหล่งภำยในประเทศ
ไทยได้ ทัง้ นี ้ หำกเป็ น กรณี ที่ มีผ้ ูข ำยผลิต ภัณ ฑ์
รำยอื่ น ในประเทศไทยด้ วย บริ ษั ท ได้ ท ำกำร
เปรี ยบเทียบรำคำ แล้ วพิจำรณำเลื อ กผู้ที่เสนอ
รำคำต่ำสุด
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

13. อำร์ มสตรอง ออโต พำร์ ทส์
1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำร
(Armstrong Auto Parts Sdn.
-ขำยชิน้ ส่วนเหล็ก ยำง และทองเหลือง เพื่ อ
Bhd.)
นำไปใช้ ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์
และรถจักรยำนยนต์ รวมทัง้ ชุด ควบคุม รำง
หน้ ำต่ำงรถยนต์
2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรขำยผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ กำร

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2560

2561

60.76

70.02 -เป็ น รำยกำรขำยผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ตำมปกติ ผู้ถื อ หุ้นร่ ว มกันคื อ HI-LEX ถื อ หุ้น สัด ส่ว นร้ อยละ 5 ของทุน จด
โดยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขันต้
้ นในอัตรำที่ใกล้ เคียง ทะเบียนที่ชำระแล้ วของอำร์ มสตรอง ออโต พำร์ ทส์
กับ อัต รำกำไรขัน้ ต้ น ที่บ ริ ษั ทได้ รั บจำกกำรขำย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

8.17

12.03 -กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อทำงกำรค้ ำตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

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

ลักษณะรายการ
1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำร
-ขำยชิน้ ส่วนเหล็ก เพื่ อ นำไปใช้ ในกำรประกอบ
สำยควบคุมรถยนต์และจักรยำนยนต์

2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรขำยผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ กำร
3) ค่ำซื ้อสินค้ ำและบริ กำร
-ซือ้ ชิ น้ ส่ วนและวัตถุดิบ เพื่ อ น ำมำใช้ ในกำร
ประกอบสำยควบคุมรถยนต์ และสำยควบคุม
รถจักรยำนยนต์

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2560

2561

10.88

4.33

0.41

0.19

0.83

-

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

-เป็ น รำยกำรขำยผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของ
โดยรำคำขำยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขันต้
้ นในอัตรำที่
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ วของพีที. ไฮเล็กซ์อินโดนีเซีย
ใกล้ เคียงกับอัตรำกำไรขัน้ ต้ นที่บริ ษัทได้ รั บจำก 2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
กำรขำยผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคล
อื่นที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อทำงกำรค้ ำตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป

-เป็ นรำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ ำ ว เป็ นชิ น้
ส่วนประกอบที่ไม่สำมำรถผลิตในประเทศไทยได้
หรื อปริ มำณกำรผลิตไม่ค้ มุ ที่จะผลิตเอง หรื อไม่
สำมำรถจัดหำวัตถุดิบจำกแหล่งภำยในประเทศ
ไทยได้
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

15. ไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรเวทลิมิเต็ด 1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำร
( H I -L E X I n d i a P r i v a t e
-ขำยชิน้ ส่วนเหล็กและยำง เพื่ อ นำไปใช้ ใน
Limited)
กำรประกอบสำยควบคุม รถยนต์ และชุ ด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์
2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรขำยผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ กำร
3) ค่ำซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ กำร
-ซื อ้ ชิ น้ ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสำยเกี ย ร์ เพื่ อ
นำมำใช้ ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์
และรถจักรยำนยนต์

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

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

2560

2561

0.03

0.03

-

-

-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อทำงกำรค้ ำตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป

0.14

0.15

-เป็ น รำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ตำมปกติ
เช่นเดียวกับกำรซื ้อจำกคู่ค้ำรำยอื่ น โดยทำกำร
เทียบรำคำกับผู้ขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำรรำยอื่น
ในประเทศ (หำกมี) แล้ วพิจำรณำเลือกผู้ที่เสนอ
รำคำต่ำสุด

-

-

-ระยะเวลำกำรให้ สิ น เชื่ อ ทำงกำรค้ ำที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
ทัว่ ไป

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

-เป็ น รำยกำรขำยผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
โดยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขันต้
้ นในอัตรำที่ใกล้ เคียง
จดทะเบียนที่ชำระแล้ วของไฮเล็กซ์อินเดีย ไพรเวท-ลิมิเต็ด
กับ อัต รำก ำไรขัน้ ต้ นที่ บ ริ ษั ท ได้ รั จ ำกกำรขำย 2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
16. บจ.ทีเอสเค (โคเรี ย) (TSK
Korea)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2560

2561

11.48

10.27 -เป็ น รำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
เช่นเดียวกับกำรซื ้อจำกคู่ค้ำรำยอื่ น โดยทำกำร
จดทะเบียนที่ชำระแล้ วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรี ย)
เทียบรำคำกับผู้ขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำรรำยอื่น 2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
ในประเทศ (หำกมี) แล้ วพิจำรณำเลือกผู้ที่เสนอ
รำคำต่ำสุด

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

1.28

2.23

-ระยะเวลำกำรให้ สิ น เชื่ อ ทำงกำรค้ ำที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
ทัว่ ไป

3) ซื ้อสินทรัพย์
- ซื อ้ เครื่ องจั ก รและอุ ป กรณ์ เ พื่ อ ผลิ ต สำย
Inner

-

-

-เป็ น รำยกำรซือ้ สิ นทรั พ ย์ ที่ไ ม่สำมำรถผลิ ตใน
ประเทศไทยได้ หรื อไม่สำมำรถจัดหำจำกแหล่ง
ภำยในประเทศไทยได้

1) ค่ำซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ กำร
-ซื อ้ ชิ น้ ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสำยเกี ย ร์ เพื่ อ
นำมำใช้ ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์
และรถจักรยำนยนต์
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

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

ลักษณะรายการ
1) ค่ำซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ กำร
-ซื อ้ ชิ น้ ส่ ว นเ หล็ ก ประเภ ทสำยเกี ยร์ เพื่ อ
นำมำใช้ ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์
และรถจักรยำนยนต์
2) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำ งจำกค่ ำ พัฒ นำผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ
บริ กำร
3) ลูกหนี ้อื่น
-ยอดเคลมค่ำใช้ จ่ำยนำเข้ ำค่ำภำษีอำกร

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

2560

2561

1.15

0.68

0.20

-

-ระยะเวลำกำรให้ สิ น เชื่ อ ทำงกำรค้ ำที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
ทัว่ ไป

-

-

-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อทำงกำรค้ ำตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

-เป็ น รำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
เช่นเดียวกับกำรซื ้อจำกคู่ค้ำรำยอื่ น โดยทำกำร
จดทะเบียนที่ชำระแล้ วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรี ย)
เทียบรำคำกับผู้ขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำรรำยอื่น 2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
ในประเทศ (หำกมี) แล้ วพิจำรณำเลือกผู้ที่เสนอ
รำคำต่ำสุด

- 145 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
18. บจ. ไฮเล็กซ์ ฮังกำรี เคเอฟที
(HI-LEX Hungary KFT)

ลักษณะรายการ
1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำร
-ขำยชิน้ ส่วนเหล็กและยำง เพื่อนำไปใช้ ในกำร
ประกอบสำยควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุม
รำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์
2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรขำยผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ กำร

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

1) ค่ำซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ กำร
-ซื อ้ ชิ น้ ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสำยเกี ย ร์ เพื่ อ
นำมำใช้ ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์
และรถจักรยำนยนต์

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2560

2561

2.38

-

-เป็ น รำยกำรขำยผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
โดยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขันต้
้ นในอัตรำที่ใกล้ เคียง
จดทะเบียนที่ชำระแล้ วของบจ.ไฮเล็กซ์ฮงั กำรี เคเอฟที
กับ อัต รำกำไรขัน้ ต้ น ที่บ ริ ษั ทได้ รั บจำกกำรขำย 2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

-

-

-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อทำงกำรค้ ำตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป

-

-

-เป็ น รำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 63 ของทุน
เช่นเดียวกับกำรซื ้อจำกคู่ค้ำรำยอื่ น โดยทำกำร
จดทะเบียนที่ชำระแล้ วของโชงกิง ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม
เทียบรำคำกับผู้ขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำรรำยอื่น 2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
ในประเทศ (หำกมี) แล้ วพิจำรณำเลือกผู้ที่เสนอ
รำคำต่ำสุด
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
20. บจ. ไฮเล็กซ์ อเมริ กำ (HI-Lex
America)

ลักษณะรายการ
1) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
- ยอดคงค้ ำงจำกค่ำซ่อมแซม
2) ซื ้อสินค้ ำ
-ซื ้อชิ ้นส่วนเพื่อมำใช้ กบั เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

21. บจ. ฉงชิ่ง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล 1) ค่ำซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ กำร
เคเบิล ซิสเต็ม (Chongqing HI-ซื อ้ ชิ น้ ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสำยเกี ย ร์ เพื่ อ
LEX Control Cable System
นำมำใช้ ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์
Co., Ltd.)
และรถจักรยำนยนต์
2) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ กำร

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2560

2561

0.06

0.03

-ระยะเวลำกำรให้ สิ น เชื่ อ ทำงกำรค้ ำที่ ไ ด้ รั บ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
จดทะเบียนที่ชำระแล้ วของไฮเล็กซ์ อเมริ กำ
ทัว่ ไป
2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ

2.52

1.47

-เป็ นรำยกำรซื อ้ สิ น ค้ ำเพื่ อ น ำมำซ่ อ มแซม
เครื่ องจักรและอุปกรณ์

-

-

-เป็ น รำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 63 ของทุน
เช่นเดียวกับกำรซื ้อจำกคู่ค้ำรำยอื่ น โดยทำกำร
จดทะเบียนที่ชำระแล้ วของโชงกิง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล เคเบิล
เทียบรำคำกับผู้ขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำรรำยอื่น
ซิสเต็ม
ในประเทศ (หำกมี) แล้ วพิจำรณำเลือกผู้ที่เสนอ 2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
รำคำต่ำสุด

-

-

- ระยะเวลำกำรให้ สิ น เชื่ อ ทำงกำรค้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
ทัว่ ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

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

ลักษณะรายการ
1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำร
-ขำยชิ น้ ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสำยเร่ ง เพื่ อ
นำไปใช้ ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์
และรถจักรยำนยนต์

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

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2560

2561

20.86

10.72 -เป็ น รำยกำรขำยผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
โดยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขันต้
้ นในอัตรำที่ใกล้ เคียง
จดทะเบียนที่ชำระแล้ วของบจ.ไฮเล็กซ์แมคซิกำนำ
กับ อัต รำก ำไรขัน้ ต้ นที่ บ ริ ษั ท ได้ รั จ ำกกำรขำย 2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

2.83

3.55

-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อทำงกำรค้ ำตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

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

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

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2560

2561

1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำร
- ขำยชิ ้นส่วนเหล็กและยำง เพื่อนำไปใช้ ใน
กำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

1.52

1.82

-เป็ น รำยกำรขำยผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
โดยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขันต้
้ นในอัตรำที่ใกล้ เคียง
จดทะเบียนที่ชำระแล้ วของบจ.ไฮเล็กซ์เคเบิลซิสเต็ม
กับ อัต รำกำไรขัน้ ต้ น ที่บ ริ ษั ทได้ รั บจำกกำรขำย 2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และ บริ กำร

0.28

0.40

-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อทำงกำรค้ ำตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป

-

0.76

-

0.27

1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำร
- ขำยชิ ้นส่วนเหล็กประเภทสำยเร่ ง เพื่นำไปใช้
ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์ และ
รถจักรยำนยนต์

2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
ยอดคงค้ ำงจำกกำรขำยผลิตภัณ ฑ์แ ละ
บริ กำร

-เป็ น รำยกำรขำยผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
โดยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขันต้
้ นในอัตรำที่ใกล้ เคียง จดทะเบียนที่ชำระแล้ วของบจ.ไฮเล็กซ์ โด บรำซิล
กับ อัต รำก ำไรขัน้ ต้ นที่ บ ริ ษั ท ได้ รั จ ำกกำรขำย 2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อทำงกำรค้ ำตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป
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บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
25. บจ.ไฮเล็กซ์ รัส
(Hi-Lex Russ LLC)

ลักษณะรายการ
1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และบริ กำร
- ขำยชิ ้นส่วนเหล็กประเภทสำยเร่ ง เพื่อนำไป

