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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
ในปี 2563 อุตสาหกรรมยานยนต์ชะลอตัวอย่างรุนแรง ผลจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด19) ที่ลกุ ลามไปทัว่ โลก ก่อให้ เกิดภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทังในไทยและในระดั
้
บโลกอันเป็ นปั จจัยหลักที่มีผลต่อคา
สัง่ ซื ้อรถยนต์จากทังตลาดในประเทศและตลาดส่
้
งออก ซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาสูป่ ริ มาณการผลิตรถยนต์ในไทยปี นี ้ ซึ่ง
การผลิตรถยนต์ต่าสุดในรอบกว่า 9 ปี ประมาณการผลิตรถยนต์ปี นี ้จาก 2 ล้ านคัน ลดลงเหลือ 1.4 ล้ านคัน ขณะที่
กาลังซื ้อของผู้บริ โภคในประเทศและตลาดส่งออกชะลอตัวด้ วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบในครัง้ นี ้ส่งผลให้ ปริ มาณคาสัง่ ซื ้อ ในช่วงเดือนเมษายน - มิถนุ ายน ของบริ ษัทลดลง
ประมาณร้ อยละ 60 จากช่วงเวลาเดียวกันในปี ที่ผ่านมา แต่ค่อยๆ กลับมาฟื น้ ตัวในเดือนกรกฎาคมตามลาดับ จาก
ความท้ าทายในครัง้ นี ้ บริ ษัทยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินและความมัน่ คงของบริ ษัท ให้ ผ่านไปได้ ด้วยดี
จากปั จจัยสาคัญ คือ การควบคุมค่าใช้ จ่ายและการลดต้ นทุนในการผลิต อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงรักษาคุณภาพ
เช่น เดิม ทัง้ นี บ้ ริ ษัท ยังคงได้ รับ ความไว้ วางใจจากลูก ค้ ากลุ่มบริ ษัท ผู้ผลิตรถยนต์ แ ละรถจัก รยานยนต์ ชัน้ นา ใน
การศึกษาและคิดค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอ พร้ อมทังค
้ านึง ถึงการสร้ างกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม การใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์ สงู สุด ในทุกกระบวนการทางานและตามมาตรฐานของ ISO14001
บริ ษัทมีการจัดการถ่ายทอดและแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ทงภายในและระหว่
ั้
างองค์กร รวมทังคู
้ ค่ ้ าทางธุรกิจ เพื่อพัฒนา
ไปสูค่ วามสาเร็ จร่วมกันอย่างยัง่ ยืน
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 ษัททุกรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
สาหรับปี 2563 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เห็นควรให้ คง
วิสยั ทัศน์และภารกิจดังเดิม
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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 ท่ า น คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกู ร และนายชู ท อง พัฒ นะเมลื อ ง บริ ษั ท มี ทุน จดทะเบี ย นเริ่ ม แรกจ านวน
4 ล้ านบาท
ต่อมาได้ ร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น ซึ่งเป็ นบริ ษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจั กรยานยนต์รายใหญ่
ที่สดุ รายหนึง่ ของโลก
ในปี 2548 บริ ษัทได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัท ไทย
สตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) แต่สดั ส่วนผู้ถือหุ้นยังคงเดิม
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา
ปี
กิจกรรม
2561 - ได้ รับการรับรอง “Carbon Footprint for Organization (CFO)” จากองค์การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (อบก.)
โดย CFO เป็ นการจัดทาคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม (35 บริ ษัทเท่านัน)
้ ยกระดับบริ ษัทฯ ขึ ้นสู่
ระดับแนวหน้ าด้ านสิง่ แวดล้ อมอย่างมีประสิทธิภาพ
- ได้ รับรางวัล “Q Award Excellent Quality Status Recognition” จาก บริ ษัท ออโต้ อลั ลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด
- ได้ รับรางวัล “The Best Quality & Delivery Performance Supplier” จาก บริ ษัท สยามไอซิน จากัด
- ได้ รับรางวัล “Award of Quality 2017” จาก บริ ษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด ในด้ านคุณภาพ “Zero
defect” ตลอดปี 2560
- ได้ รับรางวัลหุ้นยัง่ ยืน “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจาปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
- - ได้ รับประกาศนียบัตร “2018 TCC Risk Management Activity” จาก บริ ษัท โตโยต้ า ไดฮัทสุ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง
เมนู แฟคเจอริ่ ง จากัด
- ได้ รับประกาศนียบัตร “2018 TCC SAFETY Activity” ชมรมความร่ วมมือโตโยต้ า ที่ดาเนินกิจกรรมโดย บริ ษัท โต
โยต้ า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ เมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด เพื่อขอบคุณที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ช่วยที่ปรึ กษาแก่ Supplier ที่
ดาเนินกิจกรรมของชมรมความร่วมมือโตโยต้ า
2562

-

ได้ รับรางวัล “Supplier Quality Excellence Award” จาก บริ ษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ ส ประเทศไทย
ได้ รับรางวัล “TCC QA Improvement Activity Certificate” จาก บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
ได้ รับรางวัล “The Gold Supplier Award” จาก บริ ษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
ได้ รับรางวัล “การพัฒนาและลดต้ นทุนโลจิสติกส์ ประจาปี 2562” จาก กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
ได้ รับรางวัล “Excellence in Quality Award 2019” จาก บริ ษัท ฮอนด้ า อาร์ แอนด์ดี เซ้ าท์อีสท์ เอเซีย จากัด
ได้ รับประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศในงาน “ร้ อยดวงใจ ร่ วมใจลดโลกร้ อน” ประจาปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติ
ผู้ประกอบการที่เป็ นตัวอย่างที่ดี ในการบริ หารจัดการและลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกภายในประเทศ
- ได้ รับการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) จากองค์การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (อบก.)
โดย CFO เป็ นการจัดทาคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ขององค์ กรในภาคอุตสาหกรรมยกระดับบริ ษัท ขึ ้นสูร่ ะดับแนวหน้ าด้ าน
สิง่ แวดล้ อมอย่างมีประสิทธิภาพแบบต่อเนื่อง
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ปี
2562
(ต่อ)

-

2563

-

กิจกรรม
ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานระบบการจัด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ISO14001:2015 (3rd Re-certificate) เพื่ อ แสดง
เจตนารมณ์ของบริ ษัท ที่มีความมุง่ มัน่ ในการบริ หารจัดการและแสดงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง
ได้ รับรางวัลหุ้นยัง่ ยืน “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจาปี 2562” จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ได้ รับการรับรอง การต่ออายุการเป็ นสมาชิ ก โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ครัง้ ที่ 2
ได้ รับรางวัล “Good cooperation and always support us awards Year 2019” จาก บริ ษัท คาวาซากิ มอเตอร์
เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย) จากัด
ได้ รับรางวัล “100% delivery performance award” จาก บริ ษัท ฟอร์ ด ไทยแลนด์ มอเตอร์ จากัด
ได้ รับรางวัล “STA Award 2019 (Smart Resident Project)” จาก บริ ษัท ออโต้ อลั ลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด

- ได้ รับประกาศนียบัตร “2019 TCC Risk Management Activity” จาก บริ ษัท โตโยต้ า ไดฮัทสุ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง เมนู
แฟคเจอริ่ ง จากัด
- ได้ รับประกาศนียบัตร “KUTOBA GREEN PROCUREMENT 2019” จาก บริ ษัท สยามคูโบต้ าคอร์ ปอเรชัน่ จากัด
- ได้ รับประกาศนียบัตร “2019 TCC Safety Activity as Assistant Task Force” จาก บริ ษัท โตโยต้ า ไดฮัทสุ เอ็นจิ
เนียร์ ริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด
- ได้ รั บรางวั ล " 2019 OUTSTANDING PERFORMANCE SUPPLIER FOR EARLY ACHIEVEMENT OF 2025
TARGET IN ENVIRONMENT (CO2 REDUCTION) Award" จาก บริ ษัท โตโยต้ า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ แมนู
แฟคเจอริ่ ง จากัด
- ได้ รับรางวัลหุ้นยัง่ ยืน “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจาปี 2563” จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
กลุม่ จุฬางกูร
41.80%

กลุม่ พัฒนะเมลือง

อื่นๆ

ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่
26.94%

19.18%

12.08%

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 กลุ่มจุฬางกูร กลุม่ Hi-Lex Corporation และกลุม่ พัฒนะเมลือง
(รายละเอียดเพิ่มเติมใน : ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ทังสามกลุ
้
ม่ มีการถือหุ้น
ในบริ ษัทรวมเป็ นจานวน 209,992,900 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 80.83 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ วของ
บริ ษัท
บริ ษัทมีการซื ้อวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาจาก
แหล่งจาหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรื อมีปริ มาณการใช้ น้อยจึงไม่ค้ มุ ที่จะผลิตเอง โดยในปี 2563 มียอดการ
สัง่ ซื ้ออยูท่ ี่ 129.19 ล้ านบาทต่อปี หรื อคิดเป็ น 11.15% ของยอดการสัง่ ซื ้อทังหมด
้
และบริ ษัทมีการทารายการซื ้อขายกับบริ ษัทซึ่งมีความสัมพันธ์ กนั จานวน 17 บริ ษัท โดยบริ ษัทต่างๆ ดังกล่าวมี
กลุม่ จุฬางกูร และกลุม่ พัฒนะเมลืองเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยในปี 2563 มียอดการสัง่ ซื ้ออยู่ที่ 98.86 ล้ านบาท
ต่อปี หรื อคิดเป็ น 9% 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 นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่าง
รถยนต์ในระดับโลก ซึง่ บริ ษัทตระหนักว่าปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ บริ ษัทสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ บริ ษัท
จะต้ องดาเนินการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมกระบวนการและต้ นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้ างช่องทางการตลาดใหม่ ควบคูก่ บั การเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกบั บริ ษัทผู้ผลิต
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รถยนต์ทงในและต่
ั้
างประเทศให้ มากยิ่งขึ ้น ส่วนการรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตรง
ตามความต้ องการของบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์นนั ้ บริ ษัทได้ ปรับปรุงระบบการผลิตให้ ทนั สมัยอยู่
เสมอ เพื่อผลิตสินค้ าที่มีมาตรฐานระดับสากลและสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ า มีการพัฒนาสายการผลิตไปสู่
ระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดและลดจานวนแรงงานคนในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบงานอื่นๆ
เช่น ระบบคลังสินค้ า ระบบการขนส่ง ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกปั จจัยที่
สาคัญสาหรั บผู้ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์คือ การวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณท์ บริ ษัทได้ ร่วมออกแบบและ
แก้ ปัญหาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ทงในและต่
ั้
างประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ เข้ าร่ วมโครงการวิจัยกับ
สถาบันการศึกษาชัน้ นาของประเทศไทย ในการพัฒนาคุณภาพเชิงวิศวกรรมโดยนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ ามาพัฒนา พร้ อมทังคิ
้ ดค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับธุรกิจยานยนต์ในปั จจุบนั และเป็ นการสาน
ต่อวิสยั ทัศน์ “เป็ นผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก” ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม ตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีพร้ อมตระหนักถึงความยัง่ ยืนของทุกภาคส่วนตลอดไป

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ แยกตามผลิตภัณฑ์
บริ ษัทมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ กบั คูค่ ้ าทังภายในและภายนอกประเทศ
้
โดยสามารถสรุปโครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัท
แยกตามผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2561 – 2563 ได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
2561
2562
2563
สายผลิตภัณฑ์
รายได้
รายได้
รายได้
สัดส่ วน
รายได้
สัดส่ วน
(ล้ านบาท) (ล้ านบาท) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
รายได้ จากการขายในประเทศ
2,986
2,986
2,912
95
1,951
95
- สายควบคุมรถยนต์
2,171
2,171
2,096
68
1,351
66
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
396
396
422
14
354
17
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
411
411
391
13
240
12
- อื่นๆ
8
8
3
0
6
0
รายได้ จากการขายต่ างประเทศ
121
121
134
4
73
4
- สายควบคุมรถยนต์
8
8
39
1
20
1
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
- อื่นๆ
113
113
95
3
53
3
รายได้ อ่ ืน
- อื่นๆ
33
33
25
1
25
1
รวมรายได้

3,140
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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-หลัง
สายสตาร์ 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
ุ่
นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ 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
2,052
8,525
11,574
8,958
8,542
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
ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 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 2563 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ ร้ อยละ 84 ของยอดขายรวม โดยเป็ นการขายในประเทศ
ร้ อยละ 98.84 และเป็ น การขายต่า งประเทศร้ อยละ 1.16 ของยอดขายรวมของสายควบคุม ทัง้ นี ้
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สายควบคุมของบริ ษัทมีดงั นี ้
สายควบคุมรถยนต์ (Automobile Control Cable)
บริ ษัทผลิตสายควบคุมระบบต่างๆ ในรถยนต์ โดยเน้ นรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล รถบรรทุก (กระบะ) ขนาด 1 ตัน ซึง่
โดยเฉลีย่ แล้ วในรถยนต์ 1 คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 8-16 ประเภท ทาหน้ าที่ควบคุมการทางานของระบบ
ต่างๆ ในรถยนต์ เช่น เครื่ องยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ ในรถยนต์ได้ ทกุ ๆ
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 ้
2561
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)

2562
2,171
8
2,179
8

2,096
39
2,135
-2

หน่วย : ล้ านบาท
2563
1,353
20
1,373
-36

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 ้
2561
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)

2562
396
0
396
9

422
0
422
7

หน่วย : ล้ านบาท
2563
354
0
354
-16

2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่ างรถยนต์ (Window Regulator)
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเปิ ด - ปิ ดกระจกหน้ าต่างรถยนต์ โดยเป็ น
ผลิตภัณฑ์ ที่บริ ษัทให้ ความสาคัญในการทาตลาด เนื่องจากสามารถใช้ ได้ กับรถทุกชนิด และทุกขนาด
บริ ษัทมียอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ในปี 2563 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 12 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
2561
2562
2563
ในประเทศ
411
391
240
ต่างประเทศ
0
0
0
รวม
411
391
240
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)
6
-5
-39
สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
การออกแบบรถยนต์ในปั จจุบนั ได้ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้ากันอย่างแพร่ หลาย สายควบคุมก็
เป็ นหนึง่ ในอุปกรณ์ชิ ้นส่วนที่ได้ รับการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยในอดีตสายควบคุมจะเป็ นระบบจักรกล
(Mechanic) แต่ปัจจุบนั รถยนต์รุ่นใหม่ๆ จะถูกออกแบบโดยใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ซึ่งมีข้อดีกว่า
ระบบเดิมหลายประการ เช่น ลดขันตอนการประกอบสายควบคุ
้
ม ระบบการควบคุมมีความแม่นยามากขึ ้น แต่
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ในทางกลับกันก็มีข้อเสียที่ตามมา เช่น ต้ องเพิ่มการติดตังสายไฟและสายสั
้
ญญาณจานวนมาก และแม้ ว่าใน
แง่การพัฒนาและภาพลักษณ์ของรถยนต์จะดูทนั สมัยและซับซ้ อนยิ่งขึ ้น แต่ต้นทุนราคาและปั ญหาทางด้ าน
เทคนิคก็ยงั เป็ นปั จจัยที่ทาให้ การเลือกใช้ สายควบคุมแบบเดิมยังเป็ นทางเลือกที่ผ้ ผู ลิตส่วนใหญ่ คงนิยมอยู่
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
ก) นโยบายการตลาด
 เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดทังในและต่
้
างประเทศ
 ขยายฐานลูก ค้ า ใหม่และพัฒ นาผลิต ภัณฑ์ ใ หม่ ทงั ้ ที่เ ป็ นสายควบคุม ยานยนต์ และชิ น้ ส่ว นอื่นๆ ใน
ยานยนต์
 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้ านราคา เพื่อรักษาผลกาไรตามเป้าหมายของบริ ษัท
 ปรับลดต้ นทุนการผลิตเพื่อรองรับการแข่งขันและเพิ่มความสามารถทางด้ านการขาย
 รักษาความพึงพอใจลูกค้ าให้ อยูใ่ นระดับสูงสุดทังในด้
้ านราคา การบริ การ คุณภาพ และจัดส่ง
2.2.1 กลยุทธ์ ทางการตลาด
บริ ษัทได้ ดาเนินธุรกิจการผลิตและจาหน่ายสายควบคุมรถยนต์มาเป็ นเวลากว่า 42 ปี และชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์มาเป็ นเวลากว่า 24 ปี มีผลงานและคุณภาพเป็ นที่ยอมรับและไว้ วางใจของลูกค้ า
มาอย่างต่อเนื่อง โดยในการดาเนินงานที่ผา่ นมาบริ ษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่สาคัญ ดังนี ้
1) มุ่งเน้ นกลยุทธ์ การตลาดเชิงรุ ก
บริ ษัทยังคงให้ ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์หลักในส่วนของชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์และราง
กระจกหลังรถกระบะ และได้ พยายามเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้ มากขึ ้นเพื่อสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั
ฐานการตลาดที่มีอยู่ โดยจากการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้ผลิตรถยนต์ชนน
ั ้ าหลายรายเริ่ มใช้
ระบบสายเคเบิลสาหรับชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ในรถรุ่ นใหม่มากขึ ้น เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า และปรับปรุ งคุณภาพให้ ดียิ่งขึ ้น โดยในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทประสบความสาเร็ จในการ
ขยายส่วนแบ่งตลาดจากหลายโครงการ
อย่างไรก็ตาม แนวโน้ มเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งจะเปลี่ยนมาใช้ ระบบไฟฟ้าในการควบคุมการทางานใน
รถยนต์มากขึ ้น จะส่งผลให้ ตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์สายเคเบิลมีน้อยลงและอาจหมดไปในระยะยาว อาทิ
สายเบรค สายเกียร์ สายเปิ ดฝาถังน ้ามัน และอื่นๆ ซึง่ รถยนต์บางค่ายได้ เริ่ มปรับเปลีย่ นดีไซน์ไปแล้ วในรุ่ น
ปั จจุบนั และรุ่ นใหม่ที่กาลังจะเปิ ดตัวในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนไป ในปี 2563 ที่
ผ่านมา บริ ษัทได้ เพิ่มขีดความสามารถทางทีมวิศวกรเพื่อทาการศึกษาวิจยั ผลิตภัณฑ์ใหม่ มากขึ ้น ทังใน
้
ส่วนของกลุ่มวิศวกรออกแบบภายใน และ ร่ วมกับสถาบันผู้ชานาญการในด้ านต่างๆ เพื่อขยายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ที่ควบคุมด้ วยระบบไฟฟ้า รวมถึง System Product อาทิ ชุดเปิ ดประตูข้างไฟฟ้า (Power Slide
Door), ชุดประตูหลังไฟฟ้า (Power Lift Gate) และรางยกกระจกหน้ าต่างรถยนต์ที่ประกอบสาเร็ จกับชุด
ประตู (Integrated Window Regulator or Door Module) รวมถึงการพัฒนาชิ ้นส่วนยานยนต์อื่นๆ (Auto
parts) ที่ใช้ ประกอบในรถยนต์ ซึ่งไม่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสายเคเบิลและชุดรางกระจก โดยปั จจุบนั
บริ ษัทได้ รับโอกาสเข้ าร่วมกับฟอร์ ด ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเสนอราคาชิ ้นส่วนยานยนต์เพิ่ม
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อีกหลายประเภทสาหรับโปรเจคฟอร์ ด MY20 ซึ่งมีแนวโน้ มที่ดีในการขยายตลาดและเพิ่มยอดขายใน
ระยะยาว
นอกจากนัน้ ในปี 2563 นี ้ ทางบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายทางการตลาดในการขยายสัดส่วนทางการตลาด
เพิ่มขึ ้นในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดควบคุมรางกระจก สาหรับลูกค้ า Honda ซึ่งปั จจุบนั ทางบริ ษัทมี
สัดส่วนทางการตลาดในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว เพียง 50% ดังนันนโยบายหลั
้
กในปี 2564 ทางบริ ษัท
ยังคงมุง่ เน้ นที่จะเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดให้ มากขึ ้นในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ชดุ ควบคุมรางกระจก โดยจะขยาย
ไปยังลูกค้ าอื่นๆ ทังในส่
้ วนของรถยนต์คา่ ยต่างๆ และรถปิ คอัพหรื อรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ขนาดต่างๆ
ซึง่ มีตลาดใหญ่อยูใ่ นภาคพื ้นเอเชีย
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
เสียระหว่างการผลิตน้ 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 เช่น
คุณภาพ ราคา และการส่งมอบ (Quality, Cost and Delivery) เพื่อบริ หารจัดการให้ สอดคล้ องและ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างมีสมั พันธภาพที่ดีตอ่ กัน โดยมีการกาหนดระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้ าไว้ เป็ นเป้าหมายขององค์กร พร้ อมทังน
้ ามาวิเคราะห์และกาหนดแผนการปรับปรุ งร่ วมกัน เพื่อ
สร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า อีกทังยั
้ งได้ กาหนดแผนการออกเยี่ยมพบลูกค้ าเพื่อรับทราบปั ญหา
ต่างๆ และนาข้ อเสนอแนะของลูกค้ ามาปรั บปรุ งอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทได้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้ องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนีบ้ ริ ษัทยังได้ ส่ง พนักงานไปร่ วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กบั บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้ พนักงานเข้ าใจความต้ องการและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าได้ ซึ่งการร่ วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะเป็ นการ
ช่วยสร้ างความสัมพันธ์อนั 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 อ ยไปกว่า 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 ษัทมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในโครงการต่างๆที่จะเป็ น
การยกระดับมาตรฐานการบริ การโดยเฉพาะ เพื่ อลดข้ อผิดพลาดด้ านการจัดส่งและเพิ่มการจัดส่งตรง
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เวลา อาทิ การเพิ่มจุดตรวจสอบด้ านคุณภาพก่อนส่งงาน เพื่อป้องกันปั ญหาหลุดรอดไปที่ลกู ค้ า รวมถึง
การนาเอา WMS (Warehouse Management System) และระบบ Barcode มาใช้ ในการจัดส่ง
5) มีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็ นที่ยอมรับ
การที่บริ ษัทมีพนั ธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่ยอมรับของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ
เช่น ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ การทาสัญญาการใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค และยังมีผ้ ผู ลิต
ชิ น้ ส่ว นประกอบรายย่ อ ยทัง้ ในและต่ า งประเทศที่ ใ ห้ ก ารสนับ สนุน ท าให้ สามารถผลิ ต ชิ น้ ส่ว นที่ มี
คุณ ภาพสูง เป็ นที่ ยอมรั บ ในระดับสากล ซึ่ง เป็ น เหตุผลสาคัญที่ ทาให้ บ ริ ษั ทได้ รั บ การยอมรั บในด้ า น
มาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากลูกค้ าตลอดมา
6) กลยุทธ์ ด้านการกาหนดราคา
ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงทังในประเทศและต่
้
างประเทศนัน้ ทาให้ บริ ษัทต้ องทาการควบคุมต้ นทุนการ
ผลิตให้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามมาตรฐาน
ทัง้ นี ้ บริ ษัท กาหนดให้ มี การลดต้ นทุนทัง้ จากกิ จ กรรมภายใน โดยการจัดกิ จกรรม Kaizen, VA/VE,
Monozukuri กับทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงการทากิจกรรมต้ นทุนร่ วมกับผู้ผลิตชิ ้นส่วนให้ มี
ความสามารถที่จะดาเนินการด้ วยต้ นทุนต่า มีคณ
ุ ภาพตรงตามมาตราฐาน เพื่อให้ ได้ ราคาที่เหมาะสมและ
สามารถแข่งขันได้ ซึ่งจะช่วยให้ บริ ษัทสามารถกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นไปตามความคาดหวังของ
ลูกค้ าและสามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้
7) กลยุทธ์ การพัฒนาชิน้ ส่ วนภายในประเทศ (Local Parts)
บริ ษัทมีแผนที่จะพัฒนาผู้ผลิตชิ น้ ส่วนในประเทศให้ มากขึน้ เพื่อที่จะลดการสัง่ ซือ้ วัตถุดิบนาเข้ าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งจะทาให้ ต้นทุนต่าลง และบริ ษัทยัง มีความยืดหยุ่นในการใช้ กลยุทธ์ ด้านราคาในการ
แข่ง ขัน และการวางแผนผลิต ชิ น้ ส่ว นรุ่ น ใหม่ๆ ในระยะยาว รวมทัง้ จะช่ว ยลดความเสี่ยงด้ า นอัต รา
แลกเปลีย่ นด้ วย อีกประการหนึ่งการได้ ศึกษาข้ อมูลของคู่แข่งและทาการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบราคา
จะช่วยเพิ่มการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันได้
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2.2.2 กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ในปี 2563 บริ ษัทมียอดขายรวมทังสิ
้ ้นจานวน 2,024 ล้ านบาท โดยเมื่อแบ่งสัดส่วนยอดขายแยกตามยี่ห้อ
ของลูกค้ า (รวมยอดขายให้ แก่ศนู ย์อะไหล่ของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย) จะสามารถ
แบ่งได้ ตามแผนภูมิวงกลมดังนี ้

กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายของบริษัท สามารถแบ่ งได้ ดังนี ้
1. ผู้ผลิต
กลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถยนต์
ในปี 2563 การหยุดชะงักของห่วงโซ่อปุ ทานและกาลังซื ้อของผู้บริ โภคที่ลดลงอย่างรวดเร็ ว ซึง่ เกิดจากผลกระทบจากการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทาให้ ความต้ องการซื ้อรถยนต์คนั ใหม่มีน้อยลงอย่างมากในปี นี ้ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ ปรับเป้าการผลิตรถยนต์ ในปี 2563 เหลือประมาณ 1.2 - 1.4 ล้ านคัน โดยคาดการณ์ว่า
สถานการณ์ ดงั กล่าวจะค่อยๆ ฟื น้ ตัวในปี 2564 และ ปี 2565 ด้ วยอัตราการเติบโตที่ปีละประมาณ 3-5% โดยมีปัจจัย
ส่งเสริ มในส่วนของกลุม่ ผู้บริ โภคที่เคยใช้ สทิ ธิรถยนต์คนั แรกที่จะกลับมาซื ้อรถอีกครัง้ การลงทุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ
ในการส่งเสริ มการเติบโตจากภาคธุรกิจและการขนส่ง รวมถึงการเปิ ดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ อีกกว่า 20 รุ่ นจากค่ายรถยนต์
ทุกค่ายเพื่อกระตุ้นความต้ องการของผู้บริ โภคและตอบสนองต่อความต้ องการที่หลากหลายมากขึ ้นของผู้บริ โภคในยุค
ปั จจุบนั ซึง่ ส่วนแบ่งการตลาดของค่ายยานยนต์หลักๆ ได้ แก่ โตโยต้ า ร้ อยละ 29 อีซูซุ ร้ อยละ 24 ฮอนด้ า ร้ อยละ 12 มิต
ซูบิชิ ร้ อยละ 8 นิสสัน ร้ อยละ 7 และอื่นๆ อีกร้ อยละ 20
แม้ ในสภาวะเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ยงั คงระบาดอยูท่ งในประเทศ
ั้
ไทยและทัว่ โลก ทางบริ ษัทยังคงตังเป้
้ าที่จะรักษายอดขายและเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยยังมุง่ เน้ นที่จะ
ขยายตลาดสาหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ และต่อ
ยอดธุรกิจเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ทางบริ ษัทกาลังพัฒนา เช่น ชุดเปิ ดประตูข้างไฟฟ้า (Power Slide Door), ชุดเปิ ด
ประตูหลังไฟฟ้า (Power Lift Gate), ชิ ้นส่วนยานยนต์ และชุดช่วยเปิ ดฝาท้ ายรถกระบะ (Tail gate absorber) ที่จะเริ่ ม
ขายให้ กลุม่ ลูกค้ าค่ายรถยนต์นิสสันมอเตอร์ และมิตซูบิชิมอเตอร์ โดยกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายยังคงเป็ นบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์
ชันน
้ าต่างๆ ได้ แก่ บริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด, บริ ษัท นิสสันมอเตอร์ ไทยแลนด์ จากัด, บริ ษัท อีซูซุ
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มอเตอร์ ไทยแลนด์ จากัด และบริ ษัท ฟอร์ ด ไทยแลนด์ มอเตอร์ จากัด เป็ นต้ น ซึง่ ลูกค้ าดังกล่าวเป็ นลูกค้ าของบริ ษัทมา
เป็ นเวลานาน และมีนโยบายในการใช้ ประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตทัง้ สาหรับรถยนต์ นงั่ ในกลุ่มอีโคคาร์ รถยนต์นั่ง
อเนกประสงค์ และรถเพื่อการพาณิชย์ โดยในปี นี ้ยังมีแผนที่จะเปิ ดตัวรถรุ่นใหม่ๆ อีกหลายรุ่น เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์และสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ทุกกลุ่ม ทาให้ มีโอกาสในการขยายสัดส่วนการขาย
เพิ่มขึ ้น
นอกจากนี ้ โอกาสขยายตลาดจากกลุม่ ผู้ผลิตจากค่ายยุโรปและค่ายรถจากประเทศจีน ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
หลายค่าย อาทิ บีเอ็มดับบลิว (BMW) เอ็มจีมอเตอร์ (MG) และล่าสุด Great Wall Motor (GWM) ค่ายรถอันดับต้ นๆ ใน
ประเทศจีน ที่ได้ ขยายฐานการผลิตมาประเทศไทยแทนที่ General Motor ที่ปิดการผลิตในประเทศไทยในปี นี ้ ทังนี
้ ้
GWM มีแผนที่จะเปิ ดตัว SUV รุ่นใหม่ในปี หน้ า เพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทย โดยรถยนต์ทกุ ค่ายได้ กาหนด
นโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนในการจัดหาชิ ้นส่วนจากภูมิภาคเอเชียและจากประเทศไทย ซึ่งได้ รับการยอมรับว่ามีศกั ยภาพ
ในการผลิตและส่งออกชิน้ ส่วนยานยนต์สงู ในภูมิภาคนี ้ จึงทาให้ บริ ษัทมีโอกาสในการขยายตลาดทังในประเทศและ
้
ส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ ้นด้ วย
ผู้ผลิตรถยนต์ที่เป็ นลูกค้ าของบริ ษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตังแต่
้ ปี 2558 - 2563) มีดงั นี ้
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์

รุ่นรถยนต์
- Vios, Corolla, Altis, Camry, Hilux Revo, Yaris, Fortuner, CH-R,
Corolla Cross, Hi ace
- City, Jazz, Civic, Accord, CR-V, Brio, Amaze
- Jazz Hybrid, Mobilio, HR-V, BR-V
- Space Wagon, Lancer Cedia, G-Wagon, Triton, Fuso, Pajaro sport,
Lancer EX, Mirage, Atttrage
- D-Max, MU-X, Truck N*Series (VL01) & F*Series (VD00)
- Teana, Navara, March, Almera, Sylphy, Pulsa, Note, Kick, X-Trail,
Terra , Benz Pickup (Platform Navara)
- BT-50, Mazda 2, Mazda 3, Mazda CX3, Mazda CX30
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บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์

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

กลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
ตลาดรถจัก รยานยนต์ ใ นปี 2563 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ปรั บ เป้าประมาณการการผลิต
รถจักรยานยนต์ลดลงอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 17 จากปี ที่ผา่ นมา หรื อ 2,140,000 คัน โดยแบ่งเป็ นการผลิตเพื่อการส่งออก
ประมาณ 360,000 คัน เท่ า กับ ร้ อยละ 17 ของยอดการผลิต ทัง้ หมด และผลิ ต เพื่ อ จ าหน่า ยในประเทศประมาณ
1,780,000 คัน เท่ากับร้ อยละ 83 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.21 ซึง่ ส่วนแบ่งการตลาดของตลาดรถจักรยานยนต์ ได้ แก่ ไทยฮอนด้ า
ร้ อยละ 80 ยามาฮ่า ร้ อยละ 14 ไทยซูซุกิ ร้ อยละ 1 คาวาซากิ ร้ อยละ 1 และอื่นๆ อีกร้ อยละ 4
บริ ษัทมีรายได้ จากลูกค้ ารายใหญ่ คือ บริ ษัท ไทยฮอนด้ า แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด คิดเป็ นร้ อยละ 13 ของยอดขายรวม
บริ ษัท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมา 3% และในปี 2563 บริ ษัทไทยฮอนด้ าตังเป้
้ าที่จะเปิ ดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ เพื่อเพิ่ม
ส่วนแบ่งตลาดในประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ทาให้ ทางบริษัทมีโอกาสทางการขายมากขึ ้นด้ วย อย่างไรก็ตามบริษัทมี
นโยบายเพิม่ ส่วนแบ่งตลาดจากลูกค้ าเดิมและขยายฐานลูกค้ าใหม่เพิ่มมากขึ ้น
ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ที่เป็ นลูกค้ าของบริ ษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตังแต่
้ ปี 2558 – 2563) มีดงั นี ้
บริ ษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์

รุ่นรถจักรยานยนต์
- Wave, Dream, Sonic, CB650F, CBR150, CBR300, CBR500
MSX, Scoopy i, Zoomer X, PCX 150, Click, Iconic, DAX150
- GD110 HU, Sky Drive, Shokun, Shooter, Smash, Burgman,
- 97L00 (Marine)
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บริ ษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์

รุ่นรถจักรยานยนต์
- 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 น บริ ษั ทในเครื อและ
กลุม่ เป้าหมายใหม่ จากนันจะส่
้ งทีมการตลาดซึ่งมีความเชี่ยวชาญและได้ รับการอบรมในเรื่ องผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างดี เข้ า
ไปติดต่อโดยบริ ษัทได้ เน้ นถึงความสาคัญของบริ การหลังการขาย เจ้ าหน้ าที่การตลาดจะเข้ าเยี่ยมเยียนและพบปะกับ
ลูกค้ าอย่างสม่าเสมอเพื่อรับทราบปั 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 ในแต่ละรุ่ นและทาสัญญากับผู้ผลิตตามระยะเวลาในการผลิต
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
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 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 จากการขายในประเทศต่อต่างประเทศเท่ากับ ร้ อยละ 96 ต่อร้ อยละ 4
โดย มีการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ญี่ปนุ่ จีน อินเดีย ปากีสถาน ออสเตรเลีย
บราซิล เม็กซิโก สหรัฐอเมริ กา อิตาลี รัสเซีย ฮังการี และอียิปต์
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 ้นส่วนสาหรับรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์เป็ นรุ่นๆ ไป
2.2.4

ยอดการผลิตปี 2563 และแนวโน้ มการผลิตปี 2564
ปี 2563
ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี 2563 ในครึ่งปี แรกที่ผา่ นมา จากสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของเชื อ้ ไวรั สโคโรนา (โควิด -19) ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ทงั ้ ด้ านการผลิต ที่ ต้อ งหยุด
โรงงานผลิตชั่วคราวและกระทบด้ านการขาย เนื่องจากผู้บริ โภคชะลอกาลัง ซื ้อไปเพราะกังวลกับภาวะ
เศรษฐกิ จ ทาให้ ยอดผลิตรถยนต์ ตงั ้ แต่ เดือนมกราคม - กันยายน 2563 มีจานวนทัง้ สิ ้น 963,066 คัน
ลดลงร้ อยละ 38.76 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม - กันยายน 2562 ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ
ของเดือนกันยายน 2563 มีจานวนทังสิ
้ ้น 77,433 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันกับปี ที่ผ่านมา ร้ อยละ 4.1
แต่เ พิ่ ม ขึน้ จากเดื อ นสิ ง หาคม 2563 ร้ อยละ 12.41 เพราะรั ฐ บาลผ่อ นคลายล็ อ กดาวน์ เ พิ่ ม ขึ น้ การ
ช่วยเหลือผู้ได้ รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของรัฐบาล และการแนะนา
รถยนต์รุ่นใหม่รวมทังการส่
้
งเสริ มการขายของผู้จาหน่ายรถยนต์ การจัดงานมอเตอร์ โชว์ในเดือนกรกฎาคม
และสิงหาคมที่ผ่านมา ส่วนตลาดส่งออกเดือนมกราคม - กันยายน 2563 ส่งออกรถยนต์ สาเร็ จรู ป
521,457 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้ อยละ 36.49 มีมูลค่าการส่งออก
288,219.19 ล้ านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2562 ร้ อยละ 31.85 โดยสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยว่า หากสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ไม่มี
ระลอก 2 คาดว่า เป้าหมายยอดการผลิตรถยนต์ ในประเทศที่ตัง้ ไว้ 1.4 ล้ า นคัน แบ่งเป็ น การขายใน
ประเทศ 7 แสนคัน และส่งออก 7 แสนคัน น่าจะยังทาได้ ตามที่ได้ ประกาศไว้ แต่หากไวรัสโคโรนา (โควิด19) ระบาดขึ ้นมาอีกรอบก็คาดว่าเป้าหมายจะลดลงมาที่ 1 ล้ านคัน หรื อแบ่งเป็ นการขายในประเทศ 5
แสนคัน และส่งออก 5 แสนคัน
ปี 2564
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในปี 2564 คาดว่า อยู่ในระดับใกล้ เคียงกับปี 2563 โดยจะมีการฟื น้ ตัว
ตามลาดับ จากการเปิ ดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เพื่อกระตุ้นตลาด ทังรถยนต์
้
เครื่ องยนต์ สนั ดาปภายในและ
- 17 -