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2560

2561

-

-

-เป็ น รำยกำรขำยผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 90 ของทุนจด
โดยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขันต้
้ นในอัตรำที่ใกล้ เคียง
ทะเบียนที่ชำระแล้ วของบจ.ไฮเล็กซ์ รัส
กับ อัต รำก ำไรขัน้ ต้ นที่ บ ริ ษั ท ได้ รั จ ำกกำรขำย 2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

-

-

-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่ อทำงกำรค้ ำตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป

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

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ
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12.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
กรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัทได้ พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันตำมข้ อ (12.1) แล้ วมีควำมเห็นว่ำรำยกำรซื ้อขำยผลิตภัณฑ์
และบริ กำรรวมถึงรำยกำรซื ้อสินทรัพย์ระหว่ำงกัน เป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นตำมปกติของบริ ษัท และเป็ นไปอย่ำงสมเหตุสมผล
และจำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยกำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวบริ ษัทได้ พิจำรณำถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสำคัญ โดยเงื่อนไขต่ำงๆ ของรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ ้นจะถูกกำหนดให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไข
กำรค้ ำทัว่ ไป และรำคำเป็ นไปตำมกลไกกำรแข่งขัน หรื อเป็ นรำคำที่มีควำมสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม่แตกต่ำงจำก
กำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Fair and at arm's length)
12.3 มาตรการหรือขัน้ ตอนในการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทมีขนตอนกำรอนุ
ั้
มตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน คือ รำยกำรระหว่ำงกันต้ องอยู่บนพื ้นฐำนของควำมจำเป็ น มีควำม
สมเหตุสมผล และยึดแนวทำงปฏิบตั ิเช่นเดียวกับกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก กรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัท
หรื อบริ ษัทร่วมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็ นในกำรเข้ ำทำรำยกำรและควำมเหมำะสม
ทำงด้ ำนรำคำของรำยกำรนันๆ
้ โดยพิจำรณำเงื่อนไขต่ำงๆ ให้ เป็ นไปตำมลักษณะกำรดำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรม
และมีกำรเปรี ยบเทียบกับรำคำของบุคคลภำยนอกหรื อรำคำตลำด และในกรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญ
บริ ษัทจะจัดให้ ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษัท รวมทังกำรประชุ
้
มผู้ถือหุ้นตำมแต่
กรณี
ทังนี
้ ห้ ำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ ้น บริ ษัทจะจัดให้
ผู้เ ชี่ ย วชำญอิ สระ เป็ น ผู้ใ ห้ ค วำมเห็ น เกี่ ย วกับ รำยกำรระหว่ำ งกัน ดัง กล่ำ ว เพื่ อ น ำไปใช้ ประกอบกำรตัด สิน ใจของ
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี โดยกรรมกำรผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในรำยกำรดังกล่ำว อีกทังจะมี
้ กำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ตรวจสอบ หรื อสอบทำน
โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
12.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในอนำคตบริ ษัทอำจมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน บริ ษัทจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทังเป็
้ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี เรื่ องกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน ซึง่ กำหนดโดยสภำ
วิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กัน และกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไป กรณีกำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ ้นเป็ นปกติ เช่น กำรจ้ ำงผลิตชิ ้นงำน กำรซื ้อ
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และกำรขำยผลิตภัณฑ์ เป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นต่อเนื่องในอนำคต บริ ษัทได้ กำหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทำงในกำรปฏิบัติให้ เป็ นไปตำมลักษณะกำรค้ ำโดยทั่วไป โดยอ้ ำงอิงกับรำคำและเงื่อนไขที่เหมำะสม ให้ มีควำม
ยุติธรรม สมเหตุสมผล และสำมำรถเปรี ยบเทียบกับรำคำตลำดที่ใช้ กับลูกค้ ำทัว่ ไป รวมทังสำมำรถตรวจสอบได้
้
ตำม
หลักเกณฑ์ของรำยกำรที่เข้ ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นเป็ นปกติ และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ กำหนดให้ มีกำรตรวจสอบ
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันโดยว่ำจ้ ำงผู้เชี่ยวชำญกำรตรวจสอบภำยในมำดำเนินกำรตรวจสอบว่ำ ได้ ปฏิบตั ิตำมระเบียบ
ของบริ ษัท และเป็ นไปตำมข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ
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อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกันที่ไม่เข้ ำข่ำยรำยกำรที่เกิดขึ ้นเป็ นปกติดงั กล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทจะปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน และกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไป
ซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัท และเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้ รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท และได้ รับกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทังนี
้ ้หำกมีรำยกำรระหว่ำงกันเกิดขึ ้นกับบุคคลที่
เกี่ ยวข้ องมีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ในอนำคต จะจัดให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบให้
ควำมเห็นเกี่ ยวกับควำมเหมำะสมของรำยกำรดังกล่ำว ในกรณี ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำร
พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ ้น บริ ษัทจะจัดให้ มีบคุ คลที่มีควำมรู้ ควำมชำนำญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน
ที่มีควำมเป็ นอิสระ เป็ นผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกัน โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อบุคคลที่
มีควำมรู้ควำมชำนำญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ ประกอบกำรตัดสินของคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี เพื่อให้ มี
ควำมมัน่ ใจว่ำกำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็ นกำรโยกย้ ำย หรื อถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท แต่เป็ นกำรทำรำยกำรที่บริ ษัทได้ คำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นทุกรำย
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบงบทำงกำรเงิ นของบริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน) และข้ อมูลทำง
กำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดทำขึ ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใช้ นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอและใช้ ดลุ ยพินิจอย่ำงระมัดระวังอย่ำงดีที่สดุ
ในกำรจัดทำ รวมทังมี
้ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่สำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ จดั ให้ มรี ะบบควบคุมภำยในที่มปี ระสิทธิผล เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรบันทึกข้ อมูลทำงบัญชีมีควำม
ถูกต้ อง ครบถ้ วน โดยงบกำรเงินของบริ ษัทได้ รับกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัดใน
กำรตรวจสอบนันทำงคณะกรรมกำรบริ
้
ษัทได้ สนับสนุนข้ อมูลและเอกสำรต่ำงๆ เพื่อให้ ผ้ สู อบบัญชีสำมำรถตรวจสอบ
และแสดงควำมคิดเห็นได้ ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี โดยควำมเห็นของผู้สอบบัญชีได้ ปรำกฏในรำยงำนของผู้สอบ
บัญชีที่แสดงไว้ ในรำยงำนประจำปี แล้ ว
ในกำรนี ้บริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบ
้
ซึ่งประกอบด้ วยกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร เจ้ ำหน้ ำที่หรื อลูกจ้ ำง
บริ ษั ท เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ คุ ณ ภำพของรำยงำนทำงกำรเงิ น ระบบควบคุ ม ภำยในและควำมเห็ น ของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ ซึง่ ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่ำพอใจและสำมำรถ
สร้ ำงควำมเชื่อมัน่ อย่ำงมีเหตุผลว่ำงบกำรเงินของบริ ษัทประจำปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 มีควำมเชื่อถือได้
โดยได้ ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และปฏิบตั ิถูกต้ องตำมกฎหมำยและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

(นำยสริ ศ พัฒนะเมลือง)
กรรมกำรผู้จดั กำร

(นำยสรรเสริ ญ จุฬำงกูร)
ประธำนกรรมกำร
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13.2 สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
งบกำรเงินของบริ ษัทปี 2559-2561 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริ ษัท สหกำรสอบบัญชี จำกัด และ ปี
2557-2558 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญำตของบริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ซึ่งได้ แสดงควำมเห็นและ
รำยงำนกำรตรวจสอบดังนี ้
งบการเงินปี 2559
งบการเงินปี 2560
งบการเงินปี 2561

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มเี งื่อนไข
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มเี งื่อนไข
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มเี งื่อนไข

13.3 งบการเงิน
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
รำยได้ จำกกำรขำย
2,724
100
2,906
100
3,107
100
ต้ นทุนขำย
2,252
83
2,385
82
2,509
81
กาไรขัน้ ต้ น
472
17
521
18
598
19
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริ หำร
343
13
350
12
358
12
รำยได้ อื่น
33
1
33
1
33
1
กาไรจากการดาเนินงาน
162
6
204
7
273
9
ดอกเบี ้ยจ่ำย
17
1
15
1
10
0
ภำษี เงินได้
8
0
13
0
12
0
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรเปลีย่ นแปลงประมำณกำรตำมหลัก
6
0
0
0
5
0
คณิตศำสตร์ ประกันภัย***
งบกาไรขาดทุน

กาไรสุทธิสาหรับงวด

131

5

176

6

246

*** ผลต่ำงจำกกำรคำนวณผลประโยชน์พนักงำนตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัยของปี 2559 – 2561 จำกกำรประมำณกำรและเกิดขึ ้นจริ ง
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งบดุล
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น - ทัว่ ไป
สินค้ ำคงเหลือ
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรอื่น
เจ้ ำหนี ้จำกกำรซื ้อสินทรัพย์
เจ้ ำหนี ้เช่ำซื ้อสินทรัพย์ที่ถงึ กำหนดชำระภำยใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะยำวที่ถงึ กำหนดชำระภำยใน 1 ปี
เจ้ ำหนี ้อื่น
ค่ำใช้ จำ่ ยค้ ำงจ่ำย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
เจ้ ำหนี ้เช่ำซื ้อสินทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะยำว
ประมำณกำรหนี ้สิน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิน

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
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

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

13
7
2
20
10
1
53
1
45
1
100

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

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

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

- 148 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

งบดุล (ต่ อ)
ทุนเรื อนหุ้น - หุ้นสำมัญ ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชำระเต็ม
มูลค่ำ
- หุ้นสำมัญ 259,800,000 หุ้น (มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท)
เงินรับล่วงหน้ ำค่ำหุ้นสำมัญ
ส่วนเกินกว่ำมูลค่ำหุ้นสำมัญ
กำไรสะสมจัดสรรแล้ ว
- สำรองตำมกฎหมำย
กำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ ำของ
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)

260

10

260

9

260

10

465

17

465

17

465

19

27
887
0
1,639
2,751

1
32
0
60
100

27
933
0
1,685
2,782

1
34
0
61
100

27
937
-5
1,684
2,487

1
38
0
68
100

งบกระแสเงินสด

ปี 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได้
รำยกำรปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็ นเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ค่ำเสือ่ มรำคำสินทรัพย์
ค่ำเสือ่ มรำคำอสังหำริมทรัพย์
ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กำรปรับลดสินค้ ำคงเหลือเป็ นมูลค่ำสุทธิที่จะได้ รับ
หนี ้สงสัยจะสูญ
(กำไร)/ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์
ขำดทุนจำกกำรเลิกใช้ สนิ ทรัพย์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี ้สิน
(กำไร)/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น

หน่วย : ล้ ำนบำท
ปี 2561

ปี 2560

145

189

263

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

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

131
2
7
4
0
(4)
0
1
10
(1)

เงินปั นผลรับ
ดอกเบี ้ยรับ

0
(1)

(4)
(4)

(2)
(4)

ค่ำใช้ จำ่ ยดอกเบี ้ย

17

15

10
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งบกระแสเงินสด (ต่ อ)

ปี 2559

หน่วย : ล้ ำนบำท
ปี 2561

ปี 2560

กำไรก่อนกำรเปลีย่ นแปลงในทรัพย์สนิ และหนี ้สิน
(เพิ่มขึ ้น)ลดลงในลูกหนี ้กำรค้ ำและตัว๋ เงินรับ
(เพิ่มขึ ้น)ลดลงในสินค้ ำคงเหลือ
(เพิ่มขึ ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(เพิ่มขึ ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เพิ่มขึ ้น(ลดลง)ในเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและตัว๋ เงินจ่ำย
เพิ่มขึ ้น(ลดลง)ในเจ้ ำหนี ้ซื ้อสินทรัพย์
เพิ่มขึ ้น(ลดลง)ในค่ำใช้ จำ่ ยค้ ำงจ่ำย
เพิ่มขึ ้น(ลดลง)ในหนี ้สินหมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ ้น(ลดลง)ในภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
เพิ่มขึ ้น(ลดลง)ในประมำณกำรหนี ้สิน
เพิ่มขึ ้น(ลดลง)ในหนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ

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

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

417
4
(39)
(4)
(23)
68
(1)
(4)
(8)
(4)
9
(1)

เงินสดรับจำกกำรดำเนินงำน
จ่ำยสำรองผลประโยชน์ระยะยำวพนักงำน
เงินสดจ่ำยดอกเบี ้ย
เงินสดจ่ำยภำษี เงินได้

299
(9)
(17)
(12)

330
(1)
(15)
(7)

414
(1)
(10)
(10)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก/(ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

261

307

393

เงินสดจ่ำยซื ้อเงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินสดจ่ำยเพื่อซื ้อสินทรัพย์ถำวร
เงินสดจ่ำยเพื่อซื ้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

(200)
(44)
(5)

(2)
(43)
(3)

27
(75)
(3)

เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร

15

2

14

0
1

4
3

2
5

(233)

(39)

(30)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินปั นผลรับ
ดอกเบี ้ยรับ
เงินสดสุทธิได้ มาจาก/(ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
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ปี 2559

งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำว
เงินสดจ่ำยชำระเงินกู้ยืมระยะยำว
เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสัน้
เงินสดจ่ำยเจ้ ำหนี ้เช่ำซื ้อสินทรัพย์
เงินสดจ่ำยปั นผล

ปี 2560

หน่วย : ล้ ำนบำท
ปี 2561

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

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

(300)
0
(65)
0
(5)
(247)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก/(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(169)

(199)

(617)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดณ วันต้ นงวด

(141)
648

69
507

(254)
576

507

576

322

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดณ วันสิน้ งวด

หน่วย : ล้ ำนบำท
อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้กำรค้ ำ
ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลีย่
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ ำคงเหลือ
ระยะเวลำขำยสินค้ ำเฉลีย่
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ ำหนี ้
ระยะเวลำชำระหนี ้
Cash Cycle

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
วัน
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2
1
0.3
6
65
9
38
6
64
40

2
1
0.3
6
69
11
32
6
67
35

2
1
0.5
6
64
11
33
6
66
32
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หน่วย : ล้ ำนบำท
อัตราส่ วนทางการเงิน (ต่ อ)

ปี 2559

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรำกำไรขันต้
้ น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำกำไรอื่น
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี ้ย
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (Cash Basis)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล
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ปี 2560

ปี 2561

%
%
%
%
%
%

17
6
1
2
5
8

18
7
1
2
6
10

19
9
1
1
8
15

%
%
เท่ำ

5
23
1

6
27
1

10
34
1

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
%

0.68
18
1.50
104

0.65
22
1.71
74

0.48
41
1.19
98

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 วิเคราะห์ การดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
ฐานะทางการเงิน
2559
หน่ วย : ล้ านบาท
ณ 30 ก.ย. 59
สินทรัพย์หมุนเวียน
1,440.46
สินทรัพย์รวม
2,750.99
หนี ้สินหมุนเวียน
931.59
หนี ้สินรวม
1,112.39
ส่วนของเจ้ ำของรวม
1,638.60
อัตราส่ วน
อัตรำส่วนกำไรขันต้
้ น
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อทุน

2559
(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)

17.35%
8.37%
1.55
0.68

2560
ณ 30 ก.ย. 60
1,565.15
2,782.16
981.32
1,097.45
1,684.71

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

2560
(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

2561
(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)

17.93%
10.45%
1.59
0.65

19.25%
14.90%
1.81
0.48

อัตรำส่วนกำไรขัน้ ต้ น (Gross Profit Ratio) ของปี 2561 เพิ่มขึน้ 1.32% จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องมำจำกมีกำรบริ หำรต้ นทุนและมีกำรควบคุมต้ นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) เพิ่มขึ ้น 4.45% จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจำก
ผลประกอบกำรของบริ ษัทที่ดีขึ ้น
อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ปี 2561 เพิ่มขึ ้น 0.22 เท่ำ จำกปี ก่อน เนื่องจำกหนี ้สินหมุนเวียน
ลดลง
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ปี 2561 ลดลง 0.17 เท่ำ จำกปี ก่อน เนื่องจำกบริ ษัทจ่ำยคืนเงินกู้ยืม
ธนำคำรพำณิชย์
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ผลการดาเนินงาน
หน่ วย : ล้ านบาท

2559
(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)

รำยได้ จำกกำรขำย
รำยได้ อื่น
ต้ นทุนขำย
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริ หำร
ค่ำใช้ จำ่ ยทำงกำรเงิน
ภำษี เงินได้ นิติบคุ คล
กำไรสำหรับงวด
กำไร (ขำดทุน) จำกกำร
เปลีย่ นแปลงประมำณกำรตำม
หลักคณิตศำสตร์ ประกันภัย
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จ

% ต่ อ
ยอดขาย

2560
(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

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%

% ต่ อ
ยอดขาย

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

2561
(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)

% ต่ อ
ยอดขาย

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

-5.69

-0.21%

0.00

0.00%

-4.65

-0.15%

131.51

4.83%

176.00

6.06%

246.20

7.92%

ปี 2561 เป็ นอีกปี ที่บริ ษัทสำมำรถพัฒนำผลกำรดำเนินงำน โดยมีรำยได้ จำกกำรขำยเพิ่มขึ ้น 6.93% และมีกำไรสุทธิ
เพิ่มขึ ้น 42.53% เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน เป็ นผลมำจำกกำรขยำยฐำนลูกค้ ำเพิ่มขึ ้น, เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับ
กับรถรุ่ นใหม่ของลูกค้ ำ รวมถึงกำรควบคุมต้ นทุนกำรผลิต , ควบคุมค่ำใช้ จ่ำย, และปรับปรุ งกระบวนกำรดำเนินงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถำนกำรณ์ในปั จจุบนั
รำยได้ จำกกำรขำยในปี 2561 เท่ำกับ 3,107.02 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 201.34 ล้ ำนบำท หรื อ 6.93%, เนื่องจำกได้ รับคำสัง่
ซื ้อจำกลูกค้ ำเพิ่มมำกขึ ้น, มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ ้น และรวมถึงตลำดรถยนต์เริ่ มฟื น้ ตัว นอกจำกนี ้ ต้ นทุนขำยลดลง
1.32% ค่ำใช้ จ่ ำยในกำรขำยและบริ ห ำรลดลง 0.52% เนื่ องจำกกำรควบคุมค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนิ น งำนอย่ ำงมี
ประสิทธิ ภำพ, อัตรำค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินลดลง 0.21% เนื่องจำกจ่ำยคืนเงินกู้ทำให้ ค่ำใช้ จ่ำยดอกเบีย้ ลดลง เมื่อ
เปรี ยบเทียบในช่วงเวลำเดียวกันกับปี ก่อน
ในปี 2561 บริ ษัทมีกำรลงทุนวิจยั และพัฒนำด้ ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 3.8 ล้ ำนบำท เพื่อเพิ่ม
ศักยภำพในกำรผลิตและพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง
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กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี 2561 เท่ำกับ 246.20 ล้ ำนบำท ซึง่ เพิ่มขึ ้นกว่ำปี 2560 เท่ำกับ 70.20 ล้ ำนบำท หรื อ
คิดเป็ น 39.89% เนื่องจำกยอดขำยที่เพิ่มขึ ้น และกำรปรับปรุ งประสิทธิภำพกำรผลิต รวมถึงกำรควบคุมค่ำใช้ จ่ำย
ด้ ำนต่ำงๆ และในปี 2561 มีผลขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรเรื่ องผลประโยชน์พนักงำน ตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 เท่ำกับ 4.65 ล้ ำนบำท
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ตำ่ งๆ มีกำรเปิ ดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ออกสูต่ ลำดมำกขึ ้น ตลำดรถยนต์และชิ ้นส่วนมีปริ มำณกำร
สัง่ ซื ้อที่เพิ่มมำกขึ ้นตำมควำมต้ องกำรของผู้บริ โภค ซึง่ สอดคล้ องกับสภำวะเศรษฐกิจในประเทศและกำรส่งออกที่
เริ่ มปรับตัวดีขึ ้น ประกอบกับบริ ษัทฯ ยังคงดำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ที่ตงไว้
ั ้ จึงประเมินว่ำปั จจัยต่ำง ๆ ส่งผลให้
บริ ษัทฯ เติบโตได้ มำกขึ ้นจำกปี ที่ผ่ำนมำ
14.2 ปั จจัยหรือเหตุการณ์ ท่ อี าจมีผลต่ อฐานะทางการเงินหรือการดาเนินงานอย่ างมีนัยสาคัญในอนาคต
อ้ ำงอิงกำรวิเครำะห์กำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน ข้ อ 14.1
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การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทำนข้ อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยควำมระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรองว่ำข้ อมูล
ดังกล่ำวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ ผ้ อู ื่นสำคัญผิด หรื อไม่ขำดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสำระสำคัญ นอกจำกนี ้ บริ ษัทขอ
รับรองว่ำ
(1) งบกำรเงินและข้ อมูลทำงกำรเงินที่สรุ ปมำในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนใน
สำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริ ษัท
(2) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่ำบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสำระสำคัญทังของบริ
้
ษัท
อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว
(3) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว และบริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูล
กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึ่ง
ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทังกำรกระท
้
ำที่มิชอบที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท
ในกำรนี ้เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทังหมด
้
เป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับรองควำมถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทได้ มอบหมำย
ให้ นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี ้ไว้ ทกุ หน้ ำด้ วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ นำงสำว
สิริณำ พัฒนะเมลือง กำกับไว้ บริ ษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่ำวข้ ำงต้ น
ชื่อ

สกุล

ตาแหน่ ง

1. นำยสรรเสริ ญ

จุฬำงกูร

ประธำนกรรมกำร / ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร

2. นำยสริ ศ

พัฒนะเมลือง กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง /
กรรมกำรผู้จดั กำร

ชื่อผู้รับมอบอานาจ

ตาแหน่ ง

นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง กรรมกำร / ผู้จดั กำรทัว่ ไปอำวุโส ส่วนงำนบริ หำรธุรกิจ
ทังนี
้ ้ มำตรำ 89/20 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติหลักทรั พย์
และตลำดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรต้ องร่ วมกันรั บผิดต่อบุคคลที่ซื ้อขำยหลักทรั พย์ของ
บริ ษัทในควำมเสียหำยใด ๆ อันเกิดขึ ้นเนื่องจำกกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรื อประชำชนทัว่ ไป โดยแส ดงข้ อควำมที่เป็ นเท็จใน
สำระสำคัญหรื อปกปิ ดข้ อควำมจริ งที่ควรบอกให้ แจ้ งในสำระสำคัญ ในกรณีของงบกำรเงินและรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผล
กำรดำเนินงำนของบริ ษัท หรื อ รำยงำนอื่ นใดที่ต้อ งเปิ ดเผยตำมมำตรำ 56 หรื อมำตรำ 199 โดยมิได้ จำกัดควำมรั บผิดไว้ เฉพำะ
กรรมกำรและผู้บริ หำรที่ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูลในเอกสำรดังกล่ำวเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ดี กรรมกำรหรื อผู้บริ หำรซึง่
สำมำรถพิสจู น์ได้ วำ่ โดยตำแหน่งหน้ ำที่ตนไม่อำจล่วงรู้ ถึงควำมแท้ จริ งของข้ อมูลหรื อกำรขำดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งนัน้ ย่อมไม่มีควำม
รับผิดตำมมำตรำ 89/20
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.1 ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล
1. นำยสรรเสริ ญ จุฬำงกูร
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
2 เมษำยน 2548

อา
ยุ
(ปี )
76

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต
หลักสูตร : IOD
- ไม่มี -

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561)
ทำงตรง
83,115,000 หุ้น
(31.992%)
ทำงอ้ อม
- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

บิดำนำยทวีฉัตร
จุฬำงกูร และนำยวุฒิ
ภูมิ จุฬำงกูร

บริ ษัทจดทะเบียน
2521 – ปัจจุบนั

บริ ษัททัว่ ไป
2515 – ปัจจุบนั

2525 – ปัจจุบนั

2529 – ปัจจุบนั

2530 – ปัจจุบนั
2531 – ปัจจุบนั
2531 – ปัจจุบนั
2533 – ปัจจุบนั
2534 – ปัจจุบนั

2534 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประวัติการ
กระทาผิด
ไม่มี

ประธำนกรรมกำร
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

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

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

โรงงำนประกอบเบำะรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ทกุ ชนิด

บจ.คอมพลีท โอโตพำร์ ท

ผลิตชิ ้นส่วนประกอบให้ อตุ สำหกรรมยำนยนต์ประเภท
ซิงค์ พลำสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสำย

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี ้ อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้ ำงทำแบบพิมพ์

บจ.ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพ
เน้ นท์
บจ.บำงกอก อีเกิล วิง

ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์

บจ.ซัมมิท สเตียริ ง วีล

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี ้
เวิร์ค

ผลิต ขำย และรับจ้ ำงทำพวงมำลัยรถยนต์และกระปุก
เกียร์ รถยนต์
นำเข้ ำผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้ ำงตัด
เหล็ก
ผลิตชิ ้นส่วนตัวถังรถยนต์จำกกำรปั๊มขึ ้นรูป ชิน้ ส่วนท่อ
ไอเสีย