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

รถยนต์ไฟฟ้า อาทิ Toyota (รุ่ น Collora, Camry, Corolla Cross) Honda (รุ่ น CRV, Accord, Civic, All
New City) Nissan (รุ่ น Note, Kick, Terra) ปิ คอัพดัดแปลง และ MG (GS Crossover, MG Extender)
เป็ นต้ น รวมถึงอุปสงค์เพื่อต้ องการเปลีย่ นรถยนต์ใหม่ของผู้บริ โภคบางส่วนที่ซื ้อรถยนต์ในโครงการรถคัน
แรกในช่วงปี 2555 - 2556 หลังรถยนต์มีอายุ 6 - 7 ปี ได้ ครบกาหนดเงื่อนไขที่ได้ วางไว้ ส่งผลโดยตรงต่อ
การตัดสินใจในการซื ้อรถคันใหม่
การส่งออกยานยนต์ในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวเล็กน้ อย เนื่องจากสถานการณ์ของเชื ้อไวรัสโคโรนา
(โควิด-19) ที่ยงั คงมีการระบาดทัว่ โลก แต่ถึงอย่างไรรถยนต์ยงั คงเป็ นสิ่งจาเป็ นและเป็ นที่ต้องการอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยหนุนจากการเร่ งส่งออกรถอีโคคาร์ ตามเงื่อนไขส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI
และการส่งออกไปบางตลาดที่ยงั เติบโตสูง และการเปิ ดรับการนาเข้ ารถยนต์หลังจากที่หยุดไปในช่วงต้ น
ของการระบาดจากเชื ้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้ แก่ ตลาดอาเซียนอานิสงส์จากเขตการค้ าเสรี อาเซียน
โดยเฉพาะตลาดเวียดนามหลังจากทางการได้ ผอ่ นคลายความเข้ มงวดการนาเข้ ารถยนต์ลงบางส่วน และ
ตลาดออสเตรเลียที่มีการปิ ดตัวของฐานการผลิตรถยนต์คา่ ยหลัก Toyota และ GM
อย่างไรก็ตาม สงครามการค้ าระหว่างจีนและสหรัฐฯ รวมทังการบั
้
งคับใช้ มาตรฐานตรวจสอบรถยนต์ใหม่
ที่เข้ มงวดขึ ้นของสหภาพยุโรป และการออกกฎหมายจัดเก็บภาษี VAT ของประเทศแถบตะวันออกกลาง
อาจยังคงเป็ นอุปสรรคต่อการส่งออกอยูบ่ ้ าง
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 ในช่วง 2 - 3 ปี ที่ผ่านมา ผู้ผลิตรถยนต์หลายค่ายดาเนินนโยบายการเปรี ยบเทียบราคา
เป็ นกิจกรรมหลัก โดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย จีน และอินเดีย โดยนอกจากจะเทียบราคา
ชิ ้นส่วนกับรถรุ่นใหม่ที่กาลังพัฒนา ยังขยายผลมายังรถยนต์รุ่นที่ผลิตอยู่ปัจจุบนั เพื่อทาให้ ภาพรวมต้ นทุนต่าลง
โดยเร็ วที่สดุ ซึง่ ทาให้ ผ้ ผู ลิตชิ ้นส่วนเข้ าสูภ่ าวะการแข่งขันด้ านราคาที่มีความเปลีย่ นแปลงรวดเร็ ว มีความแตกต่าง
ด้ านราคาค่อนข้ างสูง และ หลากหลายปั จจัยจากคู่แข่งแต่ละประเทศ ผู้ผลิตชิน้ ส่วนจึงต้ องหาแนวทางในการ
พัฒนาต้ นทุนการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบให้ ลดลงอย่างรวดเร็ วตามแนวโน้ มของผู้ผลิตรถยนต์ รวมถึงการ
ปรับปรุงคุณภาพ ราคาและความสามารถในการผลิตของผู้ผลิตชิ ้นส่วนซึง่ เป็ นคูค่ ้ าของบริ ษัทด้ วย
ศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็ น ทางออกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้ กับผู้ผลิต
ชิ ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะการได้ ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กบั ผู้ผลิตรถยนต์ในระยะเริ่ มต้ นพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะ
ทาให้ ผ้ ผู ลิตชิ ้นส่วนสามารถนาเสนอแนวทางการลดต้ นทุนไปพร้ อมๆกับการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆ รวมถึงการ
เลือกใช้ วตั ถุดิบที่มีในประเทศนาเสนอทางเลือกให้ กบั ลูกค้ าในราคาที่ดีกว่า นอกจากนันยั
้ งสามารถตอบสนอง
ความต้ องการของผู้ผลิตรถยนต์ ในการนาเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เ ปลี่ยนจากระบบกาลังเป็ น
ระบบไฟฟ้าเพื่อให้ สามารถแข่งขันได้ ในตลาดโลก
อย่างไรก็ตามในภาวะการแข่งขันด้ านราคาที่รุนแรงความสามารถในการจัดส่งและการดูแลคุณภาพยังคงเป็ นสิ่ ง
ที่ผ้ ผู ลิตรถยนต์ให้ ความสาคัญ ตัวอย่างเช่น การใช้ ฐานการผลิตแห่งเดียวสาหรับส่งชิ ้นส่วนให้ กบั ประเทศต่างๆ
จะต้ องควบคุมให้ มีปริ มาณสินค้ าคงคลังอย่างเพียงพอ การบริ หารการจัดส่งเพื่อรองรับการผลิตแบบ
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Just-in-time การปรับปรุ งความสามารถในด้ านภาษา ซึ่งยังคงเป็ นอุปสรรคในการติดต่องานข้ ามประเทศ และ
ต้ องคานึงถึงกรณีมีการแก้ ไขปรับปรุ งด้ านคุณภาพจะไม่สามารถทาได้ รวดเร็ วเท่ากับการจัดซื ้อภายในประเทศ
ดังนันแม้
้ ราคาของหลายประเทศจะต่ากว่าของประเทศไทยแต่เมื่อพิจารณาปั จจัยดังกล่าวร่ วมกัน พบว่าสินค้ าที่
ผลิตจากประเทศไทยมีราคาสูงกว่าอินเดียและจีน แต่ราคาและคุณภาพยังเป็ นรองญี่ปนุ่ ส่วนการที่ประเทศไทย
ตังอยู
้ ใ่ นจุดศูนย์กลางของอาเซียนถือเป็ นข้ อได้ เปรี ยบ โดยผู้ผลิตรถยนต์สามารถใช้ เป็ นศูนย์กลางในการกระจาย
สินค้ าภายในภูมิภาคได้ จึงเห็นว่าสาหรับในกลุม่ ประเทศอาเซียน อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังมีความได้ เปรี ยบ
ในการแข่งขันและมีโอกาสขยายตลาดมากพอสมควร
เปรี ยบเทียบคูแ่ ข่งในภาพรวม
จากภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่เข้ มข้ นขึ ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้ านราคา บริ ษัทจะมุ่งการลดต้ นทุน
และหาทางปรับปรุงราคาให้ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทังในประเทศและต่
้
างประเทศ รวมทังศึ
้ กษาสิทธิประโยชน์
ทางภาษี เพื่อช่วยลดต้ นทุนสาหรับชิ ้นส่วนที่ยงั คงต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศอยู่
เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและแข่งขันราคาบริ ษัทได้ นาเอาความชานาญด้ านวิศวกรในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
มีมาหลายปี เข้ ามาใช้ ในการนาเสนอและมีสว่ นร่ วมตังแต่
้ เริ่ มต้ นพัฒนารถรุ่ นใหม่ไปพร้ อมๆ กับลูกค้ า สาหรับรถ
รุ่ นใหม่ที่กาลังจะเปิ ดตัวในอีก 3 - 4 ปี ข้างหน้ า รวมถึงการใช้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิศวกรรมใน
การพยายามออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปั จจุบนั ในปั จจุบนั มีลกู ค้ าหลายราย
เริ่ มก่อตัง้ R&D center ที่มีบทบาทมากขึ ้นในประเทศไทย ซึง่ ทาให้ บริ ษัทสามารถที่จะผลักดันนโยบายนี ้ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ ้น นอกจากนี ้โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายชนิดร่ วมกับมหาวิทยาลัยพระจอม
เกล้ าลาดกระบัง ยังคงทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับความต้ องการที่เปลีย่ นไปของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึง่ หันมา
เน้ นการลดมลพิษ (Green Environment) ตัวอย่างเช่น ใช้ ระบบเบรคไฟฟ้า ระบบมอเตอร์ ไฟฟ้าสาหรับชุด
ควบคุมรางกระจกรถยนต์ ซึง่ โครงการเหล่านี ้เป็ นส่วนหนึง่ ในแผนงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและลด
ต้ นทุนการผลิต
ดังนัน้ หากพิจารณาในหลายๆ ปั จจัย บริ ษัทยังมีข้อได้ เปรี ยบคู่แข่งหลายด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นความรู้ ความชานาญ
(Know-how) จากผู้ร่วมทุนและทีมวิศวกรที่มีคณ
ุ ภาพและประสบการณ์ สงู มีเครื่ องจักรที่ทนั สมัย และมีศนู ย์
ทดสอบครบวงจรที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต (ทังในและต่
้
างประเทศ)
ในปี 2564 คาดว่าแนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมจะมีการปรับตัวขึ ้นตามลาดับ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยสาคัญอย่างการ
ควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และการออกมาตรการรองรับสถานการณ์ ของทังภาครั
้
ฐและ
เอกชน โดยภาพรวมจากสถานการณ์ดังกล่าวยังคงมีผลกระทบต่อกาลังซื ้อของผู้บริ โภค ทังนี
้ ้ค่ายรถยนต์ต่างๆ
ยังคงมีแผนการเปิ ดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องตามลาดับ ซึง่ ในด้ านการแข่งขันยังคงเป็ นโจทย์สาคัญในเรื่ อง
ของการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด และเพื่อให้ สามารถแข่งขันได้ ผ้ ูผลิตรถยนต์ทุกค่ายกาหนดนโยบายโดย
มุง่ เน้ นการลดต้ นทุนการผลิตเป็ นหลัก รวมไปถึงการเปรี ยบเทียบราคาและนาเข้ าชิ ้นส่วนจากกลุม่ ประเทศ AEC
จีน และอินเดีย มีสดั ส่วนที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากไม่มีกาแพงภาษี ซึง่ มีผลกระทบกับผู้ผลิตชิ ้นส่วนในประเทศไทยที่ต้อง
ปรับตัวอย่างรวดเร็ ว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้ านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
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การจับมือกันของค่ายญี่ปนหลายค่
ุ่
ายเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่ทาให้ การแข่งขันในระดับ Global มีความเข้ มข้ นขึ ้นในทุก
ด้ าน โดยเฉพาะในการพัฒนารถรุ่นต่อไปในอนาคตอันใกล้ โดยในปี ที่ผ่านมานิสสันได้ ซื ้อหุ้นของมิตซูบิชิมอเตอร์
มีแนวโน้ มว่าทังสองค่
้
ายจะทาการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันสาหรับรถปิ คอัพรุ่นต่อไป โดยจะเป็ นการเพิ่ม
ความแข็งแกร่ งของ supply chain network และรวมถึงการร่ วมมือกันพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ในขณะ
ที่มาสด้ า มอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ บรรลุข้อตกลงร่ วมกับอีซูซุ มอเตอร์ ส ในการพัฒนารถปิ คอัพเจนเนอเรชัน่ ต่อไป
ร่ วมกัน ความร่ วมมือระหว่างสองฝ่ ายจะช่วยยกระดับขีด ความสามารถทางการแข่งขันของอีซูซุ และช่วยรักษา
ความแข็งแกร่งในการตลาดของมาสด้ า
ในด้ านการส่งออก ปี 2564 คาดว่าการส่งออกน่าจะขยายตัวเล็กน้ อย แม้ ว่า เศรษฐกิจในต่างประเทศจะมีการ
ชะลอตัวเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) แต่โครงการส่งเสริ มการผลิต Eco-car ที่
ทยอยครบกาหนดจะส่งผลให้ บริ ษัทรถยนต์ ในไทยที่ขอส่งเสริ มการลงทุนต้ องเร่ งผลิต Eco-car ให้ ครบตาม
เงื่อนไขของ BOI จานวน 1 แสนคัน ทาให้ บริ ษัทรถยนต์จาเป็ นต้ องขยายการส่งออก โดยค่ายรถที่คาดว่าจะต้ อง
เร่ งส่งออกตามเงื่อนไขดังกล่าว อาทิ มิตซูบิชิ ซูซูกิ โตโยต้ า และ มาสด้ า นอกจากนันประเทศไทยยั
้
งมีโอกาส
ขยายการส่งออกรถยนต์ไปยังประเทศเพื่อนบ้ านมากขึ ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศ AEC
และโอกาสในการส่งออกตลาดออสเตรเลีย
ในส่วนของนโยบายภาครัฐ ซึง่ ได้ มีการวางแผนทางด้ านนโยบายและยุทธศาสตร์ สาหรับการผลักดันอุตสาหกรรม
รถยนต์ EV (Electric Vehicles) รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์
ไทยโดยรวม ซึ่งจะมีผลให้ บริ ษัทรถยนต์ในประเทศไทยต้ องเริ่ มวางแผนปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิตรถยนต์อีก
ครัง้ โดยมีแนวโน้ มที่ผ้ ผู ลิตจะลงทุนพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ในประเทศไทยเพิ่มขึ ้นเป็ นลาดับ ประเทศ
ไทยซึ่งถือได้ ว่า เป็ นฐานการผลิตรถยนต์และชิ ้นส่วนสาคัญแห่งหนึ่งของโลก และมี ห่วงโซ่การผลิตที่ครอบคลุม
การผลิตชิ ้นส่วนที่หลากหลาย ผู้ผลิตชิน้ ส่วนในประเทศจึงต้ องเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆที่จะเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงนี ้ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมที่จะต่อยอดและยกระดับไปสูเ่ ทคโนโลยีรถยนต์
ไฟฟ้า EV ในอนาคต นอกจากนี ้คาดว่าจะมีผ้ เู ล่นรายใหม่นอกเหนือจากผู้ผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์ เข้ ามามีบทบาทใน
อุตสาหกรรมยานยนต์มากขึ ้น เนื่องจากเทคโนโลยีที่พฒ
ั นาอย่างรวดเร็ วแบบก้ าวกระโดด อาทิ เช่น บริ ษัททา
แบตเตอรี่ บริ ษัทบริ หารจัดการข้ อมูลระดับมหภาพ (Big Data) เป็ นต้ น
ยอดการผลิตจริงของอุตสาหกรรม
รถยนต์
ปี

ยอดผลิต
(คัน)

ยอดขายใน
ประเทศ
(คัน)

รถจักรยานยนต์

ยอดส่ งออก
อัตรา
การเติบโตของ
(คัน)
ยอดผลิต (%)

ยอดผลิต
(คัน)

ยอดขายใน
ประเทศ
(คัน)

ยอดส่ งออก
อัตรา
การเติบโตของ
(คัน)
ยอดผลิต (%)

2560

1,988,823

862,391

1,126,432

2.28

2,055,193

1,686,835

368,358

12.90

2561
2562

2,167,694
2,013,710

1,041,739
976,546

882,083
1,037,164

8.99
(7.10)

2,063,076
1,948,480

1,691,886
1,598,773

371,190
364,050

0.38
(5.55)

2563*
963,066
441,609
521,457 (38.76)
1,114,015
882,218
231,797
*ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม - กันยายน) และอัตราการเติบโตเปรี ยบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อนหน้ า

(23.52)

ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ก) การจัดให้ ได้ มาซื่งผลิตภัณฑ์ เพื่อจาหน่ าย
การผลิต (จานวนโรงงาน และกาลังการผลิตรวม)
บริ ษัทมีกาลังการผลิตและอัตราการใช้ กาลังการผลิตในช่วงปี 2561 - 2563 ดังตารางต่อไปนี ้
2561
2562
สายควบคุมรถยนต์
กาลังการผลิต (เส้ น)
59,681,500
77,968,800
การผลิตจริ ง (เส้ น)
33,775,794
34,843,185
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (ร้ อยละ)
56%
45%
สายควบคุมรถจักรยานยนต์
กาลังการผลิต (เส้ น)
21,271,592
24,267,600
การผลิตจริ ง (เส้ น)
8,999,520
9,734,479
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (ร้ อยละ)
42%
40%
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่ างรถยนต์
กาลังการผลิตรวม (ชุด)
4,069,021
4,549,021
การผลิตจริ ง - แบบใช้ สายควบคุม (ชุด)
1,479,644
1,374,415
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (ร้ อยละ)
36%
30%
ยอดรวมทุกผลิตภัณฑ์
กาลังการผลิตรวม (ชุด)
85,022,114
106,785,421
การผลิตจริ ง - แบบใช้ สายควบคุม (ชุด)
44,254,958
45,952,079
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (ร้ อยละ)
52%
43%
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2563
56,160,347
21,770,022
39%
19,491,288
7,940,895
41%
2,335,047
778,349
33%
77,986,682
30,489,266
29%

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ขันตอนการผลิ
้
ต
ขันขั้ นตอนการผลิ
้ ตอนการผลิตตสายนอก
สายนอก

ขันขั้ นตอนการผลิ
้ ตอนการผลิตตสายใน
สายใน

รีดลวดกลมให้ แบน

ลวดสาเร็ จรูป

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
ตาม
ติดอุปกรณ์ ตัตัววยึยึดด ตาม
คุ
ณ
ลั
ก
ษณะประเภทของ
คุณลักษณะประเภทของ
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 งานก่อนที่จะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ผลิ ตได้ ลง
กล่องเพื่อเตรี ยมส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ าต่อไป
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ขันตอนการผลิ
้
ตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ขั้นตอนการผลิตชุดควบคุม
รางกระจกหน้ าต่ างรถยนต์
นาโครงมาใส่ ชุดอุปกรณ์