บจ.ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน่

ลงทุนและถือหุ้นในกิจกำรอื่นๆ
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บจ.ซัมมิท แอดวำนซ์ แมททีเรี ยล

ผลิตชิ ้นส่วน Press Part

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล
นำยสรรเสริ ญ จุฬำงกูร (ต่อ)

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

2534 – ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท
แมนูแฟคเจอริ่ ง

ผลิตโครงเบำะพร้ อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน

2534 – ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ.โอโต แอดวำนซ์ แมททีเรี ยล
แมนูแฟคเจอริ่ ง

2536 – ปัจจุบนั

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

บจ.ซัมมิท โชว่ำ แมนูแฟคเจอริ่ ง

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลำสติก แผ่นเส้ น
ใยอัดและแผ่นพลำสติกเพื่อใช้ ประกอบรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์
ผลิตโช๊ คอัพ ชิ ้นส่วนเครื่ องยนต์ระบบส่งกำลัง ระบบเบรค
ระบบกันสะเทือนหรื อระบบสติริ่ง

2537 – ปัจจุบนั
2537 – ปัจจุบนั
2538 – ปัจจุบนั
2538 – ปัจจุบนั
2538 – ปัจจุบนั
2539 – ปัจจุบนั

2539 – ปัจจุบนั

2540 – ปัจจุบนั

2540 – ปัจจุบนั
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บจ.เอส เอ็น ซี ซำวด์ พรู๊ฟ

ผลิตชิ ้นส่วนยำนยนต์ Mel Sheet, Resin Felt

บจ.ไทยซีทเบลท์
บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี

ผลิตและขำยผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสำยเข็มขัด
นิรภัย
ผลิตผ้ ำสำหรับหุ้มเบำะรถยนต์

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี

ผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบำะรถยนต์

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ่ ง
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่ำ

ผลิตชิ ้นส่วนยำงสำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอื่นๆ
ผลิตน็อตพิเศษสำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์

บจ.ซัมมิท คูรำตะ แมนูแฟคเจอริ่ ง

ผลิต ขำย แกนคอม้ ำรถยนต์ รวมทังชิ
้ ้นส่วนอะไหล่และ
อุปกรณ์ยำนพำหนะทุกชนิด

บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพำร์ ท

ผลิตชิ ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตูรถยนต์ ฝำ
กระโปรงรถยนต์, ฝำกระบะท้ ำย, ห่วงล็อคประตู

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ ง เซ็นเตอร์

ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่ องฉีดพลำสติกโลหะงำน
ไม้

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล
นำยสรรเสริ ญ จุฬำงกูร (ต่อ)

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

2541 – ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี

ผลิตและพิมพ์ลำยไม้ และเคลือบชิ ้นส่วนรถยนต์

2541 – ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

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

ธุรกิจให้ เช่ำ

รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร

บจ.ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท

2542 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2546– ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2548 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั

2551 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั
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บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ
บจ.มำรูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี
เวียดนำม
บจ.เจ อำ เค โอโตพำร์ ท
บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ ง
บจ.ซัมมิท รี เทอร์ นิทโตกุ ซำวด์
พรู๊ฟ
บจ.ซัมมิท กรี นวัลเล่ย์ เชียงใหม่
กอล์ฟคลับ
บจ.ซัมมิท อำร์ แอนด์ดี เซ็นเตอร์

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี ้ สกิลล์
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์
บจ.สตีล อัลลำยแอนซ์เซอร์ วิส เซ็น
เตอร์

ผลิตเบำะนัง่ รถยนต์
ลงทุนและถือหุ้นในกิจกำรอื่น
ผลิต นำเข้ ำ ส่งออก และรับจ้ ำงผลิตพรมปูพื ้น หัวหมอน
เบำะรถยนต์
ประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟ
ผลิตชิ ้นส่วนเบำะที่นงั่ รถยนต์
ผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์
ผลิตเบรคมือรถยนต์
ผลิตเพื่อขำยและส่งออกซึง่ วัสดุกนั เสียงสำหรับรถยนต์
ประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟ
ประกอบกิจกำรทดสอบคุณภำพ ประสิทธิภำพผลิตภัณฑ์
ยำนยนต์และสอบเทียบเครื่ องมือวัด วิเครำะห์วิจัยและ
พัฒ นำเทคโนโลยี ออกแบบเครื่ อ งมื อ แม่ พิ ม พ์ แ ละ
กระบวนกำรผลิตชิ ้นส่วนยำนยนต์
ประกอบกิจกำรผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์
ประกอบกิจกำรฝึ กอบรม
Coil Stee, Slitter Steel

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

นำยสรรเสริ ญ จุฬำงกูร (ต่อ)

2. นำยสริ ศ พัฒนะเมลือง

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
2 เมษำยน 2548

ตาแหน่ ง

2556 – ปัจจุบนั
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วันที่ได้ รับแต่งตัง้
2 เมษำยน 2548

3. นำยมำกำโต เทรำอุรำ

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

80

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

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

พี่ชำย นำยสันติ
พัฒนะเมลือง
และน้ องชำย
นำงสำวสิริณำ
พัฒนะเมลือง

ประธำนกรรมกำร

บจ. ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)

ไม่มี

2547 – ปัจจุบนั

2547 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2554 – กรกฎำคม 2556
2556 – ปัจจุบนั
2559 – ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ยง

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์
และชุดควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่ำ

ผลิตน็อตพิเศษสำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์

บจ.คอมพลีท โอโตพำร์ ท

ผลิตชิ ้นส่วนประกอบให้ อตุ สำหกรรมยำนยนต์ประเภทซิงค์
พลำสติก เหล็ก ทองเหลือง ปลอกสำย
ผลิตชิ ้นส่วนยำงสำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์และอื่นๆ
ออกแบบและจัดสร้ ำงแม่พิมพ์ทกุ ชนิดทุกประเภท รวมทัง้
เครื่ องมือเครื่ องใช้ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง
ผลิตน๊ อตตัวผู้สำหรับรถและอุตสำหกรรม

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ่ ง
บจ.พี. ทูลลิ่ง
บจ. โบลตัน คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย)
บจ. อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์

ใช้ เช่ำและจำหน่ำยโรงงำน

บริ ษัทจดทะเบียน
2524 – ปัจจุบนั

ประวัติการ
กระทาผิด

ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตชิ ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์
ของยำนพำหนะ

บริ ษัทจดทะเบียน

บริ ษัททัว่ ไป
2539 – ปัจจุบนั

ทำงตรง
- ไม่มี –

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ไม่มี
กรรมกำร

ทำงอ้ อม
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บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล
นำยมำกำโต เทรำอุรำ (ต่อ)

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
Japan

หลักสูตร: IOD
- ไม่มี -

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561)
- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

บริ ษัททัว่ ไป
2515 – ปัจจุบนั
2516 - ปัจจุบนั
2516 – ปัจจุบนั
2518 – ปัจจุบนั
2521 – ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรตรวจสอบ

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

2523 – ปัจจุบนั
2524 – ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร

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

2528 – ปัจจุบนั
2532 – ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร

Izushi Cable, Inc.
HI-LEX Controls Inc.

2532 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

HI-LEX Shimane, Inc.

2532 – ปัจจุบนั
2535 – ปัจจุบนั
2535 – ปัจจุบนั
2536 – ปัจจุบนั

กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

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

2538 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

2542 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

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

2542 – ปัจจุบนั
2543 – ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร

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

2545 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

2545 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

Guangzhou TSK Control Cable
Co., Ltd.
Yantai TSK Cable System Co.,
Ltd.
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ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์
ผลิตชิ ้นส่วนยำนยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์
ผลิตชุดควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์ และ Rear
Slider
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรำงกระจก
หน้ ำต่ำงรถยนต์
ผลิตชิ ้นส่วนยำนยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์ และรถจักรยำนยนต์
บริ ษัทผู้ถือหุ้น
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถจักรยำนยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรำงกระจก
หน้ ำต่ำงรถยนต์
ผลิตชิ ้นส่วนสำหรับรถยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรำงกระจก
หน้ ำต่ำงรถยนต์

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

นำยมำกำโต เทรำอุรำ (ต่อ)

4. นำยทวีฉัตร จุฬำงกูร
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
2 เมษำยน 2548

46

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

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

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

บุตรนำยสรรเสริ ญ
จุฬำงกูร และ
พี่ชำย นำยวุฒิภมู ิ
จุฬำงกูร

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

2546 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)

2549– ปัจจุบนั

กรรมกำร

2550 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

2550 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

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

2551- ปัจจุบนั

กรรมกำร

2555 - ปัจจุบนั

กรรมกำร

2557 - ปัจจุบนั

กรรมกำรตรวจสอบ

2557 - ปัจจุบนั

กรรมกำร

2559 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริ ษัทจดทะเบียน
2546 – ปัจจุบนั
บริ ษัททัว่ ไป
2536 – ปัจจุบนั
2538 – ปัจจุบนั
2539 – ปัจจุบนั
2539 – ปัจจุบนั

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

ผลิตชุดควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์ และ Door
Module
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์
ผลิตชุดควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์ และ Door
Module
ผลิตอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรำงกระจก
หน้ ำต่ำงรถยนต์
ผลิตอุปกรณ์กำรแพทย์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรำงกระจก
หน้ ำต่ำงรถยนต์
ไม่มี

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี ้ อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้ ำงทำแบบพิมพ์

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู. โฟม อินดัสตรี

ผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบำะรถยนต์

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่ำ

ผลิตน็อตพิเศษสำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์

บจ.ซัมมิท คูรำตะ แมนูแฟคเจอริ่ ง

ผลิต ขำย แกนคอม้ ำรถยนต์ รวมทังชิ
้ ้นส่วนอะไหล่และ
อุปกรณ์ยำนพำหนะทุกชนิด
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล
นำยทวีฉัตร จุฬำงกูร (ต่อ)

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา
2541 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี

ผลิตและพิมพ์ลำยไม้ และเคลือบชิ ้นส่วนรถยนต์

บจ.ซัมมิท อินดัสตรี ้ (ประเทศไทย)
บจ.ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน่

ธุรกิจให้ เช่ำ
ลงทุนและถือหุ้นในกิจกำรอื่นๆ

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

โรงงำนประกอบเบำะรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ทกุ ชนิด

2545 – ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ ง เซ็นเตอร์

ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่ องฉีดพลำสติกโลหะงำน
ไม้

2545 – ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ.ออโต้ อินทีเรี ยร์ โปรดักส์

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร

บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ

ผลิต นำเข้ ำ ส่งออก และรับจ้ ำงผลิตพรมปูพื ้น หัวหมอน
เบำะรถยนต์
ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลำสติก แผ่นเส้ น
ใยอัดและแผ่นพลำสติก เพื่อใช้ ประกอบรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์
ประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟ

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี

ผลิตผ้ ำสำหรับหุ้มเบำะรถยนต์

บจ.ซัมมิท สเตียริ ง วีล

ผลิต ขำย และรับจ้ ำงทำพวงมำลัยรถยนต์และกระปุก
เกียร์ รถยนต์
ผลิตชิ ้นส่วนเบำะที่นงั่ รถยนต์

2541 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั

2545 – ปัจจุบนั

2545 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
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บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท
ผลิตโครงเบำะพร้ อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน
แมนูแฟคเจอริ่ ง
บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี ้ เวิร์ค ผลิตชิ ้นส่วนตัวถังรถยนต์จำกกำรปั๊มขึ ้นรูป
ชิ ้นส่วนท่อไอเสีย
บจ.ซัมมิท แอดวำนซ์ แมททีเรี ยล
นำเข้ ำผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้ ำงตัด
เหล็ก

บจ.โอโต แอดวำนซ์ แมททีเรี ยล
แมนูแฟคเจอริ่ ง

บจ.มำรูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี
เวียดนำม
บจ. คอมพลีท โอโตพำร์ ท
บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ ง

ผลิตชิ ้นส่วนประกอบให้ อตุ สำหกรรมยำนยนต์ประเภท
ซิงค์ พลำสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสำย
ผลิตเบรคมือรถยนต์

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

นำยทวีฉัตร จุฬำงกูร (ต่อ)

2547 – ปัจจุบนั
2548 – ปัจจุบนั
2549 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั

2551 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั

5. นำยวุฒิภมู ิ จุฬำงกูร
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
22 พฤศจิกำยน 2560

39

ปริ ญญำโท
บริ หำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต, สถำบัน
บัณฑิตบริ หำรธุรกิจศศิ
นทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
หลักสูตร : IOD
- Director
Certification
Program (DCP
148/2011)