ใส่ ส่วนประกอบ
(สายเคเบิล ลูกล้ อ มอเตอร์ )
ใส่ น๊อตและตัวยึด

ตรวจสอบ

การผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบ่งออกเป็ 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 ษัทมีการจัดหาวัตถุดิบและ
ชิ ้นส่วนประกอบจากทังคู
้ ่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ นี ้ชิ ้นส่วนประกอบบางรายการ (Component Parts) บริ ษัทยัง
ไม่สามารถหาผู้ผลิตในประเทศได้ หรื อไม่ค้ มุ ทุนที่จะผลิต
ในปี 2563 บริ ษั ท มี ก ารจัด ซื อ้ วัต ถุดิ บ และชิ น้ ส่ว นประกอบเพื่ อ น ามาใช้ ใ นกระบวนการผลิต สายควบคุม รถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นประมาณ 1,159.08 ล้ านบาท ทังนี
้ ้เป็ นการ
จัดซื ้อในประเทศไทยประมาณร้ อยละ 80.61 และเป็ นการจัดซื ้อจากต่างประเทศประมาณร้ อยละ 19.39 โดยวัตถุดิบและ
ชิน้ ส่วนประกอบหลักที่บริ ษัทซื ้อมาใช้ ในกระบวนการผลิต ได้ แก่ วัตถุดิบและชิน้ ส่วนประกอบประเภทเหล็ก ยาง ลวด เม็ด
พลาสติก และมอเตอร์ เป็ นต้ น
สาหรับคูค่ ้ าของบริ ษัท มีจานวน 150 ราย ส่วนใหญ่จะเป็ นคูค่ ้ ากับบริ ษัทมาเป็ นระยะเวลานาน โดยมีค่คู ้ า 1 ราย ที่มียอดสัง่ ซื ้อ
รวมจากบริ ษัทในปี 2563 มากกว่าร้ อยละ 10 ของยอดการสัง่ ซื ้อรวมของบริ ษัท ได้ แก่ ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ โดยคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 11.15 ทังนี
้ ้วัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบหลักที่ซื ้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ ได้ แก่ วัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบประเภท
ยาง ส่วนประกอบสาเร็ จรูป เหล็ก และเม็ดพลาสติก เพื่อนามาใช้ ในการประกอบสายควบคุม รถยนต์และรถจักรยานยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ โดยสาเหตุที่บริ ษัทต้ องจัดซื ้อวัตถุดิบและชิน้ ส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น
เนื่องจากชิ ้นส่วนประกอบดังกล่าวเป็ นชิ ้นส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ ปริ มาณการผลิตไม่ค้ มุ ที่จะผลิตเอง
หรื อไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ดังนันการซื
้
้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริ ษัทที่มีนโยบายในการสนับสนุนด้ านวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบที่มีคณ
ุ ภาพและราคาที่แข่งขันได้ ให้ กบั บริ ษัทในกลุม่ ของไฮ
เล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ อยูแ่ ล้ วจึงเป็ นวิธีที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริ ษัทไม่ได้ ทาสัญญาที่กาหนดให้ บริ ษัทจะต้ องจัดซื ้อวัตถุดิบและ
ชิ ้นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ เพียงผู้เดียวแต่อย่างใด
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สาหรับสัดส่วนการสัง่ ซื ้อนัน้ บริ ษัทมีการสัง่ ซื ้อจากคูค่ ้ าหลายราย แต่ไม่ได้ พงึ่ พาการจัดซื ้อวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบจากคู่ค้า
รายใดรายหนึง่ เป็ นสาคัญ เนื่องจากบริ ษัทมีคคู่ ้ าหลายรายทาให้ อาจเกิดปั ญหาในการจัดหาคูค่ ้ ารายใดรายหนึง่ ดังนันบริ
้ ษัทจะ
ยังสามารถจัดหาวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบทดแทนที่มีคณ
ุ ภาพในระดับเดียวกันจากคูค่ ้ ารายอื่นได้
ข) การกาจัดวัตถุดิบเหลือใช้
บริ ษัทฯ มีการจัดทาพื ้นที่เพื่อจัดเก็บสิง่ ปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วจากการผลิต ซึง่ ถือว่าเป็ นการกาจัดกาก
อุตสาหกรรมอย่างเป็ นระบบ การจัดเก็บทาเป็ นสัดส่วนโดยแยกตามประเภทของสิง่ ปฏิกลู ซึง่ ทุกคนในบริ ษัทฯ 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, วงล้ อไม้ และวงล้ 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
บริ ษัท เอกอุทยั จากัด
บริ ษัท จัสมิน เอ็นไวรอนเม้ นท์ จากัด
 วิธีการกาจัด: ทาเชื ้อเพลิงผสม ฝังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อทาการปรับเสถียรหรื อทาให้ เป็ นก้ อนแข็งแล้ ว
โดยได้ นาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ องรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดังนี ้
1. ใบแจ้ งเกี่ยวกับรายละเอียดสิง่ ปฏิกลู หรื อวัสดุไม่ใช้ แล้ วสาหรับผู้ก่อกาเนิดสิง่ 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 ของเสีย หรื อวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วออกนอกบริ เวณโรงงานผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
4. เอกสารกากับการขนส่งของเสียอันตราย (ใบกากับการขนส่งของเสียอันตราย)
5. แบบฟอร์ ม รายงานการจัด การกากอุต สาหกรรมมูล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล 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 ISO14001 จึงทาให้ ไม่มีข้อพิพาทหรื อข้ อร้ องเรี ยนด้ านสิง่ แวดล้ อม
2.4 งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจ
3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
บริ ษัทมีการทาสัญญารั บความช่วยเหลือในด้ านพึ่งพาเครื่ องหมายการค้ า ภายใต้ ชื่อ
และ “HI-LEX” และสัญญารับความช่วยเหลือด้ านเทคนิคการผลิตสายควบคุ มรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ 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 ซึ่งจะช่วยลดต้ 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 นผู้ประกอบการต่างชาติที่ย้ายฐานการผลิตชิ ้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 ทางการตลาดที่สาคัญคือ
มุ่งเน้ นผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูง ควบคู่กบั การดาเนินงานลดต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ การจัดส่งที่ตรงต่อ
เวลา และการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้ ซึง่ บริ ษัทมีกลุม่ ลูกค้ าเป็ นผู้ผลิต
ชันน
้ าที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยและมีความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ลูกค้ าเหล่านี ้มาโดยตลอด ประกอบกับได้ มีห้อง
ทดสอบผลิตภัณฑ์เป็ นของตนเอง ส่งผลให้ ลดเวลา ลดต้ นทุน และค่าใช้ จ่ายในการทางาน
ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงต่าที่ค่แู ข่งขันจากต่างประเทศจะเข้ ามาและแข่งขันได้ ในระดับเดียวกัน เนื่องจากจะต้ อง
ลงทุนสูงและไม่สามารถดาเนินการได้ ครบวงจรเช่นเดียวกับบริ ษัท
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3.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ในปี 2563 บริ ษัทได้ จดั ซื ้อวัตถุดิบหลัก ได้ แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมลู ค่ารวมกว่าร้ อยละ
50.59 ของมูลค่าวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบที่บริ ษัทจัดซื ้อทังหมด
้
โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี ้ได้ รับผลกระทบจาก
ความผันผวนของราคาซื ้อขายอันเนื่องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุ ปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าวในตลาดโลก
ซึง่ ปรับตัวสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปั จจัยดังกล่าวเป็ นปั จจัยที่อยูเ่ หนือความควบคุมของบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิดความผันผวนถึงขนาดที่มีนยั สาคัญ บริ ษัทสามารถปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้ องกับต้ นทุนวัตถุดิบที่มีความผันผวนนันได้
้ ตามข้ อตกลงในสัญญาซื ้อขายชิ ้นส่วนที่บริ ษัททากับลูกค้ านัน้
ได้ กาหนดให้ บริ ษัทและลูกค้ าสามารถพิจารณาปรับราคาได้ เป็ นครัง้ คราว เช่น ทุก ๆ 6 เดือน หรื อทุกครัง้ ที่ราคา
วัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตังแต่
้ ร้อยละ 3 ขึ ้นไป การปรับราคาแต่ละครัง้ คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายจะทาการตกลง
ร่วมกัน บางครัง้ ลูกค้ าจะยินยอมให้ ทาการปรับราคาย้ อนหลังด้ วย การปรับราคาดังกล่าวจะช่วยทาให้ ผลกระทบ
จากความผันผวนของราคาวัตถุดิบลดลง และบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายให้ ผ้ ผู ลิตทาการลดต้ นทุนเพื่อเกิดการ
บริ หารจัดการต้ นทุนที่ดี ซึ่งเมื่อผู้ผลิตมีความแข็งแกร่ ง มีต้นทุนการบริ หารจัดการที่ต่าแล้ วก็จะสามารถควบคุม
ราคาขายให้ มีเสถียรภาพได้ แม้ ราคาวัตถุดิบจะสูงขึ ้นก็ตาม
3.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาคู่ค้าน้ อยราย
ชิ ้นส่วนหรื อวัตถุดิบบางรายการมีคณ
ุ สมบัตจิ าเพาะ ซึง่ ยากต่อการจัดหาคูค่ ้ าเปรี ยบเทียบ เพื่อเป็ นการลดความ
เสีย่ งจากการพึง่ พาคูค่ ้ าน้ อยราย บริ ษัทได้ มีการศึกษาเพื่อหาชิ ้นส่วนหรื อวัตถุดิบทดแทน โดยการนาชิ ้นส่วนหรื อ
วัตถุดิบดังกล่าวมาทาการวิเคราะห์และทดสอบ ซึง่ ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากลูกค้ าก่อนเริ่มใช้ งาน
3.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
ในปี 2563 บริ ษัทมีการจัดซื ้อวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบโดยนาเข้ าจากต่างประเทศประมาณร้ อยละ 19.64
ของยอดซื ้อวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบทังหมด
้
โดยบริ ษัทมียอดการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบทังหมดที
้
่
เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศตลอดทังปี
้ เทียบเท่าเงินบาทจานวนประมาณ 200 ล้ านบาท ซึ่งทาให้ บริ ษัทมีความ
เสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศในกรณีที่อตั ราแลกเปลีย่ นมีการปรับตัวสูงขึ ้น
3.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่
ปั จจุบันบริ ษัทมีลูกค้ ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้ วยบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ รายใหญ่ 7 ราย และผู้ผลิต
รถจักรยานยนต์รายใหญ่ 1 ราย โดยรายได้ รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ใ ห้ แก่บริ ษัทเหล่านี ้คิดเป็ น ร้ อยละ 88
โดยประมาณ ของรายได้ รวมของบริ ษัทในปี 2563 ดังนันบริ
้ ษัทจึงอาจมีความเสี่ยงด้ านรายได้ หากผู้ผลิตรายใด
รายหนึ่งลดปริ มาณการผลิตหรื อเลิกการสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์จากบริ ษัทซึ่ง อาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิ จ
สถานะทางการเงินและผลการดาเนินการของบริ ษัทในอนาคต
อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่าง
รถยนต์ที่ดาเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี โดยได้ พฒ
ั นาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื่อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ได้
คุณภาพ มีประสิทธิภาพเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวาง มีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ และมีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์
เป็ นของตนเอง ส่งผลให้ ลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็ วในการดาเนินงาน อีกทัง้ การทาธุรกิ จกับบริ ษัทผู้ผลิต
รถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่มาเป็ นเวลานาน มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ คือ ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ ซึ่งเป็ นผู้ผลิต
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สายควบคุมชันน
้ าของประเทศญี่ปนุ่ ตลอดจนการเป็ นบริ ษัทในกลุม่ ของซัมมิท คอร์ ปอเรชัน่ ซึง่ เป็ นผู้ผลิตชิ ้นส่วน
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ ในธุรกิ จมานานเป็ นผู้ผลิตที่มีความ
น่าเชื่อถือในเรื่ องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทในกลุ่มซัมมิท คอร์ ปอเรชั่น ครอบคลุมถึง
อุปกรณ์และชิ ้นส่วนเกือบทุกชนิดทังในรถยนต์
้
และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะที่นงั่ ผนังประตูข้าง ฯลฯ ซึ่ง
คุณ สมบัติ ดัง กล่า วท าให้ เ ห็ นว่า มี ค วามเป็ นไปได้ น้ อ ยที่ บริ ษั ท ผู้ผลิต รถยนต์ แ ละรถจักรยานยนต์ เ หล่า นี จ้ ะ
เปลีย่ นไปสัง่ ซื ้อจากคูแ่ ข่งของบริ ษัท
อนึง่ บริ ษัทได้ มีนโยบายกระจายความเสีย่ งโดยมีแผนจะเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ ้น เพื่อเป็ นการลด
ความเสีย่ งจากการพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่อีกทางหนึง่ ด้ วย
3.7 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ ถอื หุ้นรวมกันเกินกว่ าร้ อยละ 50 และการมีอานาจบริหาร
จัดการบริษัทและผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ ของบริ ษัท และ/หรื อผู้
ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท
บริ ษัทมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒนะเมลือ ง
(รายละเอียดเพิ่มเติมใน: ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ทังสามกลุ
้
ม่ มีการถือหุ้น
ในบริ ษัทรวมเป็ นจานวน 209,992,900 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 80.83 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 4
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
การสรรหาบุคคลเข้ าดารงตาแหน่ง และกาหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
ดังนัน้ จึงมีความเป็ นไปได้ น้อยที่จะเกิดความเสีย่ งดังกล่าวขึ ้น
3.8 ความเสี่ยงจากการชดใช้ ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim)
ตามที่บริ ษัทมีหน้ าที่ในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้ องรับผิดชอบต่อลูกค้ าของบริ ษัทนัน้ กรณีที่เกิด
ความเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ในสัญญาซื ้อขายชิ ้นส่วนระบุให้ บริ ษัทต้ อง
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ชาระค่าเสียหายที่เกิดจากความบกพร่ องนันๆ
้ ซึ่งหากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรี ยกร้ องให้ บริ ษัทชาระ
ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ ในจานวนเท่ากับหรื อมากกว่ายอดขายของบริ ษัท และศาลมีคาสัง่ เป็ นที่สดุ ให้ บริ ษัท
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 ทุกๆ เดือนบริ ษัทจะสรุ ปยอดการเรี ยกร้ องให้ ชดเชยค่าเสียหาย และทุกๆ 6
เดือนจะนาผลลัพธ์สรุปรวมไปวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่งบริ ษัทเชื่อ ว่าจะ
ช่วยลดความเสีย่ งในกรณีที่บริ ษัทต้ องชาระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ได้
3.9 ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้ อม และชุมชน
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายความปลอดภัย สิ่งแวดล้ อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน ในด้ านความ
ปลอดภัยได้ ให้ ความสาคัญกับทุกขันตอนของกระบวนการผลิ
้
ต ตังแต่
้ การออกแบบเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ระบบ
ควบคุมการผลิตและระบบควบคุมการเฝ้าระวัง และสัญญาณเตือนภัยต่างๆ รวมถึงมีการจัดการขันตอนการ
้
ปฏิบตั ิงานและปรับปรุงให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ มีการให้ ความรู้ ความเข้ าใจกับพนักงานทุกระดับโดยการจัดฝึ กอบรม
ด้ านความปลอดภัย และสิง่ แวดล้ อมเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ จากโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ สง่ เสริ มให้ มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้ านความปลอดภัยทังในงานและ
้
นอกงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการบริ หารการจัดการความปลอดภัย (Safety-Shop Floor Management:
S-SFM) กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง การค้ นหาจุดเสี่ยงและขจัดอันตรายก่อนการเริ่ มงาน (Completely
Check Completely Find out: CCCF) กิจกรรมสร้ างวัฒนธรรมองค์กรด้ านความปลอดภัย (Safety Culture)
และโครงการมาตรฐานเครื่ องจักรด้ านความปลอดภัย (Machine Safety Activity) รวมทังการเตรี
้
ยมความพร้ อม
และตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ ต่างๆ เช่น การฝึ กซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การฝึ กซ้ อมแผน
ฉุกเฉินภาวะสารเคมีหกรั่วไหล ตลอดจนการจัดกิจกรรมการสร้ างจิตสานึกด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยนอก
งาน เช่น การรณรงค์ ไ ม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ ซึ่งผลลัพธ์ ของการดาเนินโครงการต่างๆ ทาให้ อุบัติเหตุมี
แนวโน้ มลดลง การปฏิบตั ิตามกฎหมายครบถ้ วน บุคลากรพร้ อมที่จะปฏิบตั ิงานได้ เต็มประสิทธิ ภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ตามเป้าหมายทังด้
้ านคุณภาพ ด้ านความปลอดภัย และด้ านสิง่ แวดล้ อมใน
การทางาน
สาหรับการดาเนินการด้ านสิง่ แวดล้ อม ชุมชน และสังคมนัน้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการตรวจวัดสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานและติดตามคุณภาพอากาศภายในบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตามคุณภาพอากาศโดยทัว่ ไปในพื ้นที่
ชุมชนโดยรอบ ซึง่ มีการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ ามาช่วยในการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมและป้องกันปั ญหามลพิษ
เช่น การจัดให้ มีระบบบาบัดอากาศที่มปี ระสิทธิภาพ อีกทังยั
้ งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาทรัพยากรให้
มีประสิทธิผลสูงสุด ลดค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการในการกาจัดของเสีย เช่น จัดตังโครงการ
้
3R เพื่อนาวัสดุที่
- 28 -

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

เหลือใช้ กลับมาหมุนเวียนหรื อสร้ างมูลค่าโดยการแปรสภาพ โดยมีการนาวัสดุเหลือใช้ จากการผลิตส่งให้ ผ้ มู ีสว่ น
ได้ เสียนาไปแปรสภาพเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ การเพิ่มมูลค่าให้ กบั วัสดุเหลือใช้ โดยนามาจัดทาเป็ นเครื่ องใช้ และ
เครื่ องอานวยความสะดวกให้ กบั บุคลากรภายในบริ ษัท ตลอดจนการคิดค้ นหาแนวทางในการควบคุมปริ มาณ
การใช้ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในกระบวนการผลิต ซึง่ บริ ษัทได้ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชันน
้ าเพื่อจัดตังเป็
้ นศูนย์
ศึกษาและพัฒนาการบริ หารจัดการพลังงาน การออกแบบกระบวนการผลิตให้ ทนั สมัยและมีความปลอดภัยกับ
ผู้ปฏิบตั ิงาน ลดการเกิดของเสีย อีกทังยั
้ งส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพสูงขึ ้น
ทังนี
้ บ้ ริ ษัทยังมีความตระหนักถึงภาวะโลกร้ อนที่กาลังเกิดขึน้ ในปั จจุบัน จึงได้ มีการใช้ พลังงานทดแทนจาก
แสงอาทิตย์ โดยการติดตัง้ Solar Roof Top บริ เวณหลังคาอาคารโรงงานผลิต เพื่อแสดงถึงความมุง่ มัน่ ในการลด
การปลดปล่อยมลพิษจากการดาเนิน งานของบริ ษัท โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีการดาเนินการติดตัง้ Solar Roof Top
กาลังผลิตไฟฟ้า 945 กิโลวัตต์ (Phase#1) เริ่ มใช้ งานตังแต่
้ เดือนมกราคม 2562 และอยูร่ ะหว่างดาเนินการติดตัง้
Solar Roof Top กาลังผลิตไฟฟ้า 1,200 กิโลวัตต์ (Phase#2) คาดว่าจะสามารถเริ่ มใช้ งานได้ ในเดือนธันวาคม
2563
นอกจากนี บ้ ริ ษัทได้ มีการรณรงค์ และสร้ างจิตสานึกให้ กับพนักงานทุกคนในการตระหนักถึงความสาคัญของ
สิง่ แวดล้ อมโดยเริ่ มตังแต่
้ สภาพแวดล้ อมในการทางานผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 5ส. และ Big cleaning
Day พร้ อมทังขยายกรอบแนวคิ
้
ดไปจนถึงการดูแลสิ่งแวดล้ อมของชุมชน ซึ่งได้ รับการตอบรับจากพนักงานทุก
ระดับเป็ นอย่างดี
ทัง้ นีบ้ ริษัทได้ คานึงถึงการดาเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน บริษัทจึงให้ ความสาคัญกับการวิเคราะห์ ความเสี่ยง
ที่เกิดขึน้ ใหม่ และอาจส่ งผลต่ อธุรกิจในอนาคต (Emerging Risk)
3.10 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเป็ นเทคโนโลยียานยนต์ ไฟฟ้ า
แนวโน้ มเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตจะนาเอาระบบไฟฟ้า Electric Vehicle (EV) มาใช้ ซึ่งเป็ นแนวโน้ มที่มา
แรงในยุคนี ้ คนทัว่ โลกหันมาใช้ รถ EV กันมาก จะส่งผลให้ ตลาดกลุม่ ผลิตภัณฑ์สายเคเบิลมีน้อยลงและอาจหมด
ไปในระยะยาว อาทิ สายเบรค สายเกียร์ สายเปิ ดฝาถังน ้ามัน และอื่นๆ ซึ่งรถยนต์บางค่ายได้ เริ่ มปรับเปลี่ย น
ออกแบบไปแล้ ว ทัง้ ในรุ่ น ปั จ จุ บัน และรุ่ น ใหม่ ที่ ก าลัง จะเปิ ด ตัว ในอนาคต เพื่ อ ตอบสนองต่ อ เทคโนโลยี ที่
เปลีย่ นแปลงไป เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด บริ ษัทได้ จดั ตังที
้ มวิศวกรเพื่อทาการศึกษาวิจยั ผลิตภัณฑ์ใ หม่
อย่างจริ งจัง โดยเฉพาะด้ านการออกแบบและจัดทาต้ นแบบ ส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและความ
แม่นยาสูง ซึ่ง ทีมวิศวกรออกแบบของบริ ษัทได้ มีการพัฒนาร่ วมกับสถาบันผู้ชานาญการในด้ านต่างๆ ได้ แก่
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง และไฮเล็กซ์ คอปอเรชัน่ เพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่
ควบคุมด้ วยระบบไฟฟ้า รวมถึง System Product อาทิ ชุดเปิ ดประตูข้างไฟฟ้า (Power Slide Door), ชุดเปิ ด
ประตูหลังไฟฟ้า (Power Lift Gate), ชุดควบคุมการเปิ ดปิ ดท้ ายกระบะ (Tail Gate Absorber) และรางยกกระจก
หน้ าต่างรถยนต์ที่ประกอบสาเร็ จกับชุดประตู (Integrated Window Regulator or Door Module) ทางบริ ษัทได้
กาหนดนโยบายทางการตลาดในการขยายฐานลูกค้ าในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจกับกลุม่ ลูกค้ า
หลักอันได้ แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ทางบริ ษัทยังมุง่ เน้ นที่จะทาการขยายตลาดในส่วนของ
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ตลาดหลังการขายทังในและต่
้
างประเทศ ซึง่ ตลาดหลังการขายนันเป็
้ นอีกหนึง่ ช่องทางที่จะสามารถนาเทคโนโลยี
หรื อนวัตกรรมใหม่ๆ ไปนาเสนอ และสามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ โดยตรง เพื่อนาไปสู่การสร้ างอุปสงค์ให้
เกิดขึ ้นสาหรับสินค้ านันๆ
้ ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทมุ่งเน้ นที่จะนาเอาความชานาญด้ านวิศวกรในการออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตที่ทนั สมัย เข้ ามาใช้ ในการนาเสนอและมีสว่ นร่ วม ตังแต่
้ เริ่ มต้ นพัฒนารถรุ่ นใหม่ไปพร้ อมๆ
กับลูกค้ า สาหรั บรถรุ่ นใหม่ที่กาลังจะเปิ ดตัวในอีก 2-3 ปี ข้างหน้ า รวมถึงการนาเสนอผลิตภัณฑ์ ใหม่เป็ น
Localize Project เพื่อเป็ นแนวทางลดต้ นทุนให้ กบั คู่ค้าของบริ ษัทอีกด้ วย จากการใช้ ชิ ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ
เป็ นหลักโดยปั จจุบนั มีลกู ค้ าหลายราย เริ่ มก่อตัง้ R&D center ที่มีบทบาทมากขึ ้นในประเทศไทย และด้ วย
ความสัมพันธ์อนั ดี จึงทาให้ บริ ษัทมีโอกาสที่จะผลักดันนโยบายนี ้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
3.11 ควำมเสี่ยงด้ ำน Digital Transformation
กระบวนการที่นาเอา Digital Technology มาปรับใช้ กบั ทุกส่วนของธุรกิจเพื่อให้ ธุรกิจสามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ย นแปลงได้ อย่างรวดเร็ ว ในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงยานยนต์ เริ่ มใช้ ระบบอัตโนมัติ และระบบหุ่นยนต์
(Robotics) ในสายการผลิตเพื่อลดปั ญหาคุณภาพ ลดต้ นทุน และเพิ่มประสิทธิ ภาพของกระบวนการผลิต ซึ่ง
บริ ษัทได้ กาหนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสีย่ งโดยสนับสนุนให้ ทีมวิจยั และพัฒนา ทีมวิศวกรการผลิตของ
เรามีการแลกเปลี่ยนข้ อมูลทางวิชาการเสริ มสร้ างความรู้ และประสบการณ์ กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) และองค์ กรต่างชาติอื่ นๆ เพื่อนาทักษะความรู้ มาคิดค้ นออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนการออกแบบสายการผลิตแบบอัตโนมัติ และการนาหุน่ ยนต์มาใช้ ในสายการผลิต เป็ น
ต้ น
3.12 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปั จจุบนั ทัว่ โลกกาลังเผชิญปั ญหาภาวะมลพิษทางอากาศ อันเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆ ที่ มนุษย์เป็ นผู้สร้ างขึ ้น
เช่น การก่อสร้ างจานวนมาก การเผาไหม้ เชื ้อเพลิง ฯลฯ ซึง่ เป็ นสาเหตุที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
เนื่องจากทาให้ เกิดก๊ าซเรื อนกระจก (Greenhouse Gases) ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ ้น เป็ นเหตุให้ เกิดภาวะเรื อน
กระจก (Greenhouse Effect) ส่งผลให้ อณ
ุ หภูมิพื ้นผิวโลกสูงขึ ้นหรื อที่เรี ยกว่า ภาวะโลกร้ อน (Global Warming)
จากการศึกษาข้ อมูลของภาวะโลกร้ อนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทได้ มีความตระหนักถึงการลดมลภาวะที่จะก่อให้ เกิด
ก๊ าซเรื อนกระจก โดยได้ ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยลดปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2 Reduction)
และนาผลจากการดาเนินกิ จกรรม มาจัดทาบัญชี รายการก๊ าซเรื อ นกระจก เพื่ อขอทวนสอบการปลดปล่อ ย
ปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และขอรับการรับรองข้ อมูลบัญชีรายการก๊ าซเรื อนกระจกจากองค์การบริ หาร
จัดการก๊ าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) พร้ อมทังขอขึ
้ ้นทะเบียนการแสดงคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ขององค์กร
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การแสดงข้ อมูลคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ ขององค์ กรผ่ านทาง http://thaicarbonlabel.tgo.or.th
(ช่ วงการรั บรองข้ อมูลเดือนกันยายน 2562- กันยายน 2563)

3.13 ความเสี่ยงจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรั สโคโรนา (โควิด-19) หลายธุรกิจหยุดชะงัก ทังที
้ ่ได้ รับผลกระทบทัง้
ทางตรงและทางอ้ อม ผลประกอบการลดลงอย่างเป็ นสาระสาคัญ หรื อบางธุรกิจจาเป็ นต้ องปิ ดกิจการ อีกทังต้
้ อง
ปฏิบตั ิตามมาตรการของทางรัฐบาลอย่างเคร่ งครัด จากผลกระทบดังกล่าว บริ ษัทมีความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยด้ านสุขภาพของพนักงาน ซึ่งต้ องยับยังการแพร่
้
ระบาดของโรคในทุกด้ าน ผู้บริ หารระดับ สูงจึงกาหนด
มาตรการและเตรี ย มความพร้ อมเพื่อ รองรั บ สถานการณ์ ดังกล่า ว โดยให้ พ นัก งานส่ว นสานัก งานสามารถ
ปฏิบตั ิงานจากที่พกั อาศัยได้ ในกรณีฉกุ เฉิน โดยบริ ษัทได้ จดั เตรี ยมความพร้ อมทางด้ านเทคโนโลยี (Application
Tools) จัดทาคูม่ ือการใช้ งาน และติดตามผลการปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ ชิด ใช้ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของบริ ษัท
ทุกช่องทาง เพื่อติดตามและแจ้ งข่าวสารการแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัสและสถานการณ์ลา่ สุด ได้ แก่ Line @TSC,
Line Group น้ องนิวส์, Line HR & Top section และ GM Talks นอกจากนี ้มีการสื่อสารแผนบริ หารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (โรคระบาด) Business Continuity Plan (Disease) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิหากเกิดการ
ระบาดซ ้าอีก
ความเสี่ยงต่ อการลงทุนต่ อผู้ถอื หลักทรั พย์
การซื ้อหลักทรัพย์มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ แต่ก็มีความเสีย่ งที่สงู กว่า นักลงทุนจึง
จาเป็ นต้ องศึกษาความเสีย่ งและประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ งของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน
ความเสีย่ งหลักๆ ในการลงทุนถือหลักทรัพย์ มีดงั นี ้
ความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market Risk) ซึ่งขึ ้นอยู่กบั สภาวะการณ์ต่างๆ ทังในและนอกประเทศ
้
และสภาวะ
ดังกล่าวมีผลทาให้ ราคาหลักทรัพย์มีการผันผวนหรื อเปลี่ยนแปลง เช่น สถานการณ์ทางสังคมหรื อการเมือง การ
จลาจล การนัดหยุดงาน ปั ญหาเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อหรื ออัตราดอกเบี ้ยมีการเปลีย่ นแปลง ฯลฯ
ความเสีย่ งจากการดาเนินงานของผู้ออกหุ้น (Company Risk) อาจเกิดจากการบริ หารกิจการไม่ได้ ตามเป้าหมาย
มีการเปลีย่ นแปลงผู้บริ หารหรื อนโยบายการทาธุรกิจ บริ ษัทประสบปั ญหาทางการเงิน ขาดแคลนแรงงาน หรื อมี
การพึง่ พาอาศัยลูกค้ ารายใหญ่บางรายมากเกินไป
- 31 -

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ความเสีย่ งของอุตสาหกรรม (Industrial Risk) เป็ นความเสีย่ งที่เกิดเฉพาะกลุม่ อุตสาหกรรม ซึง่ นักลงทุนสามารถ
ลดความเสีย่ 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 2563 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
3

4

5

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

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เจ้ าของกรรมสิทธิ์

32

-

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

เจ้ าของกรรมสิทธิ์

401

-

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

เจ้ าของกรรมสิทธิ์

254

-

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
รวม

เจ้ าของกรรมสิทธิ์

36

-

954

4.1.2 สรุ ปสัญญาสาคัญระหว่ างบริษัทกับบริษัทอื่น
1) สัญญาการใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือด้ านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement)
บริ ษัทได้ ทาสัญญาฉบับนี ้กับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ เพื่อสิทธิในการผลิตสายควบคุมและส่วนประกอบของ
สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสิทธิในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า
และ
“HI-LEX” สาหรับการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย
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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
2)

สัญญาการใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือด้ านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement)
บริ ษัทได้ ทาสัญญาฉบับนี ้กับไฮเล็ กซ์ คอร์ ปอเรชั่น เพื่อสิทธิ ในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่าง
รถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายเคเบิลควบคุม และสิทธิใน
การใช้ เครื่ องหมายการค้ า
และ “HI-LEX” สาหรับการผลิต การใช้ และการประกอบ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทในประเทศไทย
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

3)

บันทึกความเข้ าใจ (Memorandum of Understanding) ในการเสนอราคาสายควบคุมและชิ น้ ส่วน
ประกอบสาหรับโครงการ T6
บริ ษัทได้ ลงนามในบันทึกความเข้ าใจลงวันที่ 10 ตุลาคม 2550 ร่วมกับ ไฮเล็กซ์ บราซิล (HI-LEX Do Brazil
Ltda.) จากประเทศบราซิล และเฟลกซ์ เทค (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
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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 ้นส่ว นที่ต้องการ 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 มี เ ครื่ องหมายการค้ า ที่ เป็ นของบริ ษั ทที่ ใช้ ในการผลิตและจัด จาหน่า ยสายควบคุม รถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เพียงเครื่ องหมาย
การค้ าเดียว คือ
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องคือบริ ษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จากัด โดยถือหุ้น
ในสัดส่วนร้ อยละ 6.28 คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุนรวม 25.70 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.18 ของสินทรัพย์
รวมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ นโยบายในการลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษั ทที่เกี่ยวข้ 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 ษัทในฐานะผู้ถือ หุ้นจะแต่งตัง้
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 –
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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 – 10
: (038) 185 025
: 268,500,000 บาท
: 259,800,000 บาท
: หุ้นสามัญ

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 เขต
คลองเตย 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- 35 -
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 268,500,000 บาท เรี ยกชาระแล้ ว 259,800,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
บริ ษัทไม่มีห้ นุ ประเภทอื่นที่มีสทิ ธิหรื อเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรื อโครงการออก และเสนอขาย
หุ้น หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพให้ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึง่ เป็ นคนต่างด้ าว (Thai Trust Fund) หรื อมีการออกตราสาร
แสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์
7.2 ผู้ถอื หุ้น
7.2.1 รายชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีดงั นี ้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผู้ถอื หุ้น
กลุม่ จุฬางกูร
ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่
กลุม่ พัฒนะเมลือง
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายไชยทัศน์ ไชยพิภทั รสุข
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
นายดารงค์ กุลธนพงศ์
น.ส.วราภรณ์ สงฆ์ประชา
นายเทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์
พลอากาศตรี พิทกั ษ์ วีระวัฒกานนท์
น.ส.ดวงพร วีระวัฒกานนท์
น.ส.พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์
นางสุมิตรา ดารงกิจชัยพร
นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ
รวม
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ทุนชาระแล้ ว
จานวน 259,800,000 บาท
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
108,602,200
41.80
70,000,000
26.94
31,390,700
12.08
12,531,800
4.82
6,500,000
2.50
5,378,800
2.07
5,300,000
2.04
2,105,500
0.81
1,930,900
0.74
1,750,000
0.67
1,665,500
0.64
1,511,000
0.58
1,500,000
0.58
1,225,600
0.47
8,408,000
3.26
259,800,000
100

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: 1) กลุม่ จุฬางกูร ประกอบด้ วยกลุม่ ผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
4 ราย ได้ แก่
- นายสรรเสริญ จุฬางกูร
ถือหุ้นจานวน 83,115,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
- นายทวีฉัตร
จุฬางกูร
ถือหุ้นจานวน 21,294,700 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
- นายกรกฤช
จุฬางกูร
ถือหุ้นจานวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
- นายอภิชาติ
จุฬางกูร
ถือหุ้นจานวน
192,500 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ

31.99
8.20
1.54
0.07

ของทุนชาระแล้ ว
ของทุนชาระแล้ ว
ของทุนชาระแล้ ว
ของทุนชาระแล้ ว

2) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ประกอบด้ วย
1. Teraura Investment Co., Ltd.
ถือหุ้นร้ อยละ 24.09
2. Teraura Scholarship Foundation
ถือหุ้นร้ อยละ 4.08
3. JP Morgan Chase Bank
ถือหุ้นร้ อยละ 3.67
4. BBH For Fidelity Low‟Priced Stock Fund
ถือหุ้นร้ อยละ 3.55
5. Nippon Life Insurance Company
ถือหุ้นร้ อยละ 3.30
6. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
ถือหุ้นร้ อยละ 3.09
7. State Street Bank and Trust Company
ถือหุ้นร้ อยละ 2.97
8. NISHIKAWA RUBBER Co., Ltd.
ถือหุ้นร้ อยละ 2.71
9. Japan Trustee Services Bank, Ltd.
ถือหุ้นร้ อยละ 2.47
10. The Master Trust Bank of Japan, Ltd.
ถือหุ้นร้ อยละ 2.43
3) กลุม่ พัฒนะเมลือง ประกอบด้ วยกลุม่ ผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
3 ราย ได้ แก่
- นายสันติ
พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจานวน 10,602,400 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.08 ของทุนชาระแล้ ว
- นายสริศ
พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจานวน 10,592,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.08 ของทุนชาระแล้ ว
- นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจานวน 10,196,300 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.92 ของทุนชาระแล้ ว

ข้ อจากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริ ษัท รวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 หุ้นของบริ ษัท ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจานวนร้ อยละ 27.10
การถือหุ้นของคณะกรรมการบริ ษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 48.35 ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
ข้ อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่
ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน และไม่มีเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรื อการบริ หารงานของบริ ษัท
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7.2.2 การถือครองหลักทรัพย์ ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
การถือครองหุ้น
(จานวนหุ้น)
ลาดับ
ที่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อ - สกุล

83,115,000
0
21,294,700
0
10,592,000
10,602,400
0
0
0
0
0

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

10,196,300

0

0

0

0
100

0
0

ตาแหน่ ง
ตนเอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นายสรรเสริ ญ
นายมากาโต
นายทวีฉตั ร
นายวุฒิภมู ิ
นายสริ ศ
นายสันติ
นายฮาจิเมะ
นายปริ ญญา
นายอภินนั ท์
นายฉัตรชัย
นายวีรวัฒน์

จุฬางกูร
เทราอุรา
จุฬางกูร
จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง
พัฒนะเมลือง
คาโตะ
ไววัฒนา
ณ ระนอง
เอียสกุล
ขอไพบูลย์

12

นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง

13

นางสาวภัทรา ชัยยศบูรณะ

14
15

นางกสิตา
นายจักรรัตน์

พิทกั ษ์ สงคราม
มีสาวงษ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ/ผู้จดั การทัว่ ไป (ส่วนงานวิจยั และพัฒนา)
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ผู้จดั การทัว่ ไปอาวุโส
(ส่วนงานบริ หารธุรกิจ และส่วนงานจัดหา)
ผู้จดั การทัว่ ไปอาวุโส
(ส่วนงานปฏิบตั ิการธุรกิจ และส่วนงานวิจยั และพัฒนา)
ผู้จดั การทัว่ ไป (ส่วนงานบริ หารธุรกิจ)
ผู้จดั การทัว่ ไป (ส่วนงานจัดหา)

7.3 การออกหลักทรัพย์ อ่ ืน
- ไม่มี 7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 25 ของกาไรสุทธิหลังจากหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภท
ตามที่ได้ กล่าวไว้ ในข้ อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนันจะไม่
้
มผี ลกระทบต่อ
การดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีสาระสาคัญ และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยการจ่ายเงิน
ปั นผลให้ กระทาใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรื อวันที่คณะกรรมการมีมติแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ น
หนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์
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รายละเอียดการจ่ ายปั นผลของบริษัทในระยะเวลาที่ผ่านมา 5 ปี ย้ อนหลัง
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
1. เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท : หุ้น)
0.50
1.00
1.00
2. รวมจานวนเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (บาท)
129,900,000 259,800,000 259,800,000
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ)
157.72
118.11
103.56

ปี 2560
0.80
207,840,000
118.09

ปี 2559
0.50
129,900,000
94.68

8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างองค์ กร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

8.1 คณะกรรมการบริษัท
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่า คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสองคน (12)
คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริ ษัทจะ
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
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ทังนี
้ ้บริ ษัทไม่มีการกีดกันทางเพศ รวมทังในการด
้
าเนินกิจการนัน้ กรรมการต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง รักษา
ผลประโยชน์ของบริ ษัท และมอบหมายให้ ผ้ บู ริ หารบริ ษัทปฏิบตั ิงานแทนตามอานาจอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริ ษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 11 มิถนุ ายน 2563 มีจานวน 11 ท่าน ประกอบด้ วย

กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร จานวน 3 ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร จานวน 4 ท่าน

กรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ
จานวน 4 ท่าน
จานวนครั ง้ การ จานวนครัง้ การ
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
ประชุม
เข้ าร่ วมประชุม
1
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
ประธานกรรมการ (ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
6
4
2
นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง กรรมการ
6
6
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3
นายมากาโต เทราอุรา
กรรมการ (ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
6
0
4
นายทวีฉตั ร
จุฬางกูร
กรรมการ
6
3
5
นายวุฒิภมู ิ
จุฬางกูร
กรรมการ (ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
6
1
6
นายสันติ
พัฒนะเมลือง กรรมการ (ไม่เป็ นผู้บริ หาร)
6
5
7
นายฮาจิเมะ คาโตะ
กรรมการ
6
6
8
นายปริ ญญา ไววัฒนา
กรรมการอิสระ
6
6
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
9
นายอภินนั ท์ ณ ระนอง
กรรมการอิสระ
6
6
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
10
นายฉัตรชัย
เอียสกุล
กรรมการอิสระ
6
6
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
11
นายวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์
กรรมการอิสระ
6
6
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการที่ออกระหว่างปี : ไม่มี
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กรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ า ง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ทังนี
้ ้
ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการหรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่
น้ อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ น
ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงาน

5.

6.