ทำงตรง
- ไม่มี ทำงอ้ อม
- ไม่มี -

บุตรนำยสรรเสริ ญ
จุฬำงกูร และ
น้ องชำย
นำยทวีฉัตร
จุฬำงกูร

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ.เจ อำ เค โอโตพำร์ ท
บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ่ ง
บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

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

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

ผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์
ผลิตชิ ้นส่วนยำงสำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอื่นๆ
ผลิตชิ ้นส่วนยำงสำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอื่นๆ
ประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟ
ประกอบกิจกำร หำ ซื ้อ ขำยและให้ เช่ำเกี่ยวกับ
สังหำริ มทรัพย์และอสังหำริ มทรัพย์ทกุ ประเภท
ประกอบกิจกำรจัดหำ ซื ้อ ขำย และให้ เช่ำเครื่ องจักร รวมทัง้
อุปกรณ์ชิ ้นส่วนของสินค้ ำ
ประเภทดังกล่ำวทุกประเภท
ประกอบกิจกำรฝึ กอบรม
ประกอบกิจกำรทดสอบคุณภำพ ประสิทธิภำพผลิตภัณฑ์
ยำนยนต์และสอบเทียบเครื่ องมือวัด วิเครำะห์วิจยั และ
พัฒนำเทคโนโลยี ออกแบบเครื่ องมือ แม่พิมพ์และ
กระบวนกำรผลิตชิ ้นส่วนยำนยนต์

บริ ษัทจดทะเบียน
2560 – ปัจจุบนั

ไม่มี
กรรมกำร

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
2558 - ปัจจุบนั

กรรมกำร

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

บมจ. ไอร่ำแอนด์ไอฟุล

ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
2558 - ปัจจุบนั

กรรมกำร

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่

ธุรกิจผลิตหนังสือและวำรสำร

2256 -ปัจจุบนั

กรรมกำร

บมจ.ไอร่ำ แคปปิ ตอล

ดำเนินธุรกิจกำรลงทุน ในบริ ษัทอื่นๆ

บมจ. ไอร่ำ แฟคตอริ่ ง

ผู้ให้ บริ กำรเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
2555 - ปัจจุบนั

ประวัติการ
กระทาผิด

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

ชื่อ-สกุล

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

นำยวุฒิภมู ิ จุฬำงกูร (ต่อ)

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประวัติการ
กระทาผิด

บริ ษัททัว่ ไป
2558 - ปัจจุบนั

กรรมกำร

บจ. แอสไพเรชัน่ วัน

ธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

บจ. แฟคทอรี่ ดีโป ซัพพลำย

ธุรกิจซื ้อขำยสินค้ ำ โดยกำรแบ่งชำระค่ำสินค้ ำ

บจ. ซัมมิท โอโต บอดี ้ อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้ ำงทำแบบพิมพ์

กรรมกำร

บจ. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี ้

ผลิตชิ ้นส่วนตัวถังรถยนต์จำกกำรปัม้ ขึ ้นรูปชิ ้นส่วนท่อไอ

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม/ผอ.

เวิร์ค

เสีย

บจ. ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี

ธุรกิจผลิตชิ ้นส่วนยำนยนต์

บจ. ไทยออโตอินดัสตรี

ธุรกิจผลิตชิ ้นส่วนยำนยนต์

บจ. ซัมมิท อำร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์

ประกอบกิจกำรทดสอบคุณภำพ ประสิทธิภำพผลิตภัณฑ์

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
2557 - ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

2545 - ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม/ผอ.
จัดซื ้อจัดหำ

2545 - ปัจจุบนั

จัดซื ้อจัดหำ
2545 - ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ผอ.จัดซื ้อจัดหำ

2545 - ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ผอ.จัดซื ้อจัดหำ

2545 - ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

ยำนยนต์และสอบเทียบเครื่ องมือวัดวิเครำะห์วจิ ยั และ

ผอ.จัดซื ้อจัดหำ

พัฒนำเทคโนโลยี ออกแบบเครื่ องมือ แม่พิมพ์และ
กระบวนกำรผลิตชิ ้นส่วนยำนยนต์

2545 - ปัจจุบนั

กรรมกำร

บจ.ซัมมิท แอดวำนซ์ แมททีเรี ยล

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

นำเข้ ำผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่นรับจ้ ำงตัด
เหล็ก

ผอ.จัดซื ้อจัดหำ
6. นำยฮำจิเมะ คำโตะ

55

Faculty of Science
and Engineering ,
Department of
Metallurgical

ทำงตรง
- ไม่มี –

ไม่มี

บริ ษัทจดทะเบียน
กุมภำพันธ์ 2561 –
ปัจจุบนั

ไม่มี
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

ทำงอ้ อม
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บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล
นำยฮำจิเมะ คำโตะ (ต่อ)
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
12 กุมภำพันธ์ 2561

7. นำยปริ ญญำ ไววัฒนำ
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
2 เมษำยน 2548

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
Engineering, Kindai
University

หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program (DAP
146/2018)
71 ปริ ญญำตรี (บัญชี
บัณฑิต) สำขำกำร
บัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program (DAP
35/2005)

- Audit Committee
Program (ACP
9/2005)

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

- ไม่มี -

ทำงตรง
- ไม่มี –
ทำงอ้ อม
- ไม่มี -

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ไม่มี

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

บริ ษัททัว่ ไป
มกรำคม 2553-ปัจจุบนั

รองประธำน

HI-LEX India Private Ltd.

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

บริ ษัทจดทะเบียน
มีนำคม 2561-ปัจจุบนั

กรรมกำรอิสระ

บมจ. นวนคร

อสังหำริ มทรัพย์

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

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บมจ.ไอร่ำ แคปปิ ตอล

กำรลงทุนบริ ษัทอื่น

บมจ. สำมำรถคอร์ ปอเรชัน่

เทคโนโลยี / สื่อสำร

พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั

2548 – พ.ค. 2559
2548 - ปัจจุบนั

2553 - ปัจจุบนั

- Director
Certification
Program (DCP
72/2006)

- Monitoring the
System of Internal
Control and Risk
Management (MIR

ตาแหน่ ง

2553 - ปัจจุบนั

ประวัติการ
กระทาผิด

ไม่มี

2/2008)

- Role of the
Compensation
Committee (RCC
10/2010
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล
8. นำยอภินนั ท์ ณ ระนอง

อา
ยุ
(ปี )
68

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
2 เมษำยน 2548

9. นำยฉัตรชัย เอียสกุล

63

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
17 พฤษภำคม 2553

10. นำยวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
26 มกรำคม 2559

50

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
ปริ ญญำตรี
สำขำบริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program (DAP
35/2005)
- Audit Committee
Program
(ACP 9/2005)
- Monitoring the
System of
Internal Control
and Risk
Management (MIR
2/2008)
ปริ ญญำโท
สำขำเศรษฐศำสตร์ กำร
วำงแผนและนโยบำย
Northeastern
University
หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program (DAP
84/2010)
ปริ ญญำโท สำขำ
บริ หำรธุรกิจ
University of New
Haven

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561)
ทำงตรง
- ไม่มี –

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ไม่มี

ทำงอ้ อม
- ไม่มี -

ตาแหน่ ง

บริ ษัทจดทะเบียน
พฤษภำคม 2559 –
ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั

พฤษภำคม - ปัจจุบนั

ทำงตรง
- ไม่มี –

ไม่มี

บริ ษัทจดทะเบียน
2553 - ปัจจุบนั

ทำงตรง
- ไม่มี –
ทำงอ้ อม

ไม่มี

ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

กรรมกำร
ประธำนบริ หำร

บจ.เธอร์ รีน อินเตอร์ เทรด

บริ กำรจัดงำนเลี ้ยง

ประธำนกรรมกำร

บจ.อมตะ ซัมมิท รี ทส์ แมเนจ
เม้ นท์

ผู้จดั กำรกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์
(เมื่อได้ รับอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ไม่มี
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

2558 – ปัจจุบนั

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
รองประธำนกรรมกำรบริ ษัท

บมจ. ไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ และกำร
พิมพ์

ผลิตและจำหน่ำยบรรจุภณ
ั ฑ์และกำรพิมพ์

บริ ษัททัว่ ไป
2554 – ปัจจุบนั

กรรมกำรบริ ษัท

บจ.ธัญญกิจ เซอร์ วิส

โกดังและท่ำเทียบเรื อ

ทำงอ้ อม
- ไม่มี -

บริ ษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบนั

ประวัติการ
กระทาผิด
ไม่มี

2548 - พฤษภำคม 2559
บริ ษัททัว่ ไป
2541 - ปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ไม่มี
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและกำหนด
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บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

อา
ยุ
(ปี )

นำยวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ (ต่อ)

11.นำยสันติ พัฒนะเมลือง
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
12 กุมภำพันธ์ 2561

40

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561)

ประเทศสหรัฐอเมริ กำ

- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

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

2543 – กันยำยน 2560

ค่ำตอบแทน
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำร

2556 – กรกฎำคม 2560

รองประธำนกรรมกำร

2556 - 2557

รองประธำนบริ ษัทฯ สำยงำน
กำรตลำดและกำรขำย

หลักสูตร : EDP
- TLCA Executive
Development
Program
รุ่น 12

2553 – กรกฎำคม 2560
2559 – ปัจจุบนั

ปริ ญญำโท
คณะรัฐศำสตร์
มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง
หลักสูตร : IOD
- Director
Certification
Program (DCP
253/2018)

บริ ษัททัว่ ไป
2546 – กรกฎำคม 2560
2553 – 2557
2558 – กันยำยน 2560
ตุลำคม 2560 – ปัจจุบนั
2543 – กรกฎำคม 2560
2551 – กรกฎำคม 2560

กรกฎำคม 2561-ปัจจุบนั
ทำงตรง
10,546,200 หุ้น
(4.06%)
ทำงอ้ อม
- ไม่มี -

น้ องชำย นำยสริ ศ
พัฒนะเมลือง และ
น้ องชำย
นำงสำวสิริณำ
พัฒนะเมลือง

บริ ษัทจดทะเบียน
2561 (กุมภำพันธ์) ปัจจุบนั
บริ ษัททัว่ ไป
2560 – ปัจจุบนั
2559 – ปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

ผลิตและจำหน่ำยแบตเตอรี่

กรรมกำร
รองประธำนอำวุโส
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรร่วม
กรรมกำร
กรรมกำร

บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค

ตัวแทนจำหน่ำยแบตเตอรี่ รถยนต์, แบตเตอรี่ รถกอล์ฟ,
แบตเตอรี่ เพื่อแสงสว่ำง และแบตเตอรี่ รถมอเตอร์ ไซด์

บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล
บจ. 3เค แทร็ คชัน่ แบตเตอรี่

กรรมกำร
กรรมกำรประจำคณะ
บริ หำรธุรกิจและกำรบัญชี
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร

บจ. พำวเวอร์ พลำส
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ประกอบกิจกำรหลอมตะกัว่ ผสมและตะกัว่ บริ สทุ ธิ์
ผลิตและจำหน่ำยงำนโลหะ, ขำย, ให้ เช่ำ และให้ บริ กำร
บำรุงรักษำซ่อมแซมแบตเตอรี่
ผลิตและจำหน่ำยเกี่ยวกับพลำสติกทุกชนิด
สถำนบันกำรศึกษำ

บจ. ฟรี เทรด โซน โลจิสติกส์

กำรขนส่งและคลังสินค้ ำให้ เช่ำ

ประวัติการ
กระทาผิด

ไม่มี
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์
และชุดควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์ 2

ซื ้อ ขำย ให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์

บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์

ซื ้อ ขำย ให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2559 – ปัจจุบนั

นำยสันติ พัฒนะเมลือง (ต่อ)

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

2557 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
12. นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง 44
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
11 พฤษภำคม 2559

ปริ ญญำโท
สำขำอักษรศำสตร์
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
หลักสูตร : IOD
- เลขำนุกำรบริ ษัท
- Financial
Statements for
Directors
(FSD26/2014)
- Director Certification
Program
(DCP227/2016)
- Ethical Leadership
Program
(ELP9/2017)

ทำงตรง
10,196,300 หุ้น
(3.92%)
ทำงอ้ อม
- ไม่มี -

พี่สำว นำยสริ ศ
พัฒนะเมลือง และ
พี่สำวนำยสันติ
พัฒนะเมลือง

บริ ษัทจดทะเบียน
2559 (สิงหำคม) – 2561
(กุมภำพันธ์)
2559 (พฤษภำคม) –
2561 (กุมภำพันธ์)
2545 - ปัจจุบนั
บริ ษัททัว่ ไป
2555 – 2560 (ธันวำคม)
2556 – ปัจจุบนั
2559 (พฤษภำคม) –
ปัจจุบนั
2559 (เมษำยน) - ปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
บจ. อมตะ ปี โตรเลียม

ประกอบกิจกำรค้ ำเกี่ยวกับพลังงำน

บจ. ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์
ดีเวลลอปเมนท์
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่ำ

ซื ้อ ขำย ให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์

บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์

ผลิตชิ ้นส่วนยำงสำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์
และอิเล็กทรอนิคส์ และอื่นๆ
ผลิตพวงมำลัยรถยนต์ ฝำครอบแตร
และหัวเกียร์ รถยนต์
ผลิตชิ ้นส่วนยำงสำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์
และอิเล็กทรอนิคส์ และอื่นๆ
ให้ เช่ำและจำหน่ำยโรงงำน

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

ประวัติการ
กระทาผิด

ผลิตน็อตพิเศษสำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์

ไม่มี
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์
และชุดควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

บจ. โบลตัน คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย)
บจ. ซัมมิท ซูโกกุ เซอิร่ำ

ผู้ผลิตน็อตพิเศษ สำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนู
แฟ็ คเจอริ่ ง

ผลิตชิ ้นส่วนยำงสำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอื่นๆ

กรรมกำร
ผู้จดั กำรทัว่ ไปอำวุโส - ส่วนงำน
บริ หำรธุรกิจ
กรรมกำร และ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ผู้จดั กำรทัว่ ไป – ส่วนสำนักงำน
กรรมกำร และ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร และ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
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ผู้ผลิตน็อตพิเศษ สำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประวัติการ
กระทาผิด

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

13. นำยสุทน เปรมปรี

14. นำยสวัสดิ์ สุขะอำจิณ

58

50

ปริ ญญำตรี สำขำ
รัฐศำสตร์
มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง
ปริ ญญำโท สำขำ
บริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง

ทำงตรง
- ไม่มี –

ปริ ญญำโท
วิศวกรรมอุตสำหกำร
จุฬำลงกรณ์หำ
วิทยำลัย

ทำงตรง
- ไม่มี –

ไม่มี

ทำงอ้ อม
- ไม่มี -

บริ ษัทจดทะเบียน
ก.ค.2561-ปัจจุบนั
2527– มิ.ย.2561
บริ ษัททัว่ ไป
2556 – ปัจจุบนั

ไม่มี

ทำงอ้ อม
- ไม่มี –

บริ ษัทจดทะเบียน
มิถนุ ำยน 2561-ปัจจุบนั
สิงหำคม 2558 – มิถนุ ำยน
2561
2554 - 2558 (มกรำคม)
บริ ษัททัว่ ไป
2558 (กุมภำพันธ์ มิถนุ ำยน)
2541 - 2554

15. นำงกสิตำ พิทกั ษ์
สงครำม
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
14 พฤษภำคม 2555

36

ไม่มี

ปริ ญญำโท
ทำงตรง
หลักสูตรบริ หำรธุรกิจ
- ไม่มี –
มหำบัณฑิต
วิชำกำรบริ หำรและ
ทำงอ้ อม
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
- ไม่มี -

ไม่มี

บริ ษัทจดทะเบียน
2559 (พฤษภำคม) –
ปัจจุบนั

ผู้จดั กำรทัว่ ไปอำวุโส – ส่วน
งำนคุณภำพ
ผู้จดั กำรทัว่ ไปอำวุโส - ส่วนงำน
ผลิต

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

ผู้จดั กำรทัว่ ไป – ส่วนงำนผลิต

บจ. ซัมมิท ซูโกกุ เซอิร่ำ

ผู้ผลิตน็อตพิเศษ สำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์

ผู้จดั กำรทัว่ ไปอำวุโส - ส่วนงำน
ผลิต
ผู้จดั กำรทัว่ ไปอำวุโส - ส่วนงำน
จัดหำ
ผู้จดั กำรทัว่ ไป - ส่วนงำน
คุณภำพ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

ผู้อำนวยกำร ส่วนงำนผลิต

บจ.วำย เอส เอส (ประเทศไทย)

ผู้จดั กำรฝ่ ำยผลิต

บจ. ไทยยำงกิจไพศำล

ผลิตชิ ้นส่วนระบบกันกระเทีอน สำหรับรถยนต์ และ
รถจักรยำนยนต์
ผลิตยำงทำงเทคนิคสำหรับผู้ผลิตชิ ้นส่วนยำนยนต์

ไม่มี

ไม่มี
เลขำนุก ำรคณะกรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทน
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร
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บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล
ที่อยูต่ ิดต่อ :
19/5 หมู่ 3
ตำบลบ้ ำนสวน
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
20000
กำรมีสว่ นได้ เสียในวำระกำร
ประชุม
- ไม่มี
นำงกสิตำ พิทกั ษ์สงครำม
(ต่อ)

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
มหำวิทยำลัยศรี ปทุม
หลักสูตร :
โดย IOD
- Company Secretary
Program
(CSP46/2012)
- Company Reporting
Program
CRP3/2012)
- Board Reporting
Program
(BRP13/2014)
- Anti-Corruption the
Practical Guide
(ACPG 21/2015)
โดย TLCA
- Fundamental
Practice for
Corporate Secretary
(FPCS)
- IR Certification 2016
โดย SEC, SET
- Smart Disclosure
Program (SDP)
- กำรใช้ งำนระบบ SPC
Straight Through
- Basic IR Training
- Stock Valuation for
IR
- Good Practices for
Analyst Presentation
- แนวทำงกำรจัดทำ

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา
2555 (พฤษภำคม) –
ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
2551 - 2553
บริ ษัททัว่ ไป
2550 - 2551
2548 - 2550

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

เลขำนุกำรบริ ษัท
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำร
เลขำนุกำรกรรมกำรผู้จดั กำร
ผู้ช่วยผู้จดั กำรฝ่ ำยธุรกำร
เลขำนุกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยผลิต
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บจ. มำรูอิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์)
บจ. คอบร้ ำ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

ผลิตชิ ้นส่วนพลำสติกสำหรับยำนยนต์
ผลิตและส่งออกอุปกรณ์กีฬำทำงน ้ำ

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล
นำงกสิตำ พิทกั ษ์สงครำม
(ต่อ)

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

รำยงำนกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี
สำหรับบริ ษัทจด
ทะเบียน ปี 2556
- กำรบริ หำรควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อกำรพัฒนำอย่ำง
ยัง่ ยืน ปี 2558
- Responsible Supply
Chain Management
ปี 2558
- กำรจัดทำรำยงำน
ควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม รุ่น 1 ปี 2558
โดยสถาบันอื่นๆ
- โครงกำรพัฒนำ
ผู้บริ หำร Global Mini
MBAรุ่นที่ 78
คณะพำณิชยศำสตร์ และกำร
บัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- PA (Personal
Assistant) training ปี
2558 (Thailand
Chapter Young
Presidents'
Organization Inc.)
- กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี ปี 2559
- AGM 100 ปี 2559
- สิทธิและหน้ ำที่ของผู้ถือ
หุ้น บนมิติ หยิน-หยำง :
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ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล
นำงกสิตำ พิทกั ษ์สงครำม
(ต่อ)

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ขำว-ดำ ทำในสิ่งที่
ถูกต้ อง”
- PA (Personal
Assistant) training ปี
2559 (Thailand
Chapter Young
Presidents'
Organization Inc.)

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

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

1.2 บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
-ไม่ ม-ี
ชื่อบริ ษัท

นำยสรรเสริ ญ
จุฬำงกูร

นำยสริ ศ
พัฒนะเมลือง

นำยมำกำโต
เทรำอุรำ

นำยทวีฉตั ร
จุฬำงกูร

นำยวุฒิภมู ิ
จุฬำงกูร

นำยฮำจิเมะ
คำโตะ

นำยปริ ญญำ
ไววัฒนำ

นำยอภินนั ท์
ณ ระนอง

นำยฉัตรชัย
เอียสกุล

นำยวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์

นำยสันติ
พัฒนะเมลือง

นำงสำว
สิริณำ
พัฒนะเมลือง

นำยสุทน
เปรมปรี

นำยสวัสดิ์
สุขะอำจิณ

X, //, S

/, //, S

/

/, S

/, S

/, //, S

/, ID, AC

/, ID, AC

/, ID, AC

/, ID, AC

/, //, S

-

-

-

บริ ษัทจดทะเบียน
1

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล

3

บมจ. ไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ และกำรพิมพ์

4

บมจ. ไอร่ ำ แคปปิ ตอล

5

บมจ. สำมำรถคอร์ ปอเรชัน่

/
/, S

/, ID
/, ID

6

บมจ. ไอร่ ำแอนด์ไอฟุล

/, S

7

บมจ. ไอร่ ำ แฟคตอริ่ ง

/, //, S

8

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่

9

บมจ. นวนคร

/
/, ID

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
7

บจ. เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ ปอเรชัน่

8

บจ. เจ แม็ค พร็อพเพอร์ ตี ้ แอ็คเซ็ส

9

บจ. เจ อำ เค โอโตพำร์ ท

10

บจ. เซ็นทรัล มอเตอร์ วีล (ประเทศไทย)

11

บจ. เธอร์ รีน อินเตอร์ เทรด

12

บจ. เอช เอส เอช

/, S
/, S
/

/
/, //

/

13

บจ. เอส เอ็น ซี ซำวด์ พรู๊ฟ

X, S

14

บจ. เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี

X, S

15

บจ. แปซิฟิค กรุ๊ป

16

บจ. โบลตัน คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)

17

บจ. โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี

18

บจ. โอโต แอดวำนซ์ แมททีเรี ยลแมนูแฟคเจอริ่ ง

19

บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์

/, S
/, S

/, S

X, //, S

/, S

X, S

/, S

/, S

/, S

/, S

X, S

20

บจ. ไทยซีทเบลท์

21

บจ. ไทยยำงกิจไพศำล

22

บจ. ไทยออโตอินดัสตรี

23

บจ. คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็ คเจอริ่ ง

X, /, S

/, S

/, S

24

บจ. คอมพลีท โอโตพำร์ ท

X, /, S

/, S

/, S

/, S
/, S
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริ ษัท

25

บจ. จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรี ยส์

26

บจ. ซังเค ซัมมิท (ประเทศไทย)

27

บจ. ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ ง เซ็นเตอร์

28

บจ. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอริ่ ง

29

บจ. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี ้ เวิร์ค

30

นำยสรรเสริ ญ
จุฬำงกูร

นำยสริ ศ
พัฒนะเมลือง

นำยมำกำโต
เทรำอุรำ

นำยทวีฉตั ร
จุฬำงกูร

นำยวุฒิภมู ิ
จุฬำงกูร

นำยฮำจิเมะ
คำโตะ

นำยปริ ญญำ
ไววัฒนำ

นำยอภินนั ท์
ณ ระนอง

นำยฉัตรชัย
เอียสกุล

นำยวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์

นำยสันติ
พัฒนะเมลือง

นำงสำว
สิริณำ
พัฒนะเมลือง

/, S

-

/, S
X, //, S

/, S

X, S

/, S

X, //, S

/, S

/, S

บจ. ซัมมิท แอดวำนซ์ แมททีเรี ยล

X, S

/, S

/, S

31

บจ. ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพำร์ ท

X, /, S

32

บจ. ซัมมิท โชว่ำ แมนูแฟคเจอริ่ ง

X, /, S

33

บจ. ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี

/, S
X, S

/, S

34

บจ. ซัมมิท โอโต บอดี ้ สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์

35

บจ. ซัมมิท โอโต บอดี ้ อินดัสตรี

X, //, S

/, S

36

บจ. ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

X, //, S

/, S

37

บจ. ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ ง

X, S

/, S

38

บจ. ซัมมิท กรี นวัลเล่ย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ

X, S

/, S

39

บจ. ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน่

X, //, S

/, S

40

บจ. ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)

X

41

บจ. ซัมมิท คูรำตะ แมนูแฟคเจอริ่ ง

X, /, S

42

บจ. ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่ำ

X, /. S

43

บจ. ซัมมิท รี เทอร์ นิทโตกุ ซำวด์ พรู๊ฟ

X, S

44

บจ. ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ

X

/, S

45

บจ. ซัมมิท สเตียริ ง วีล

/, S

/, S

46

บจ. ซัมมิท อำร์ แอนด์ดี เซ็นเตอร์

X, S

/, S

47

บจ. ซัมมิท อินดัสตรี ้ (ประเทศไทย)