7.
8.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้
กู้ยืม คา้ ประกัน การให้ สิน ทรั พ ย์ เป็ นหลักประกัน หนีส้ ิน รวมถึงพฤติก ารณ์ อื่นท านองเดี ยวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บ ริ ษัท หรื อ
คูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาท
ขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงินซึ่ง
ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้
พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ ขึ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยหรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่
มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกิน
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ร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณีที่บุคคลที่บริ ษัทแต่งตัง้ ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการ
ให้ บริ การทางวิชาชี พเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้ อ (4) หรื อข้ อ (6) ให้ บริ ษัทได้ รับการผ่อนผันข้ อห้ ามการมีหรื อเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิ ชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริ ษัทได้ จดั ให้ มีความเห็นคณะกรรมการ
บริ ษัทที่แสดงว่าได้ พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ วว่า การแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่
และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือนัด ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการอิสระด้ วย
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ ที่ทาให้ บคุ คลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข. เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษัทในการเสนอให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
เพื่อประโยชน์ตามข้ อ (5) และข้ อ (6) คาว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากสานักงานสอบบัญชี หรื อ
ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ ให้ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการให้ บริ การทางวิชาชีพ (แล้ วแต่กรณี)
ในนามของนิติบคุ คลนัน้
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร หรื อ นายทวีฉัตร จุฬางกูร หรื อ นายวุฒิภมู ิ จุฬางกูร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่ วมกับ นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง หรื อ นายสันติ พัฒนะเมลือง หรื อ นายฮาจิเมะ คาโตะ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษัท หรื อ
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง หรื อ นายสันติ พัฒนะเมลือง ลงลายมือชื่อร่ วมกับ นายฮาจิเมะ คาโตะ และประทับตราสาคัญของ
บริ ษัท
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8.2 ผู้บริหาร
รายชื่อและตาแหน่ งของผู้บริหาร
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

นายทวีฉตั ร
จุฬางกูร
นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
นางสาวภัทรา ชัยยศบูรณะ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการผู้จดั การ
ผู้จดั การทัว่ ไปอาวุโส (ส่วนงานบริ หารธุรกิจ และส่วนงานจัดหา)
ผู้จดั การทัว่ ไปอาวุโส (ส่วนงานปฏิบตั ิการธุรกิจ และส่วนงานวิจยั
และพัฒนา)
5
นายฮาจิเมะ
คาโตะ
ผู้จดั การทัว่ ไป (ส่วนงานวิจยั และพัฒนา)
6
นางกสิตา
พิทกั ษ์ สงคราม
ผู้จดั การทัว่ ไป (ส่วนงานบริ หารธุรกิจ)
7
นายจักรรัตน์
มีสาวงษ์
ผู้จดั การทัว่ ไป (ส่วนงานจัดหา)
8
นางสาวพิมพ์ลภัส ชาญสมิง
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้บริ หาร หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่รายแรกนับต่อจากคณะกรรมการบริ ษัทลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดารง
ตาแหน่งเทียบเท่าผู้บริ หารรายที่สี่ทุกราย โดยรวมถึงผู้จัดการฝ่ ายบัญชี (ผู้บริ หารลาดับที่ 1-8 เป็ นผู้บริ หารภายใต้
นิยามดังกล่าว)
8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
8.3.1 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตัง้ นางกสิตา พิทักษ์ สงคราม ทาหน้ าที่เลขานุการบริ ษัท โดยให้ มีอานาจหน้ าที่ตามที่
กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติห ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยมี
คุณสมบัติ ขอบเขต และหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
คุณสมบัติ
อ้ างอิงจากกฎหมายมิได้ กาหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริ ษัทไว้ จึงถือเป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการที่จะต้ องดูแล
รับผิดชอบให้ ได้ บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ ามาปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยเลขานุการบริ ษัทซึ่งเป็ นลูกจ้ างของ
บริ ษัทมิสามารถรับหน้ าที่เลขานุการบริ ษัทในบริ ษัทอื่นๆ แต่อาจรับหน้ าที่เลขานุการบริ ษัทในบริ ษัทย่อยได้
ขอบเขตและหน้ าที่
บริ ษัทได้ จัดให้ มีเลขานุการบริ ษัททาหน้ าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หาร ทาหน้ าที่ดูแลและ
ประสานงานด้ านกฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง สนับสนุนให้ ดาเนินการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี พร้ อม
ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยเลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริ ษัท
กาหนด ดังนี ้
1. ให้ คาแนะนาเบื ้องต้ นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้ อกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับต่างๆ ของบริ ษัท และติดตามให้ มี
การปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้ องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงที่มีนยั สาคัญ แก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริ ษั ท และฝ่ ายบริ หาร ดูแลและประสานงานด้ านกฎหมาย กฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง รวมทังด
้ าเนินการให้ มีการปฎิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษัท
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3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อพึ ง
ปฎิบตั ิตา่ งๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังติ
้ ดตามให้ มีการปฏิบตั ิตาม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
5. ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้ องตามระเบียบและข้ อกาหนดของกลต. และ
ตลท.
6. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร
8. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
9. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริ มความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ กบั กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน
10. ติดต่อและสือ่ สารกับผู้ถือหุ้นทัว่ ไปให้ ได้ รับทราบสิทธิตา่ งๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริ ษัท
11. เรื่ องอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
8.3.2 ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตัง้ นางสาวพิมพ์ลภัส ชาญสมิง ทาหน้ าที่รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทา
บัญชี โดยมีคณ
ุ สมบัติอ้างอิงตามข้ อกาหนดของสานักงานกลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการและผู้บ ริ ห าร*** ที่ เ ป็ น ธรรมและสมเหตุสมผล
สอดคล้ องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริ ษัทและเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน ดังนี ้
8.4.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเท่านัน)
้
ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็ นดังนี ้
 ค่าเบี ้ยประชุม (ต่อครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม) ในอัตราเดียวกับปี 2562 คือ
- ประธานกรรมการบริ ษัท
เป็ นเงิน 35,000 บาท
- กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
เป็ นเงิน 25,000 บาท
 จ่ายบาเหน็จกรรมการบริ ษัท ในอัตราร้ อยละ 1.50 ของเงินปั นผลที่จ่ายจากผลการดาเนินงานปี 2562
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ขออนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
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ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคล ในปี 2563 มีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)
รายชื่อ

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

นายสรรเสริญ
นายสริศ
นายมากาโต
นายทวีฉตั ร
นายวุฒิภมู ิ
นายฮาจิเมะ
นายสันติ
นายอภินนั ท์
นายปริญญา
นายฉัตรชัย
นายวีรวัฒน์

ตาแหน่ ง

จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง
เทราอุรา
จุฬางกูร
จุฬางกูร
คาโตะ
พัฒนะเมลือง
ณ ระนอง
ไววัฒนา
เอียสกุล
ขอไพบูลย์

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

รวม

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สรรหาและ
กากับดูแล
กาหนด
กิจการ
ค่ าตอบแทน

96,250
112,500
37,500
43,750
112,500
87,500
112,500
112,500
112,500
112,500

87,500
87,500
87,500
87,500

43,750
43,750
43,750
43,750

904,000

350,000

175,000

37,500
37,500
37,500
37,500

บาเหน็จ
กรรมการ
354,272.73
354,272.73
354,272.73
354,272.73
354,272.73
354,272.73
354,272.73
354,272.73
354,272.73
354,272.73
354,272.73

รวม
450,522.73
466,772.73
354,272.73
391,772.73
398,022.73
466,772.73
441,772.73
635,522.73
635,522.73
635,522.73
635,522.73

150,000 3,897,000.03 5,512,000.03

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริ หาร*** ของบริ ษัท
ค่ าตอบแทน
เงินเดือน โบนัสและอื่น ๆ

ปี 2562
จานวนเงิน (ล้ านบาท)
87.00 (จานวน 19 ราย)

ปี 2563
จานวนเงิน (ล้ านบาท)
85.42 (จานวน 19 ราย)

(2) ค่าตอบแทนผู้บริ หาร***
 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีนโยบายให้ ปรับค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
ประจาปี 2563 ในอัตรา 5% ของอัตราในปี ก่อนหน้ า
 ค่าตอบแทนของผู้บริ หาร*** ระดับรองลงไป ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินจิ ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ในปี 2563 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้ วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้ กบั ผู้บริ หาร*** จานวน 19
ราย รวมทังสิ
้ ้น 85.42 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ในปี 2563 พนักงานตังแต่
้ ระดับผู้จดั การขึ ้นไป ไม่ได้ รับการปรับขึ ้นเงินเดือน อันเนื่องมาจากสภาวะความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจและประมาณการรายได้ ของบริ ษัทที่มีแนวโน้ มลดน้ อยลง
8.4.2 ค่ าตอบแทนอื่นๆ (ถ้ ามี)
 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
- ไม่มี ‟
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 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริ หาร***
เงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ โดยพนักงานจ่ายสมทบในอัตราส่วนร้ อยละ 3 หรื อ 5 ของเงินเดือน และ
บริ ษัทสมทบให้ ในอัตราเท่ากัน โดยในปี 2563 บริ ษัทได้ จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพสาหรับผู้บริ หาร
ทังหมด
้
รวมทังสิ
้ ้น 533,072.93 บาท
เงินประกันสังคม
ในปี 2563 บริ ษัทได้ จ่ายเงินประกันสังคมสาหรับผู้บริ หารทังหมด
้
รวมทังสิ
้ ้น 65,850 บาท
*** ผู้บ ริ หารของบริ ษั ท ที่ นับ ต่อ จากคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แก่ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บริ ห าร, กรรมการผู้จัดการ,
ผู้จดั การทัว่ ไปอาวุโสและผู้จดั การทัว่ ไปทุกราย และผู้จดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
8.5 บุคลากร (ไม่ รวมคณะผู้บริหาร)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษัทมีพนักงานทังสิ
้ ้นจานวน 616 คน และมีพนักงานชัว่ คราวที่จ้างผ่านบริ ษัทรับเหมา
จ้ างแรงงานอีกจานวน 435 คน โดยสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี ้
30 กันยายน 2561
30 กันยายน 2562
30 กันยายน 2563
ธุรกิจ
พนักงาน พนักงาน พนักงาน พนักงาน พนักงาน พนักงาน
รายเดือน ชั่วคราว รายเดือน ชั่วคราว รายเดือน ชั่วคราว
266
213
254
202
180
154
 สายควบคุมรถยนต์
81
26
79
26
48
56
 สายควบคุมรถจักรยานยนต์
16
29
15
34
13
55
 ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
528
152
516
160
375
170
 ส่วนกลาง
รวมจานวนพนักงาน

891

420

864

422

616

435

การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่ างมีนัยสาคัญ
- ไม่มี ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญในระยะเวลา 3 ปี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอย่างมีนยั สาคัญที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ผลตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานของบริ ษัททังหมดในปี
้
2563 (ไม่รวมส่วนของคณะผู้บริ หาร) รวมเป็ นเงิน 359.59 ล้ าน
บาท ประกอบด้ วย
- เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และโบนัสประจาปี รวมเป็ นเงิน 296.12 ล้ านบาท
- ค่าตอบแทนอื่นๆ (ประกอบด้ วยค่ารักษาพยาบาล ค่ารถรับ-ส่งพนักงาน ค่าเครื่ องแบบ เงินสมทบกองทุนทดแทน
เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ค่าใช้ จ่ายประกันสังคม ค่าอบรมสัมมนา ค่าประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ค่า
สวัสดิการอื่นๆ) รวมเป็ นเงิน 14.12 ล้ านบาท
- ค่าแรงของพนักงานชัว่ คราว รวมเป็ นเงิน 49.35 ล้ านบาท
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นโยบายด้ านการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทให้ ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร ตามปรัชญา “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้ อมกัน ” บริ ษัทสนับสนุนให้ มี
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและขับเคลือ่ นองค์กรให้ บรรลุเป้าหมาย
ทางธุรกิจ ซึง่ บุคลากรทุกคนจะได้ รับการพัฒนาตามสายงานของตนเอง เพื่อให้ เติบโตพร้ อมกับองค์กรอย่างยัง่ ยืน โดย
ในปี ที่ผา่ นมาจานวนชัว่ โมงเฉลีย่ ของการฝึ กอบรมของพนักงานอยูท่ ี่ 5.31 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี
จัดอบรมให้ ความรู้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริ มความก้ าวหน้ าของพนักงาน โดยคานึงถึงประโยชน์ ที่บริ ษัทจะได้ รับ
บริ ษัทได้ พฒ
ั นาความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิงานให้ พนักงาน เพื่อนามาใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมืออาชีพ
ดารงชี วิตได้ อ ย่างมี ความสุข มีก ารเปิ ด โอกาสให้ เรี ยนรู้ และพัฒนาในสายงานอื่นๆ มีการสนับสนุนให้ พนักงานมี
ความก้ าวหน้ าในสายอาชีพของตนเอง ผ่านโปรแกรมการฝึ กอบรมที่ หลากหลาย รวมถึงมีการฝึ กอบรมให้ ความรู้ เรื่ อง
การกากับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาที่ยงั่ ยืนอีกด้ วย นอกจากนี ้ยังสนับสนุนให้ พนักงานได้ เข้ ารับการอบรมกับ
สถาบันภายนอก เพื่อแลกเปลีย่ นและนาความรู้มาสร้ างคุณค่าให้ กบั องค์กรต่อไป
ภาพรวมการพัฒนาบุคลากร
ภาพรวมการพัฒนาบุคลากรบริ ษัทมุ่งเน้ นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและปรับปรุ งแผนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจและนวัตกรรมในปั จจุบนั โดยวางแผนการพัฒนาบุคลากรตังแต่
้ พนักงาน
เริ่ มงานใหม่เพื่อให้ พนักงานสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับวัฒนธรรมการทางานในองค์กร (On the Job training) การ
พัฒนาบุคลากรตามเส้ นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ และการพัฒนาบุคลาการตามเส้ นทางความก้ าวหน้ า
ในสายอาชีพ
 เส้ นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ (Training Road Map)
ด้ วยกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อให้ การพัฒนาบุคลากรสอดคล้ องกับการ
ดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั บริ ษัทจึงจาเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนแผนงานเส้ นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพในการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและเส้ นทางความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ
 การประเมินประสิทธิภาพหลังการฝึ กอบรม (Training Effectiveness Evaluation)
เพื่อให้ การพัฒนาบุคลากรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและเพื่อสร้ างความมัน่ ใจในการนาความรู้ ที่ได้ รับจากการ
พัฒนาตามสายอาชีพมาประยุกต์ใช้ ในการทางาน บริ ษัทจึงมุ่ งเน้ นการประเมินประสิทธิ ภาพหลังการฝึ กอบรม
รวมถึงการติดตามประสิทธิภาพในการทางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลในแต่ละหลักสูตร
 การประเมินขีดความสามารถของพนักงาน (Skill Matrix)
เพื่อให้ การพัฒนาบุคลากรเป็ นไปตามเส้ นทางการพัฒนาบุคลากร บริ ษัทจึงกาหนดการประเมินขีดความสามารถ
ของบุคลากรเพื่อให้ ทราบศักยภาพและระดับความสามารถของบุคลากรแต่ละท่าน และเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
เส้ นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ (Training Road Map) จึงมัน่ ใจได้ ว่าบุคลากรของบริ ษัทมีความ
เชี่ยวชาญ พร้ อมที่จะเติบโตไปตามเส้ นทางความก้ าวหน้ าในสายอาชีพและพร้ อมที่จะพัฒนาองค์กรให้ ก้าวไปสู่
ระดับสากล
ทังนี
้ ้นโยบายการอบรมพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทมุง่ เน้ นการพัฒนาตามเส้ นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพและ
มุง่ เน้ นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเส้ นทางความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรพร้ อมที่
จะช่วยพัฒนาองค์กรให้ ก้าวไปสูร่ ะดับโลกได้
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นโยบายการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
บริ ษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้ องกับอัตราจ่ายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตลอดจนจัดให้ มีสวัสดิการต่างๆ เกินกว่าที่กฏหมายกาหนด เช่น กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ตรวจสุขภาพพนักงาน เงินค่า
เกษี ยณอายุงาน เบี ้ยขยัน ค่าครองชีพ เงินค่าทาศพ ค่าทางานในกะกลางคืน ค่าระดับงาน เบี ้ยขยันรายเดือน ค่าอาหาร
ประกันสุขภาพและประกันอุบตั ิเหตุ มีการส่งเสริ มให้ จดั กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้ พนักงานได้ ผอ่ นคลายจากการทางาน
และได้ ใช้ เวลาทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานมีความรักความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว
บริ ษั ท สนับ สนุน ความคิด ในการส่ง เสริ มสิท ธิ แรงงานและสวัสดิภาพทางสัง คมของผู้ใช้ แรงงาน มี การปฏิบัติตาม
กฏหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการรับสมัครและจ้ างงานทุกประการอย่างเคร่ งครัด โดยบริ ษัทได้ กาหนดโครงสร้ าง
เงินเดือนสาหรับพนักงานทุกระดับและทุกสายงานอย่างชัดเจน และมีการปรับขึ ้นตามผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานใน
แต่ละปี
นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน โดยในระยะสันมี
้ การกาหนดเป้าหมายการทางานของพนักงานและของ
บริ ษัทในแต่ละปี ไว้ การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้ องกับผลการปฏิบตั ิงานจริ งที่เกิดขึ ้นในปี นนๆ
ั้
สาหรับในระยะยาว บริ ษัทมีการจัดทาแผนการบริ หารการเติบโตในตาแหน่งงานไว้ ลว่ งหน้ า 5 ปี โดยมีแผนการพัฒนา
พนักงานเป็ นรายบุคคลรองรับการเติบโตดังกล่าว ซึง่ การจ่ายค่าตอบแทนก็จะสอดคล้ องกับแต่ละตาแหน่งงาน ผลการ
ปฏิบตั ิงานจริ งที่เกิดขึ ้น และนโยบายของบริ ษัทที่กาหนดไว้
การนาผลการประเมินการทางานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร, ผู้บริ หารระดับสูง มาเชื่อมโยงใช้ กับการกาหนด
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้จดั ทาหลักเกณฑ์และนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กับหน้ าที่ค วามรั บผิ ดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริ หารและผู้บ ริ หารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณาอนุมตั ิ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษัท ผลตามเป้าหมายการดาเนินงานของบริ ษัท และผลสารวจ
ค่าตอบแทนในธุรกิจประเภทเดียวกัน ทังนี
้ ้ตัวชี ้วัดจะครอบคลุมการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคูไ่ ปกับ
เป้าหมายด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อม
การประเมินผลและค่าตอบแทน
บริ ษัทได้ มีการกาหนดให้ ดาเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี โดยใช้ Performance Management System
โดยมีมาตรฐานการประเมินปี ละสองครัง้ และมีเกณฑ์การประเมินผลที่ชดั เจน ดังนี ้
ตาแหน่ ง