/, S

/

48

บจ. ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้ นท์

X, S

49

บจ. ธัญญกิจ เซอร์ วิส

50

บจ. บำงกอก อีเกิล วิง

51

บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค

52

บจ. พี. ทูลลิง่

53

บจ. มำรูบชิ ิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนำม

/, S

54

บจ. สตีล อัลลำยแอนซ์เซอร์ วิส เซ็นเตอร์

/

55

บจ. อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์

/, S

/, S
/, S

/, S

/, S
/, S

/
//
/, S
/
/, S

/, S
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นำยสุทน
เปรมปรี

นำยสวัสดิ์
สุขะอำจิณ

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริ ษัท

นำยสรรเสริ ญ
จุฬำงกูร

นำยสริ ศ
พัฒนะเมลือง

นำยมำกำโต
เทรำอุรำ

นำยทวีฉตั ร
จุฬำงกูร

นำยวุฒิภมู ิ
จุฬำงกูร

นำยฮำจิเมะ
คำโตะ

นำยปริ ญญำ
ไววัฒนำ

นำยอภินนั ท์
ณ ระนอง

นำยฉัตรชัย
เอียสกุล

นำยวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์

นำยสันติ
พัฒนะเมลือง

X

56

บจ. อมตะ ซัมมิท รี ทส์ แมเนจเม้ นท์

57

บจ. ออโต้ อินทีเรี ยร์ โปรดักส์

X, S

/, S

58

บจ. อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี

X, S

/, S

59

บจ. ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท

60

บจ.แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน่

61

บจ. แอสไพเรชัน่ วัน

/, S

62

บจ. แฟคทอรี่ ดีโป ซัพพลำย

/, S

63

บจ.ธัญญกิจ เซอร์ วิส

64

บจ. ฟรี เทรด โซน โลจิสติกส์

65

บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์ 2

/, S

66

บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์

/, S

67

บจ. อมตะ ปี โตรเลียม
บจ. ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์

/, S

68

/
/, S

/
/

/, S
-

69

มหำวิทยำลัยขอนแก่น

70

Changchun HI-LEX Auto Cable Co., Ltd.

/

71

Chongqing Evaheart Medical Device Co., Ltd.

/

72

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

/

73

Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)

/

74

Dae Dong System Co., Ltd.

/

75

Daedong HI-LEX of America Inc. LLC.

/

76

Guangdong HI-LEX Cable System Co., Ltd.

/

77

Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.

/

78

HI-LEX Vietnam Co., Ltd.

/

79

HI-LEX America Inc.

/

80

HI-LEX Cable System Co., Ltd.

/

81

HI-LEX Controls Inc.

/

82

HI-LEX Corporation

X

83

HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC.

/

84

HI-LEX India Private Ltd.

/

85

HI-LEX KANTO, Inc.

/

86

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

/

-
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นำงสำว
สิริณำ
พัฒนะเมลือง

นำยสุทน
เปรมปรี

นำยสวัสดิ์
สุขะอำจิณ

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

นำยสรรเสริ ญ
จุฬำงกูร

ชื่อบริ ษัท

นำยสริ ศ
พัฒนะเมลือง

นำยมำกำโต
เทรำอุรำ

87

HI-LEX Miyagi, Inc

/

88

HI-LEX Saitama, Inc.

/

89

HI-LEX Shimane, Inc.

/

90

Izushi Cable, Inc.

/

91

PT. HI-LEX Cirebon

AC

92

PT. HI-LEX Indonesia

นำยฮำจิเมะ
คำโตะ

/

PT. HI-LEX Parts. Indonesia

94

Sun Medical Technology Research Corp.

/

95

Tajima TSK, Inc.

/

96

TSK (Korea) Co., Ltd.

/

97

TSK of America Inc.

X

98

Yantai TSK Cable System Co., Ltd.

/

x ประธำนกรรมกำร

นำยวุฒิภมู ิ
จุฬำงกูร

AC

93

หมำยเหตุ:

นำยทวีฉตั ร
จุฬำงกูร

/ กรรมกำร

// กรรมกำรบริ หำร

S กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

ID กรรมกำรอิสระ

AC กรรมกำรตรวจสอบ
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- อื่นๆ

นำยปริ ญญำ
ไววัฒนำ

นำยอภินนั ท์
ณ ระนอง

นำยฉัตรชัย
เอียสกุล

นำยวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์

นำยสันติ
พัฒนะเมลือง

นำงสำว
สิริณำ
พัฒนะเมลือง

นำยสุทน
เปรมปรี

นำยสวัสดิ์
สุขะอำจิณ

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

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

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
3.1 ข้ อมูลหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
ชื่อ-สกุล
1. นำงเบญจมำส เทพฤทธิ์
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
11 ธันวำคม 2551
ที่อยูต่ ิดต่อ :
147/436 ม.1 ต.เทพำรักษ์
อ. เมือง จ.สมุทรปรำกำร
10270
กำรมีสว่ นได้ เสียในวำระกำร
ประชุม
- ไม่มี

อำยุ
(ปี )
41

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริ ญญำโท
หลักสูตรบริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

จำนวนหุ้นและสัดส่วนกำร
ถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)
ทำงตรง
- ไม่มี-

ควำมสัมพันธ์
ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ชื่อหน่วยงำน/บริ ษัท

บริ ษัทจดทะเบียน
1. หัวหน้ ำแผนก – ฝ่ ำย
ตรวจสอบภำยใน
2. เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์
และชุดควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

2549 - 2549

เจ้ ำหน้ ำที่ – ตรวจสอบภำยใน

บมจ. แพรนด้ ำจิวเวลลี่

ผลิต และจำหน่ำยเครื่องประดับ

2548 - 2548

เจ้ ำหน้ ำที่ – ตรวจสอบภำยใน
(อำวุโส)

บมจ. แพน รำชเทวี กรุ๊ป

ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ประเภท
เวชภัณฑ์ เวชสำอำง เครื่ องสำอำงฯ

- ไม่มี-
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ประวัติกำรกระทำ
ผิด
ไม่มี

2549 - ปัจจุบนั

ทำงอ้ อม
หลักสูตร :
โดย THEIIAT
- Internal Audit Procedures
- Audit Report Writing
โดย TATSC
- Risk Management: ISO 31000:2009
โดย โครงกำร CAC
- หลักสูตรอบรมกระดำษทำกำรเพื่อ
มำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ใน
องค์กร

ตำแหน่ง

ประเภทธุรกิจ

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

3.2 ข้ อมูลหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ-สกุล

อำยุ
(ปี )

2. นำงกสิตำ พิทกั ษ์สงครำม

36

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
14 พฤษภำคม 2555
ที่อยูต่ ิดต่อ :
19/5 หมู่ 3
ตำบลบ้ ำนสวน
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
20000
กำรมีสว่ นได้ เสียในวำระกำร
ประชุม
- ไม่มี

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริ ญญำโท
หลักสูตรบริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต
วิชำกำรบริ หำรและพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์
มหำวิทยำลัยศรี ปทุม
หลักสูตร :
โดย IOD
- Company Secretary Program
(CSP46/2012)
- Company Reporting Program
(CRP3/2012)
- Board Reporting Program
(BRP13/2014)

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

จำนวนหุ้นและสัดส่วนกำร
ถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561)
ทำงตรง
- ไม่มีทำงอ้ อม
- ไม่มี-

ควำมสัมพันธ์
ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

บริ ษัทจดทะเบียน
2559
เลขำนุก ำรคณะกรรมกำรสรร
(พฤษภำคม) –
หำและกำหนดค่ำตอบแทน
ปัจจุบนั
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร
เลขำนุกำรบริ ษัท
2555
(พฤษภำคม) – ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำร
ปัจจุบนั
เลขำนุกำรกรรมกำรผู้จดั กำร
2554 –
ปัจจุบนั
2551 - 2553
บริ ษัททัว่ ไป
2550 - 2551
ผู้ช่วยผู้จดั กำรฝ่ ำยธุรกำร
2548 - 2550
เลขำนุกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยผลิต

โดย TLCA
- Fundamental Practice for Corporate
Secretary (FPCS)
- IR Certificate 2016
โดย SEC, SET
- Smart Disclosure Program (SDP)
- กำรใช้ งำนระบบ SPC Straight
Through
- Basic IR Training
- Stock Valuation for IR
- Good Practices for Analyst
Presentation
- แนวทำงกำรจัดทำรำยงำนกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี สำหรับบริ ษัทจด
ทะเบียน ปี 2556
โดย SEC, SET (ต่ อ)

- 180 -

ชื่อหน่วยงำน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

ประวัติกำรกระทำ
ผิด
ไม่มี

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์ และชุดควบคุมรำง
กระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

บจ. มำรูอิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์) ผลิตชิ ้นส่วนพลำสติกสำหรับยำนยนต์
บจ. คอบร้ ำ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ผลิตและส่งออกอุปกรณ์กีฬำทำงน ้ำ

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล
นำงกสิตำ พิทกั ษ์สงครำม
(ต่อ)

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

จำนวนหุ้นและสัดส่วนกำร
ถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561)

ควำมสัมพันธ์

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

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

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

- PA (Personal Assistant) training
ปี 2559 (Thailand Chapter Young
Presidents' Organization Inc.)
- Finance for Non-Finance
Executive (PSR Management
Training)
- Rockefeller Habits (Thailand
Chapter Young Presidents'
Organization Inc.)
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ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

ประวัติกำรกระทำ
ผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรั พย์ สิน
ในปี 2561 บริ ษัทไม่มีนโยบำยประเมินรำคำทรัพย์สนิ และไม่มีกำรตีรำคำทรัพย์สนิ ใหม่ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบัญชี
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดย่ อย
5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน) ได้ รับกำรแต่งตังโดยคณะกรรมกำรบริ
้
ษัท มี
กรรมกำรตรวจสอบ 4 ท่ำน มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และสอดคล้ องกับข้ อกำหนด
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ฯ มีรำยนำม และจำนวนครัง้ เข้ ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ปี 2561 ดังนี ้
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้
การประชุม

จานวนครัง้
การเข้ าร่ วมประชุม

1

นำยปริ ญญำ ไววัฒนำ*

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

4

4

2

นำยอภินนั ท์ ณ ระนอง

กรรมกำรตรวจสอบ

4

4

3

นำยฉัตรชัย

กรรมกำรตรวจสอบ

4

4

4

นำยวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

กรรมกำรตรวจสอบ

4

3

เอียสกุล

* นำยปริ ญญำ ไววัฒนำ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีและกำรเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ป ฏิ บัติ ห น้ ำที่ ต ำมขอบเขต หน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริ ษัท ซึง่ สอดคล้ องกับประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2561 (เริ่ มวันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561) คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ มีกำรประชุม
รวม 4 ครัง้ บำงครัง้ ได้ มีกำรประชุมร่วมกับผู้บริ หำร ผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีสำระสำคัญ
สรุปได้ ดงั นี ้
1. สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัทได้ จดั ทำ
ขึ ้นอย่ำงถูกต้ อง และเชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีว่ำ งบกำรเงิน
ดังกล่ำว มีควำมถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรบัญชี หลักกำรบัญชี และวิธีปฏิบตั ิทำงบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป รวมทังได้
้ มีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยบริ หำรเกี่ยวข้ องทุกไตรมำส
2. สอบทำนให้ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภำพ
โดยว่ำจ้ ำงผู้เชี่ยวชำญกำรตรวจสอบภำยในมำดำเนินกำรตรวจสอบ อีกทัง้ มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในทำหน้ ำที่
ตรวจสอบภำยในตำมแผนงำนตรวจสอบประจำปี ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำและอนุมตั ิ ซึ่งครอบคลุม
ระบบงำนที่สำคัญ รวมทังได้
้ มอบหมำยให้ ติดตำมผลกำรแก้ ไขปรับปรุงข้ อบกพร่องตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ด้ ว ย เห็ น ว่ำ บริ ษั ท มี ร ะบบกำรควบคุม ภำยในที่ เ พี ย งพอ และเหมำะสมกับ ลัก ษณะของกิ จ กำร และไม่พ บ
ข้ อบกพร่ อง หรื อจุดอ่อนเกี่ ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เป็ นสำระสำคัญ มีกำรดูแลรักษำทรั พย์ สินอย่ำง
เหมำะสม รวมทังมี
้ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงครบถ้ วน
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นอกจำกนี ้ ได้ สอบทำนระบบกำรตรวจสอบภำยใน โดยพิจำรณำภำรกิจ ขอบเขตกำรปฏิบตั ิ งำน หน้ ำที่ ควำม
รับผิดชอบ อัตรำกำลัง และควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยกำหนดให้ ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนด้ ำนกำรบริ หำรต่อกรรมกำรผู้จัด กำร มี
ควำมเห็นว่ำ กำรตรวจสอบภำยในของบริ ษัทเป็ นไปอย่ำงอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล
3. สอบทำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของบริ ษัทโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่งบริ ษัทเป็ นผู้
บ่งชี ้ควำมเสีย่ ง ประเมินควำมเสีย่ งทังจำกปั
้
จจัยภำยใน และปั จจัยภำยนอก ประกอบด้ วยควำมเสีย่ งด้ ำนกลยุทธ์,
ควำมเสี่ยงด้ ำนปฏิบตั ิกำร รวมถึงควำมเสี่ยงที่เกี่ ยวข้ องกับกำรจัดกำรข้ อมูลด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ, ควำม
เสีย่ งกำรบริ หำรจัดกำรทำงกำรเงิน และควำมเสีย่ งกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ ข้ อบังคับของหน่วยงำนกำกับดูแล
โดยมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง และติดตำมควำมคืบหน้ ำของแต่ละหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ สำมำรถ
ปฏิบตั ิงำนได้ ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ และหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่อำจมีผลต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
สำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อย่ำงทันกำล และได้ รำยงำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงให้
คณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบ ซึง่ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ มีข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงควำมเสีย่ งต่ำงๆ และมี
ควำมเห็นว่ำ บริ ษัทมีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงอย่ำงเพียงพอ และควรเฝ้ำติดตำมปรับปรุ งเพื่อให้ มีกำรบริ หำร
ควำมเสีย่ งอย่ำงมีประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่องยิ่งขึ ้น
4. สอบทำนให้ บ ริ ษั ท มี กำรปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำยว่ำ ด้ วยหลักทรั พ ย์ และตลำดหลักทรั พ ย์ ข้ อ ก ำหนดของตลำด
หลัก ทรั พ ย์ ห รื อ กฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท มี ค วำมเห็ น ว่ ำ ไม่ พ บข้ อ บกพร่ อ งที่ มี
สำระสำคัญในเรื่ องกำรไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ อง
5. พิจำรณำผลกำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยใน ในกำรสอบทำนกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
ซึง่ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริ ษัทมีมำตรกำรเพียงพอในกำรต่อต้ ำน และตรวจพบกำรทุจริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. สอบทำนและให้ ควำมเห็นต่อกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
กำรปฏิบตั ิตำมหลักจรรยำบรรณธุรกิจ และจรรยำบรรณของกรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำน ไม่พบรำยกำรที่
ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในเรื่ องดังกล่ำวอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน รวมทัง้
ได้ ปฏิบตั ิเป็ นไปตำมหลักจรรยำบรรณฯ ที่กำหนดอย่ำงเหมำะสม
7. พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีฯ และค่ำตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำผลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้สอบบัญชีในปี ที่ผ่ำนมำ รวมทัง้ ควำมรู้ ควำม
เชี่ ย วชำญ และควำมเป็ น อิส ระ และได้ เ สนอให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท เพื่อ ขออนุมัติ ที่ ประชุม ผู้ถื อ หุ้นแต่ง ตัง้
นำยกฤษฎำ เลิศ วนำ และ/หรื อ นำงสำววิสสุต ำ จริ ย ธนำกร และ/หรื อ นำงพูน นำรถ เผ่ำ เจริ ญ แห่ง บริ ษั ท
สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (รอบบัญชี 1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) ค่ำสอบ
บัญ ชี ร วม 1,180,000 บำท (ไม่ร วมค่ำตรวจสอบกำรปฏิบัติต ำมเงื่ อ นไขของบัตรส่งเสริ ม กำรลงทุน จ ำนวน
340,000 บำท)
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โดยสรุปในภำพรวมแล้ ว คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่ครบถ้ วนตำมที่ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ที่ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท และมีควำมเห็นว่ำบริ ษัทมีกำรรำยงำนข้ อมูลทำงกำรเงิน และ
กำรดำเนินงำนอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริ หำรควำม
เสี่ยงที่เหมำะสม และมีประสิทธิ ผล มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้ อกำหนด และข้ อผูกพันต่ำงๆ มีกำรปฏิบตั ิกับ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงถูกต้ อง มีกำรปฏิบตั ิงำนที่สอดคล้ องกับระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเพียงพอ
โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทังมี
้ กำรพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อแต่งตัง้ และเสนอค่ำตอบแทนกำร
สอบบัญชี

(นำยปริ ญญำ ไววัฒนำ)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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5.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเป็ นอิสระ 4 ท่ำน ล้ วน
เป็ นผู้มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริ ษัท
ในปี 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทนได้ ป ฏิ บัติ ห น้ ำ ที่ ค รบถ้ วนตำมที่ ร ะบุใ นกฎบัต ร
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ดังนี ้
งำนด้ ำนกำรสรรหำ
1. จัด ท ำหลัก เกณฑ์ แ ละนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริ ษั ท และกรรมกำรชุด ย่อ ย โดยก ำหนดจ ำนวน
โครงสร้ ำง และ องค์ประกอบของคณะกรรมกำร คุณสมบัติของกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำ ผู้บริ หำรระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
3. พิจำรณำสรรหำและเสนอบุคคลที่เหมำะสมให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท และกรรมกำรชุดย่อย และ
ผู้บริ หำรระดับสูง
4. สนับสนุนให้ บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรำยย่อยเสนอรำยชื่อบุคคลเข้ ำรับกำรพิจำรณำสรรหำเป็ นกรรมกำร
บริ ษัท
5. ดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวกับกำรสรรหำตำมได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
งำนด้ ำนกำรกำหนดค่ำตอบแทน
1. จัด ท ำหลัก เกณฑ์ แ ละนโยบำยในกำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทนที่ เ หมำะสมกั บ หน้ ำที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท และขออนุมตั ิที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริ หำร
ระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
3. ให้ คำชี ้แจงและตอบคำถำมที่เกี่ยวข้ องค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริ ษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รำยงำนนโยบำยกำรกำหนดค่ำ ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำร โดยเปิ ด เผยในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล
ประจำปี (56-1) และรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท
5. ดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนตำมได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
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ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรฯ ทุกท่ำนได้ เข้ ำร่วมกำรประชุม สรุปได้ ดงั นี ้
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
ที่

จานวนครัง้
การประชุม

จานวนครัง้
การเข้ าร่ วมประชุม

1

นำยอภินนั ท์

ณ ระนอง

ประธำน

3

3

2

นำยปริ ญญำ

ไววัฒนำ

กรรมกำร

3

3

3

นำยฉัตรชัย

เอียสกุล

กรรมกำร

3

3

4

นำยวีรวัฒน์

ขอไพบูลย์

กรรมกำร

3

2

(นำยอภินนั ท์ ณ ระนอง)
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
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5.3 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร ประกอบด้ วยกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเป็ นอิสระ 4 ท่ำน ล้ วนเป็ นผู้มีควำมรู้
และประสบกำรณ์ ปฏิบัติหน้ ำที่ตำมขอบเขตควำมรั บผิดชอบที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ซึ่ง
สอดคล้ องกับประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2561 คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร ปฏิบตั ิตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทอย่ำง
ครบถ้ วน พิจำรณำและทบทวนกำรนำหลักปฏิบตั ิตำม CG Code ไปปรับใช้ ตำมบริ บททำงธุรกิจของบริ ษัทแล้ ว
และได้ รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษั ทตำมควำมเหมำะสม ซึ่ ง กำรประชุ ม
ทุกครัง้ คณะกรรมกำรฯ ได้ รำยงำน แสดงควำมเห็นและให้ ข้อเสนอแนะอย่ำงอิสระ โดยส่งเสริ มและติดตำมควำม
คื บ หน้ ำของกระบวนกำรพั ฒ นำกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง
กำรพิจำรณำปรับปรุ งคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร (CG Handbook) ในกำรประชุมครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6
สิงหำคม 2561 ซึ่งประกอบด้ วยจรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conducts) ตลอดจนนโยบำยทังหมดของบริ
้
ษัท
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ รวมทังให้
้ แนวทำง ข้ อเสนอแนะอื่นที่จำเป็ นเพื่อกำรปรับปรุ งและ
พัฒนำกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท
ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรฯ ทุกท่ำนได้ เข้ ำร่วมกำรประชุม สรุปได้ ดงั นี ้
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
ที่

จานวนครัง้
การประชุม

จานวนครัง้
การเข้ าร่ วมประชุม

1

นำยปริ ญญำ

ไววัฒนำ

ประธำน

2

2

2

นำยอภินนั ท์

ณ ระนอง

กรรมกำร

2

2

3

นำยฉัตรชัย

เอียสกุล

กรรมกำร

2

2

4

นำยวีรวัฒน์

ขอไพบูลย์

กรรมกำร

2

2

(นายปริ ญญา ไววัฒนา)
ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
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5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน) ได้ รับกำรแต่งตังโดยคณะกรรมกำรบริ
้
ษัท
มีกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง 7 ท่ำน มีรำยนำมดังนี ้
ลาดับ
จานวนครัง้ การ จานวนครัง้ การ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
ที่
ประชุม
เข้ าร่ วมประชุม
1 นำยสริ ศ พัฒนะเมลือง
ประธำน
4
4
(กรรมกำรผู้จดั กำร)

2

นำยสุทน เปรมปรี

กรรมกำร

4

4

กรรมกำร

4

4

กรรมกำร

4

4

กรรมกำร

4

4

กรรมกำร

3

3

กรรมกำร

1

1

(ผู้จดั กำรทัว่ ไปอำวุโส - ส่วนงำนคุณภำพ)

3

นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง
(ผู้จดั กำรทัว่ ไปอำวุโส - ส่วนงำนบริหำรธุรกิจ)

4

นำยสวัสดิ์ สุขะอำจิณ
(ผู้จดั กำรทัว่ ไปอำวุโส – ส่วนงำนผลิต)

5

นำงสำวภัทรำ ชัยยศบูรณะ1
(ผู้จดั กำรทัว่ ไป ส่วนงำนปฏิบตั ิกำรธุรกิจ)

6

นำยฮำจิเมะ คำโตะ2
(ผู้จดั กำรทัว่ ไป ส่วนงำนวิจยั และพัฒนำ)

7

นำงสำวชุลกี ร สุวจิ ิตร3
(ผู้จดั กำรทัว่ ไป ส่วนงำนจัดหำ)

1. แต่งตังต
้ ำแหน่งกรรมกำร เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2561
2. แต่งตังต
้ ำแหน่งกรรมกำร เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561
3. แต่งตังต
้ ำแหน่งกรรมกำร เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ำยน 2561

ในรอบปี 2561 (เริ่ มวันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561) ผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสีย่ งที่มีสำระสำคัญสรุปได้ ดงั นี ้
1. พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำสอดคล้ อง เหมำะสม และสนับสนุนให้
องค์กร สำมำรถบริ หำรควำมเสีย่ งได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
2. พิจำรณำทบทวนกรอบบริ หำรควำมเสี่ยง กระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ระดับกำรประเมินระดับควำมเสี่ยง
เพื่อให้ มีแนวทำงปฏิบตั ิงำนที่เป็ นปั จจุบนั และปฏิบตั ิได้ สอคคล้ องตำมแนวทำงที่กำหนดไว้
3. พิจำรณำกำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ ขององค์กร ได้ แก่ ผลประเมินควำมเสี่ยงด้ ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ ำน
ปฏิบตั ิกำร ควำมเสี่ยงกำรบริ หำรจัดกำรทำงกำรเงิน และควำมเสี่ยงกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ ข้ อบังคับของ
หน่วยงำนกำกับดูแล และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ ยวข้ อง รวมถึงควำมเสี่ยงที่เกิ ดขึน้ ใหม่ (Emerging
Risks) และควำมเสี่ยงด้ ำนคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนพิจำรณำกำรตอบสนองควำมเสี่ยงโดยคำนึงถึงควำมจำเป็ น
และเร่ งด่วนในกำรตอบสนองควำมเสี่ยงจำกผลประเมินควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk
Appetite) และควำมรุนแรงของผลกระทบที่อำจเกิดจำกควำมเสีย่ ง (Risk Severity) ขององค์กร เพื่อตอบสนอง
ควำมเสีย่ งให้ เหมำะสม
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สรุ ป ในภาพรวม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ค รบถ้ วนตามที่ ร ะบุไ ว้ ใ นกฎบัต รคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และมีความเห็นว่าบริ ษัท ดาเนินการบริ หาร
ความเสี่ยงได้ ครอบคลุมกับปั จจัยเสี่ยงต่างๆ มีการกากับ ติดตาม และรายงานผลการบริ หารความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการความเสีย่ งระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิ ผล

(นำยสริ ศ พัฒนะเมลือง)
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
1
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