KPI/OKR

Competency

พนักงาน

80

20

เจ้ าหน้ าที่

50

50

หัวหน้ าแผนก

60

40

ผู้จดั การขึ ้นไป

70

30
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ผลการประเมินที่ได้ จะถูกนามาใช้ ประกอบการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้ กบั พนักงานและผู้บริ หารของบริ ษัท โดย
มีการแบ่งระดับการพิจารณาไว้ ดังนี ้
ผลรวมคะแนนจากการประเมิน
ระดับเกรด
อัตราการปรับค่ าตอบแทน
90 - 100
A
75 - 89
B
60 - 74
C
ตามนโยบายของบริ ษัทในแต่ละปี
50 - 59
D
0 - 49
F
นอกเหนือจากการใช้ Performance Management System ในการกาหนดค่าตอบแทนแล้ ว การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานยังมีคณ
ุ ค่าต่อกระบวนการพัฒนางาน กล่าวคือ สามารถนามาเป็ นแนวทางในการทาแผนพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ ความสามารถสอดคล้ องกับแนวทางการเติบโตของบริ ษัท ได้ อย่างเหมาะสม ตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. พิจารณาผลการประเมินคุณลักษณะ (Competency) และดัชนี ้ชี ้วัดการทางาน (KPIs/OKRs) เพือ่ การพัฒนา
2. เลือก Competency ที่จะพัฒนาจานวน 2 Competency โดยพิจารณาจากระดับความสาคัญต่อพนักงาน/ผู้บริ หาร
และระดับความสาคัญต่องาน
3. เลือกแนวทางในการพัฒนาและวิธีในการพัฒนาในตัวอย่างกิจกรรมและวิธีการพัฒนา โดยเลือกวิธีในการพัฒนาไม่
เกิน 3 วิธีสาหรับ Competency แต่ละตัว
4. จัดทาแผนการพัฒนารายบุคคล โดยการกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ มประเมินผลงาน
8.6 ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้ าน
กฎหมาย ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่จะดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่
เกี่ ยวข้ อง เพื่ อ นาเสนอต่อ ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้น เพื่อ พิ จารณาแต่ง ตัง้ เป็ น
กรรมการอิสระของบริ ษัทต่อไป
4. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
โดยมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
5. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ บริ หารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งตังกรรมการผู
้
้ จดั การ กาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอานาจให้ กรรมการผู้จัดการทาหน้ าที่แทนบริ ษั ท เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทตามปกติ
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6. พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดโครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามความเหมาะสมของกิจการ
7. คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท
ได้
8. พิจารณาแต่งตังหรื
้ อมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลีย่ นแปลง หรื อแก้ ไขอานาจนันๆ
้ ได้
9. พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
10. พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนันและ
้
รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
11. พิจารณาอนุมตั ิเรื่ องที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ การเข้ าทารายการระหว่างกันของ
บริ ษัท รายการที่เกี่ยวโยง และการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้ อบังคับ
และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิจารณาอนุมตั ิเรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
13. พิจารณาอนุมตั ิให้ ความเห็นชอบเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์ การทาธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจาปี ของบริ ษัท
(2) ผลงานและผลประกอบการประจาไตรมาสของบริ ษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้ ม
ระยะต่อไปของปี
(3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจาปี หรื อตามอานาจการอนุมตั ิ
(4) การใช้ เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิไว้ รวมร้ อยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุน
โครงการรวมเกินร้ อยละ 10
(5) การซื อ้ และจ าหน่า ยสินทรั พย์ การซื อ้ กิ จ การและเข้ าร่ ว มในโครงการร่ ว มทุน ที่ ไม่ขัด กับเกณฑ์ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมลู ค่าเกินจานวนที่มอบอานาจให้ ฝ่ายบริ หารตามอานาจการอนุมตั ิ
(6) การทาธุรกรรมหรื อการกระทาใดๆ อันมีผลกระทบที่สาคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี ้สิน ยุทธศาสตร์ การ
ทาธุรกิจ และชื่อเสียงของบริ ษัท
(7) การทาสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทาธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทาธุรกิจปกติที่มีความสาคัญ
(8) การทารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษัท บริ ษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ส่วนที่ไม่เข้ าข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
(9) ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้ โครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1
(10) การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
(11) การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสาคัญเกี่ ยวกับการบัญชี การบริ หารความเสี่ยง และการ ควบคุม
ภายใน
(12) การว่าจ้ างผู้บริ หารระดับสูง
(13) การกาหนดและการเปลีย่ นแปลงอานาจอนุมตั ิที่มอบให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูง
(14) การเสนอแต่งตังและการสิ
้
้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริ ษัท
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(15) การมอบอานาจหน้ าที่ให้ กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบริ หาร หรื อกรรมการบริ ษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงแก้ ไขการมอบอานาจหน้ าที่ดงั กล่าว ต้ องไม่ขดั กับกฎเกณฑ์ข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
(16) การแต่งตังและก
้
าหนดอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
(17) การจัดให้ มีและกากับดูแลให้ มีการบริ หารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิจการ
(18) การปรับปรุง เปลีย่ นแปลง และแก้ ไขโครงสร้ างองค์กรระดับกรรมการผู้จดั การขึ ้นไป
(19) การดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท
ประธานคณะกรรมการบริษัท
1. ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
2. ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ และระเบียบที่กาหนดไว้
3. เสริ มสร้ างมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
4. ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยเฉพาะให้ เป็ นหน้ าที่ของประธานกรรมการ
5. ดูแลให้ การติดต่อสือ่ สารระหว่างกรรมการและผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการชุด ย่อ ย ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีขอบเขตและอานาจหน้ าที่อ้างอิงตามกฎบัตร
ของบริ ษัทที่ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว
(รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.thaisteelcable.com/th/กฎบัตร)
ฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ายบริ หาร หมายถึง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จดั การ ผู้จดั การทัว่ ไปอาวุโส และผู้จดั การทัว่ ไป
ฝ่ ายบริ หาร มีอานาจหน้ าที่ดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ กฎระเบียบและข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ทังนี
้ ้การมอบอานาจดังกล่าวต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ ฝ่ายบริ หารสามารถอนุมัติรายการ
ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึง่ การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามปกติ ธุรกิจที่มีการกาหนดขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุ ปขอบเขตอานาจ
หน้ าที่ได้ ดงั นี ้
1. รับผิดชอบดูแลการบริ หารงานทัว่ ไปที่มีลกั ษณะเป็ นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษัท
2. บริ หารกิจกรรมภายในของบริ ษัท รวมทังก
้ าหนดระบบการบริ หารงานด้ านต่างๆ ของบริ ษัท
3. วางแผนและกาหนดโครงการด้ านต่างๆ ของบริ ษัท
4. กาหนดนโยบายต่างๆ ของบริ ษัท เพื่อการประกอบธุรกิจโดยปกติ
5. กาหนดโครงสร้ างในการบริ หารองค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริ ษัท
6. บังคับบัญชา ประสานงาน ติดตามการปฏิบตั ิการ การกาหนดหน่วยงานและกาหนดตาแหน่งหน้ าที่ กาหนดความ
รับผิดชอบ และมอบหมายหน้ าที่การบริ หารงาน โดยคานึงถึงความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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7. กาหนดแนวทางสาหรับการควบคุมการบริ หารที่รัดกุมและเหมาะสม เพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิการที่บรรลุเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามนโยบายบริ ษัท
8. ดาเนินกิจการและบริ หารงานประจาวันของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบ
บริ ษัทที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
9. ดาเนินกิจการและบริ หารงานให้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ด้ วยงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิอย่าง
เคร่งครัด ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สดุ
10. รายงานความก้ าวหน้ าจากการดาเนินงานตามมติ และผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่สาคัญต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทอย่างต่อเนื่องตามกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
11. ดาเนินกิจการของบริ ษัทตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
12. ต้ องไม่ประกอบกิจการหรื อเข้ าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่
ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบและได้ รับ
การพิจารณาเห็นชอบให้ ประกอบกิจการนันๆ
้ ได้

9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก สร้ างความน่าเชื่อถือให้ กบั ผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่อการ
ดาเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กร และส่งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัท ด้ วยการบริ หารจัดการธุรกิจตาม
หลักการกากับดูแลกิจการอันเป็ นสากล เพื่อให้ สามารถบรรลุเป้าหมายและรักษาคุณธรรมอันเป็ นคุณค่าพื ้นฐานของ
องค์กรชันน
้ า ดังนันคณะกรรมการบริ
้
ษัทจึงได้ จดั ทาและอนุมตั ิ ”นโยบายการกากับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริ มหลักธรร
มาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้ นการดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และความซื่อสัตย์สจุ ริ ตบน
พื ้นฐานจริ ยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษัท ซึ่งจะ
นาไปสูก่ ารเป็ นองค์กรที่ยงั่ ยืนอย่างแท้ จริ ง
แนวทางการส่งเสริ มให้ เกิดการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ มีดงั นี ้
1. คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ต้ องปฏิบตั ิตามคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท และบริ หาร
จัดการธุรกิจทุกระดับด้ วยความเชื่อมัน่ ศรัทธา และเข้ าใจในหลักการกากับดูแลกิจการ โดยถือเป็ นวัฒนธรรมที่ดี
ขององค์กร
2. คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ต้ องยึดมัน่ ในความเป็ นธรรม ปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอย่างเท่า
เทียมกัน และปฏิบตั ิงานเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทอย่างเต็มความสามารถด้ วยความสุจริ ต โปร่ งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้
3. คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน สามารถเสนอแนะปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท
เพื่อให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับมาตรฐานการดาเนินธุรกิจและมาตรฐานสากล ตลอดจนความต้ องการของ
สังคมที่เปลีย่ นแปลงไปได้
4. บริ ษัทจัดทาเส้ นทางการฝึ กอบรมบุคลากร (Training Road Map) สาหรับทุกตาแหน่งงาน เพื่อให้ มีการศึกษาและ
ทบทวนคูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
5. บริ ษัทเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ค่มู ือหลักการกากับดู แลกิจการให้ พนักงานทุกคนรับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์
บริ ษัท การอบรมบุคลากร และประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทาง Social Media และบอร์ ดข้ อมูลข่าวสาร
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6. ผู้บริ หารทุกคนได้ รับฟั งสรุปสาระสาคัญคูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการในที่ประชุมระดับ ผู้บริ หารเป็ นประจาทุกปี
7. คณะกรรมการดาเนินการติดตามผลการปฏิบตั ิตามนโยบายฯ ในรายงานแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ
56-1) ทุกปี เริ่ ม พ.ศ.2558 และทบทวนคูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการเป็ นประจาทุกปี
บริ ษัทมีการบริ หารและปฏิบตั ิงานโดยยึดถือแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสาคัญ
และความรับผิดชอบที่มีตอ่ ผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทมาโดยตลอด ด้ วยความมุ่งมัน่ ทุ่มเทและความร่ วมมือ
อย่างเต็มที่ของทุกฝ่ าย จากคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน โดยได้ เผยแพร่คมู่ ือหลักการกากับดูแลกิจการ
ซึง่ ได้ รวมถึงนโยบายจริ ยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณ
นักลงทุนสัมพันธ์ นโยบายการไม่ดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษัทอื่นของกรรมการผู้จดั การ ตลอดจนนโยบายสาคัญและ
ระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งกาหนดให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานปฏิบตั ิตาม ตลอดจนเผยแพร่ ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้
เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว หมวดข้ อมูลสาหรับนักลงทุน (Investor information) หัวข้ อเอกสารเผยแพร่
(Publication)
ทังนี
้ ้ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการตามแนวปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย และได้ รับการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท (IOD)
ผลสารวจการกากับดูแลกิจการ ประจาปี 2563 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ด้ วยคะแนน ร้ อยละ 94 ทังนี
้ ้คะแนนเฉลี่ยของ
บริ ษัทจดทะเบียนอยูท่ ี่ ร้ อยละ 83
สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 อยูใ่ นระดับ “ดี” ด้ วยคะแนน 93 คะแนน จาก 100 คะแนน
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการครอบคลุมเนื ้อหา 5 หมวด ได้ แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบตั ิ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ โดยมีเนื ้อหาดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
1. การประชุมผู้ถอื หุ้น
1.1. คณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริ มผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้ เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
อ้ างอิงคูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการ "นโยบายสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น"
1.2. คณะกรรมการกาหนดให้ บริ ษัทมีการให้ ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชี ้แจงและเหตุผล
ประกอบในแต่ละวาระหรื อประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรื อใน
เอกสารแนบวาระการประชุม ตลอดจนละเว้ นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษา
สารสนเทศของบริ ษัท
โดยก่อนวันประชุม บริ ษัทแจ้ งกาหนดการพร้ อมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจาปี 2563 แก่ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้ าตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
และได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ตลอดจนข้ อมูลทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม บนเว็บไซต์
ของบริ ษั ท (www.thaisteelcable.com ภายใต้ หัว ข้ อ “ข้ อมูล ส าหรั บ นัก ลงทุน (Investor Information)”) ทัง้
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ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการ
ประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ โดยบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด นายทะเบียนของบริ ษัทเป็ นผู้
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรู ปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฎบนเว็บไซต์ให้ กบั ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าในวันที่
20 ธันวาคม 2562 (ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันหรื อ 14 วัน ในบางกรณี) ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
ฯ โดยหนังสือเชิ ญประชุม ดังกล่ าวได้ ระบุข้อเท็จจริ ง และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
กฎเกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเข้ าร่ ว มประชุ ม พร้ อมทัง้ แนบเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มี ร ายละเอี ย ดครบถ้ วนเพี ย งพอ
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น และประกาศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ในวันที่ 15 - 17
มกราคม 2563 ตามที่กฎหมายกาหนด

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

สาหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้ าร่ วมประชุม ทางบริ ษัทจะติดต่อ
ประสานงาน เพื่อจัดเตรี ยมหนังสือมอบฉันทะให้ พร้ อมก่อนวันประชุม ซึ่งได้ ดาเนินการระหว่างวันที่ 9 - 17 มกราคม
2563
คณะกรรมการอานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้ น
การกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้ าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมี
วิธีการที่ยงุ่ ยากหรื อมีคา่ ใช้ จ่ายมากเกินไป สถานที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็ นต้ น
คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ตลอดจนส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม ตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม ‟ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้น
รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 จากจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ตามที่บริ ษัท
ก าหนดไว้ ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท แจ้ งช่ อ งทางและช่ ว งเวลาในการรั บ เรื่ อ งให้ ผู้ ถื อ หุ้ นทราบผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.thaisteelcable.com ภายใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูลสาหรับนักลงทุน (Investor Information)”) ในวันที่ 6 สิงหาคม
2562 และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะรู ปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทแต่งตัง้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัท
เพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นในการดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ตามข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งหนึง่ ในสาม (1/3) และให้
มีการเลือกตัง้ กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับ เข้ าดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ได้ ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์ ดังนี ้
- ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดเลื
ั้
อกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้ รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะ
พึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงมี ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
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- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
นอกจากนี ้ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ตลอดจนบริ ษัทให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยด้ วย โดยบริ ษัทแนบ
รายละเอียดกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ ารับการเลือกตัง้ พร้ อมทังรายละเอี
้
ยดค่าตอบแทนที่มีข้อมูลเพียงพอ
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
1.8 บริ ษัทกาหนดให้ มีวาระการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการประชุม
ผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ พร้ อมทังแนบรายละเอี
้
ยดผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ ารับการแต่งตังและค่
้
าตอบแทนที่มีข้อมูล
เพียงพอประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
1.9 บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูล ข่าวสารต่างๆ ซึง่ เป็ นสาระสาคัญ โดยเผยแพร่ ผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์บริ ษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูลสาหรับนักลงทุน (Investor Information)”)
1.10 บริ ษัทมีการจัดสรรกาไรให้ กบั ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปั นผล โดยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อย
ละ 25 ของกาไรสุทธิหลังจากหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ กล่าวไว้ ในข้ อบังคับและตามกฎหมาย หาก
ไม่มี เ หตุจ าเป็ น อื่ นใดและการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลนัน้ จะไม่มี ผลกระทบต่อ การด าเนิ น งานปกติข องบริ ษั ท อย่า งมี
สาระสาคัญ และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยการจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาใน 1 เดือนนับ
แต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรื อวันที่คณะกรรมการมีมติแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้
โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์
2. การดาเนินการในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
2.1 คณะกรรมการส่งเสริ มให้ บริ ษัทนาเทคโนโลยีมาใช้ กบั การประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบี
้
ยนผู้ถือหุ้น การนับ
คะแนนและแสดงผล เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้ รวดเร็ ว ถูกต้ อง แม่นยา รวมทังจั
้ ดให้ มี
เจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้ าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชัว่ โมง
2.2 ในการประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร รวมทังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท ได้ เข้ าร่ วมประชุมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม มีการแนะนากรรมการผู้บริ หารที่เข้ าร่วมประชุม ตลอดจนวิธีการลงคะแนนเสียงและนับ
คะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบก่อนเริ่ มประชุม จากนันจะด
้
าเนินการประชุมเรี ยงตามวาระที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญ
ประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือที่ระบุไว้
2.3 บริ ษัทจัดให้ มีบตั รลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และตรวจนับคะแนนเสียง เปิ ดเผยการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
ทังเห็
้ นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้ แย้ งใน
ภายหลัง
2.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจัดให้ มีการลงมติ เป็ นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนันมี
้ หลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้
กรรมการ ซึง่ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลโดยเสนอชื่อกรรมการให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ลงคะแนนทีละคน
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2.5 คณะกรรมการส่งเสริ มให้ บริ ษัทจัดให้ มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม
และเปิ ดเผยให้ ที่ประชุมทราบพร้ อมบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม ซึง่ ในปี 2563 นางอโณทัย เฉยดิษฐ ผู้ถือหุ้น ได้
แสดงความประสงค์เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
2.6 ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตังค
้ าถาม
ต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท รวมทังมี
้ การบันทึกประเด็นซักถามและข้ อคิดเห็นที่สาคัญในรายงานการ
ประชุม
2.7 นาเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรู ปแบบ ได้ แก่ ค่ าเบี ้ยประชุม ค่าบาเหน็จกรรมการ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
เป็ นประจาทุกปี
2.8 บริ ษัทไม่ได้ เพิ่มวาระการประชุม หรื อเปลี่ยนแปลง ข้ อมูลสาคัญ โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2563 อีกทังยั
้ งเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่ง
รายละเอียดได้ มีการบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2.9 บริ ษัทได้ อานวยความสะดวกและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายเข้ าร่ วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมฯ ที่สามารถ
เดินทางได้ สะดวก
2.10 ปี 2563 บริ ษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทังหมด
้
1 ครัง้ ซึ่งเป็ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในวันที่ 21
มกราคม 2563 โดยมีกรรมการเข้ าร่ วมประชุม 9 คน และได้ มอบให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัท ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าเป็ นเวลา 14
วัน และ ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ล่วงหน้ าเป็ นเวลา
32 วัน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ศกึ ษาข้ อมูลก่อนวันประชุม
3. การจัดทารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถอื หุ้น
3.1 บริ ษัทแจ้ งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยมติดงั กล่าวได้ ระบุ
คะแนนเสียงทังเห็
้ นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระ
3.2 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี ้แจงขันตอนการลงคะแนน
้
และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ
ก่อนดาเนินการประชุม รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นตังประเด็
้
นหรื อซักถาม นอกจากนี ้ มีการบันทึกคาถามคาตอบ
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงเป็ นอย่างไร รวมถึงบันทึก
รายชื่อกรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม) พร้ อมทังเผยแพร่
้
บน
เว็บไซต์ของบริ ษัท ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (www.thaisteelcable.com ภายใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูลสาหรับนักลงทุน
(Investor Information)”) เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
1. การให้ ข้อมูลก่ อนการประชุมผู้ถอื หุ้น
1.1 บริ ษัทแจ้ งกาหนดการประชุม พร้ อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์บริ ษัท ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
1.2 บริ ษัทแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการประชุม ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติ รวมทังสิ
้ ทธิการออกเสียง
ลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น โดยหุ้นของบริ ษัทมีเพียงหุ้นสามัญประเภทเดียวเท่านัน้
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1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทาเป็ นภาษาอังกฤษทังฉบั
้ บ และเผยแพร่พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ น
ฉบับภาษาไทย
1.4 คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 15
สิงหาคม ‟ 15 พฤศจิกายน 2562 ทังนี
้ ้บริ ษัทแจ้ งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่ องให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์
ของบริ ษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูลสาหรับนักลงทุน (Investor Information)”) ในวันที่ 6
สิงหาคม 2562 และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. วันประชุมผู้ถอื หุ้น
2.1 ให้ สทิ ธิออกเสียงแก่ผ้ ถู ือหุ้น ตามจานวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน
3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอื หุ้นส่ วนน้ อย
3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งเป็ นการล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผ้ ู
ถือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ
3.2 คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายคน
4. การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับเรื่ องการดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน อันเป็ นส่วนสาคัญในการเสริ มสร้ างการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ดังนันบริ
้ ษัทจึงได้ กาหนดนโยบายการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในขึ ้น (เปิ ดเผยในคู่มือหลักการ
กากับดูแลกิจการ) เพื่อเป็ นการป้องกันการนาข้ อมูลภายในที่สาคัญของบริ ษัทที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
เพื่ อประโยชน์ ต่อ ตนเองหรื อ ผู้อื่ น และแจ้ ง แนวทางดัง กล่า วให้ ก รรมการ ผู้บริ ห าร และพนักงานทุกคนถื อ ปฏิ บัติ
ตลอดจนกาหนดให้ กรรมการทุกคนและผู้บริ หารที่มีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ แก่คณะกรรมการเป็ นประจา รวมทังให้
้ มีการเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
5. การมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
5.1 คณะกรรมการกาหนดให้ กรรมการรายงานการมีสว่ นได้ เสียก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และบันทึกไว้ ในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
5.2 คณะกรรมการกาหนดให้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียอย่างมีนยั สาคัญในลักษณะที่อาจทาให้ กรรมการรายดังกล่าวไม่
สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระ งดเว้ นจากการมีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
1. การกาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
1.1 คณะกรรมการกาหนดจรรยาบรรณต่อผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ อย่างชัดเจน นอกจากนี ้ยังดาเนินการในด้ านต่างๆ
ต่อไปนี ้
(1) มีการกาหนดขอบเขตในการดูแลลูกค้ าอย่างเป็ นระบบในด้ านสุขภาพ ความปลอดภัย และการชดเชยจากการ
ใช้ สนิ ค้ าหรื อบริ การในช่วงอายุของสินค้ า
(2) มีการกาหนดขันตอนและวิ
้
ธีปฏิบตั ิในการคัดเลือกคูค่ ้ าหรื อผู้รับเหมาของบริ ษัท
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(3) ดาเนินการอย่างเป็ น ระบบบริ ษัทเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริ ษัทเป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้ อม และส่งเสริ มการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนอย่างสม่าเสมอ
(4) สร้ างปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ชุมชนที่สถานประกอบการของบริ ษัทตังอยู
้ ่
(5) เข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริ มและปลูกฝังให้ พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
(6) กาหนดวิธีการและแนวปฏิบตั ิในเรื่ องสิทธิของเจ้ าหนี ้อย่างเป็ นธรรม
(7) ปฏิบตั ิกบั พนักงานและลูกจ้ างอย่างเป็ นธรรมรวมทังมี
้ การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
1.2 คณะกรรมการจัดให้ มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยเปิ ดเผย
กระบวนการและช่ องทางบนเว็ บไซต์ บริ ษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้ หัว ข้ อ “ข้ อ มูลสาหรั บนักลงทุน
(Investor Information)”) หรื อรายงานประจาปี ของบริ ษัท
2. การเปิ ดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทารายงานความยั่งยืน
2.1 บริ ษัทเปิ ดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้ เห็นถึงการดาเนินการตามจรรยาบรรณข้ างต้ น
2.2 คณะกรรมการดูแลให้ บริ ษัทจัดทารายงานแห่งความยัง่ ยืนด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เป็ นฉบับ
ต่างหากแยกจากรายงานประจาปี มีผลตังแต่
้ ปี พ.ศ.2558 โดยรายงานดังกล่าวจัดทาแบบบูรณาการ (Integrated
Report) เป็ นการรายงานความยัง่ ยืนที่ครอบคลุมทังด้
้ านเศรษฐกิจ ด้ านสังคม และด้ านสิง่ แวดล้ อม
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
1. การเปิ ดเผยข้ อมูล
1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้ มนั่ ใจได้ ว่าข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อนักลงทุนถูกต้ อง ไม่ทาให้ สาคัญผิด และเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง และ
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิง่ แวดล้ อมและสังคม ที่ได้ ให้ ความเห็นชอบไว้ โดยสรุ ป และผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าว รวมทังกรณี
้
ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้ อมด้ วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น รายงานประจาปี และเว็บไซต์ของบริ ษัท
1.3 คณะกรรมการจัดให้ มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงาน
ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี
1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้ บริ ษัทจัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion
and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทังนี
้ ้ เพื่อให้ นกั ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูล
และเข้ าใจการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทในแต่ละไตรมาสได้ ดียิ่งขึ ้น
นอกเหนือจากข้ อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
1.5 คณะกรรมการดูแลให้ มีการเปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นที่ผ้ สู อบบัญชีให้ บริ การไว้
1.6 คณะกรรมการดูแลให้ มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้
ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่ วมประชุมในปี ที่ผ่านมาและความเห็นจากการทาหน้ าที่
รวมถึงการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจาปี

- 58 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

1.7 คณะกรรมการเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงที่สะท้ อนถึงภาระหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทังรู้ ปแบบหรื อลักษณะของค่าตอบแทนด้ วย ทังนี
้ จ้ านวนเงินค่าตอบแทนที่
เปิ ดเผย รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้ รับจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัทย่อย
1.8 เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริ หารไว้ อย่างชัดเจน และกาหนดนโยบายให้ กรรมการและ
ผู้บริ หารต้ องรายงานรายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หาร ตามนโยบายการ
รายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง (เปิ ดเผยในคู่มือ หลักการกากับดูแล
กิจการ) เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริ หาร ตามแนวการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ว่าด้ วยการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (เปิ ดเผยในคูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการ) จึงได้ รายงานต่อประธานกรรมการ
และบรรจุเป็ นวาระเพื่อแจ้ งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นรายไตรมาส
1.9 ไม่มีประวัติการถูกสัง่ ให้ แก้ ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ข้ อมูลขัน้ ต่าที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ ของบริษัท
2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี แล้ ว คณะกรรมการพิจารณาให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทังภาษาไทยและ
้
ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้ วย เช่น เว็บไซต์ของบริ ษัท โดยกระทาอย่างสม่าเสมอ พร้ อมทังน
้ าเสนอข้ อมูลที่เป็ น
ปั จจุบัน อนึ่งข้ อมูลบนเว็บไซต์ของบริ ษัทอย่างน้ อยควรประกอบด้ วยข้ อมูลต่อไปนีแ้ ละปรั บปรุ งข้ อมูลให้ เป็ น
ปั จจุบนั
(1) วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัท
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
(3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริ หาร
(4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ทังฉบั
้ บปั จจุบนั และของปี ก่อนหน้ า
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ที่สามารถให้ ดาวน์โหลดได้
(6) ข้ อมูลหรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษัทนาเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จดั การกองทุน หรื อสือ่ ต่างๆ
(7) โครงสร้ างการถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อม
(8) โครงสร้ างกลุม่ บริ ษัท รวมถึงบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทร่ วมค้ า และ Special purpose enterprises/
vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้ ามี)
(9) กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมที่ถือหุ้นตังแต่
้ ร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และมีสทิ ธิออกเสียง
(10) การถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อมของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
(11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
(12) ข้ อบังคับบริ ษัทและข้ อตกลงของกลุม่ ผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี)
(13) นโยบายด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
(14) นโยบายด้ านบริ หารความเสีย่ ง รวมถึงวิธีการจัดการความเสีย่ งด้ านต่างๆ
(15) กฎบัตร หรื อหน้ าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่ องที่ต้อง
ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
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(16) กฎบัต ร หรื อ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ คุณ สมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ ง ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และคณะกรรมการกากับดูแล
กิจการ
(17) จรรยาบรรณสาหรับพนักงานและกรรมการของบริ ษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
(18) ข้ อมูลติดต่อบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยนักลงทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง
อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทังนี
้ ้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้ อมูลของบริ ษัท เพิ่มเติมได้ ที่
ฝ่ ายกากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ
: นางกสิตา พิทกั ษ์ สงคราม (เลขานุการบริ ษัท)
หมายเลขโทรศัพท์ : (038) 447 200 - 10 ต่อ 111, 122
หมายเลขโทรสาร : (038) 185 025
อีเมล์
: ir@thaisteelcable.com
เว็บไซต์
: http://www.thaisteelcable.com
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการกาหนดโครงสร้ างของคณะกรรมการให้ ประกอบด้ วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติหลากหลาย ทังในด้
้ าน
ทัก ษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่ เ ป็ นประโยชน์ กั บ บริ ษั ท และมี ก รรมการที่ ไ ม่ ไ ด้ เป็ น
กรรมการบริ หารอย่างน้ อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัทดาเนินกิจการอยู่ และ
คณะกรรมการจัดให้ มีการเปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย
รวมถึงจานวนปี การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์
ของบริ ษัท
1.2 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม และประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียง
พอที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน
1.3 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างอิสระในจานวนที่
สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
1.4 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็ น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทมีความ
เป็ นอิสระอย่างแท้ จริ ง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริ ษัท โดยความเป็ นอิสระอย่างน้ อยต้ องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด ในกรณีที่จะแต่งตังกรรมการอิ
้
สระนันให้
้ ดารง
ตาแหน่งต่อไป คณะกรรมการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาเป็ นดังกล่าว
1.5 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การมีหน้ าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกาหนดอานาจหน้ าที่ของ
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การอย่างชัดเจน และเพื่อไม่ให้ คนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด ควรแยก
บุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ
1.6 คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ในการให้ กรรมการดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่น โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการ
ทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริ ษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้ มนั่ ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลา
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในบริ ษัทได้ อย่างเพียงพอ
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1.7 คณะกรรมการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษัทอื่นของกรรมการผู้จดั การ
และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทอย่างชัดเจน ทังประเภทของต
้
าแหน่งกรรมการและจานวนบริ ษัทที่สามารถไปดารง
ตาแหน่งได้ ทังนี
้ ้ต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
1.8 บริ ษัทมีเลขานุการบริ ษัทซึง่ ทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้ องทราบ
และปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทังประสานงานให้
้
มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
ดังนัน้ คณะกรรมการจัดให้ มีการกาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษัทที่เหมาะสม ที่จะปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในฐานะเลขานุการบริ ษัท นอกจากนี ้มีการเปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ ของเลขานุการบริ ษัทใน
รายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
1.9 เลขานุการบริ ษัทได้ รับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้ านกฎหมาย การบัญชี หรื อการปฏิบตั ิหน้ าที่
เลขานุการบริ ษัท
2 คณะกรรมการชุดย่ อย
นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้ มีตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว คณะกรรมการควรพิจารณา
จัดให้ มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
(1) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระทัง้ คณะ ทาหน้ าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และ
กระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงตาม
กระบวนการสรรหาที่ได้ กาหนดไว้ ตลอดจนทาหน้ าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรู ปแบบค่าตอบแทนของ
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโดยคณะกรรมการเป็ นผู้อนุมตั ิค่าตอบแทน
ของผู้บริ หารระดับสูง ซึ่งจะนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
และค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการจะต้ องนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้อนุมตั ิ
(2) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ทาหน้ าที่สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทในการกากับดูแลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มและ
สนับสนุนการนาหลักการกากับดูแลกิ จการไปประยุกต์ ใช้ ในการบริ หารงานและการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานได้ อย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อให้ องค์กรมีการบริ หารจัดการอย่างโปร่งใส เปิ ดเผย ตรวจสอบได้ มี
ความเป็ นธรรมกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ สามารถสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้น นักลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสีย
(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ทาหน้ าที่กาหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง ให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร
รวมทังก
้ ากับดูแลให้ มีระบบหรื อกระบวนการบริ หารจัดการความเสีย่ ง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัท
ทังนี
้ ้คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดข้ างต้ น ดาเนินการตามหลักการดังนี ้
1. ในกรณี ที่คณะกรรมการได้ แต่งตังบุ
้ คคลใดให้ เป็ นที่ปรึ กษาของคณะกรรมการ ต้ องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลของที่
ปรึกษานันไว้
้ ในรายงานประจาปี รวมทังความเป็
้
นอิสระ หรื อไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2. ประธานคณะกรรมการไม่ เ ป็ นประธานหรื อ สมาชิ ก ในคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย เพื่ อ ให้ การท าหน้ าที่ ข อง
คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็ นอิสระอย่างแท้ จริ ง
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3. เพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ต่อหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จะมีการประชุมอย่างน้ อย 2 ครัง้ ต่อปี เพื่อพิจารณาหารื อ
และดาเนินการใดๆ ให้ สาเร็ จลุลว่ งตามหน้ าที่ความรับผิดชอบของตน
3. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1) ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุ มผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้ าน
กฎหมายด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
2) พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
3) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่จะดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบ
ที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ น
กรรมการอิสระของบริ ษัทต่อไป
4) พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
โดยมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
5) พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ บริ หารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งตังกรรมการผู
้
้ จดั การ กาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอานาจให้ ก รรมการผู้จัดการทาหน้ าที่แ ทนบริ ษั ท เกี่ ยวกับการดาเนิ นงาน
ตามปกติของบริ ษัท
6) พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดโครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามความเหมาะสมของกิจการ
7) คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท
ได้
8) พิจารณาแต่งตังหรื
้ อมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึง่ หรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลีย่ นแปลง หรื อแก้ ไขอานาจนันๆ
้ ได้
9) พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วมและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
10) พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนันและ
้
รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
11) พิจารณาอนุมตั ิเรื่ องที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ การเข้ าทารายการระหว่างกันของ
บริ ษัท รายการที่เกี่ยวโยง และการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้ อบังคับ
และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12) พิจารณาอนุมตั ิเรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้ องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
13) พิจารณาอนุมตั ิให้ ความเห็นชอบ เรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์ การทาธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจาปี ของบริ ษัท
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(2) ผลงานและผลประกอบการประจาไตรมาสของบริ ษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้ ม
ระยะต่อไปของปี
(3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจาปี หรื อตามอานาจการอนุมตั ิ
(4) การใช้ เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิไว้ รวมร้ อยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุน
โครงการรวมเกินร้ อยละ 10
(5) การซือ้ และจาหน่ายสินทรั พย์ การซือ้ กิ จการและเข้ าร่ วมในโครงการร่ ว มทุนที่ไม่ขัดกับ เกณฑ์ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมลู ค่าเกินจานวนที่มอบอานาจให้ ฝ่ายบริ หารตามอานาจการอนุมตั ิ
(6) การทาธุรกรรมหรื อการกระทาใดๆ อันมีผลกระทบที่สาคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี ้สิ ้น ยุทธศาสตร์ การ
ทาธุรกิจ และชื่อเสียงของบริ ษัท
(7) การทาสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทาธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทาธุรกิจปกติที่มีความสาคัญ
(8) การทารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษัท บริ ษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ส่วนที่ไม่เข้ าข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
(9) ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้ โครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนเกิน 1.5: 1
(10) การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
(11) การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบตั ิที่มีนยั สาคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริ หารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน
(12) การว่าจ้ างผู้บริ หารระดับสูง
(13) การกาหนดและการเปลีย่ นแปลงอานาจอนุมตั ิที่มอบให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูง
(14) การเสนอแต่งตังและการสิ
้
้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริ ษัท
(15) การมอบอานาจหน้ าที่ให้ กรรมการผู้จดั การฝ่ ายบริ หาร หรื อกรรมการบริ ษัทคนใดคนหนึง่ รวมถึงการปรับปรุ ง
เปลีย่ นแปลงแก้ ไขการมอบอานาจหน้ าที่ดงั กล่าว ต้ องไม่ขดั กับกฎเกณฑ์ข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
(16) การแต่งตังและก
้
าหนดอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
(17) การจัดให้ มีและกากับดูแลให้ มีการบริ หารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิจ การ
(18) การปรับปรุง เปลีย่ นแปลง และแก้ ไขโครงสร้ างองค์กร ระดับกรรมการผู้จดั การขึ ้นไป
(19) การดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ในปี 2563 คณะกรรมการได้ ติดตามดูแลให้ มีการนากลยุทธ์ ของบริ ษัทไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์เป้าหมายของบริ ษัทประจาปี ที่กาหนดไว้ อ้ างอิงการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่
24 พฤศจิกายน 2563
4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1 บริ ษัทจัดให้ มีกาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า ทุกปี และแจ้ งให้ กรรมการแต่
ละคนทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้ กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้ าร่วมประชุมได้
4.2 จ านวนครั ง้ ของการประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาให้ เ หมาะสมกับ ภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท อย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ในกรณีที่บริ ษัทไม่ได้ มีการ
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ประชุมทุกเดือน บริ ษัทควรส่งรายงานผลการดาเนินงานให้ คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้ มีการประชุม
เพื่อให้ คณะกรรมการสามารถกากับควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่ องเข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้
แน่ใจว่าเรื่ องที่สาคัญได้ นาเข้ ารวมไว้ แล้ วโดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษัทเข้ าสูว่ าระการประชุม
4.4 เอกสารประกอบการประชุมนาส่งให้ แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนวันประชุม
4.5 กรรมการทุกคนควรเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททังหมดที
้
่ได้
จัดให้ มีขึ ้นในรอบปี
4.6 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้ อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย
ปั ญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน ประธานกรรมการส่งเสริ มให้ มีการใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุก
คนควรให้ ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่ องที่นาสูท่ ี่ประชุม รวมทังประเด็
้
นการกากับดูแลกิจการ
4.7 คณะกรรมการสนับสนุนให้ กรรมการผู้จดั การเชิญผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ สารสนเทศ
รายละเอี ยดเพิ่ มเติม ในฐานะที่ เกี่ ยวข้ อ งกับปั ญหาโดยตรงและเพื่อ มีโอกาสรู้ จักผู้บ ริ ห ารระดับ สูง สาหรั บใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
4.8 คณะกรรมการเข้ าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้ จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารอื่นที่
ได้ รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณีที่จาเป็ น คณะกรรมการอาจจัดให้ มีความเห็นอิสระ
จากที่ปรึกษาหรื อผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
4.9 คณะกรรมการถือเป็ นนโยบายให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ น
เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย และควรแจ้ งให้
กรรมการผู้จดั การทราบถึงผลการประชุมด้ วย
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วยตนเองเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ ไขต่อไป โดยควรกาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้
เปรี ยบเทียบกับผลปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
5.2 การประเมิ นผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ ดาเนินการประเมินทังคณะและรายบุ
้
คคล รวมทังเปิ
้ ดเผย
หลักเกณฑ์ ขันตอนและผลการประเมิ
้
นในภาพรวมไว้ ในรายงานประจาปี
6. ค่ าตอบแทน
6.1 ค่าตอบแทนของกรรมการจัดให้ อยูใ่ นลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้ กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์
ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการแต่ละคน
6.2 ค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริ หารระดับสูง เป็ นไปตามหลักการและ
นโยบายที่คณะกรรมการกาหนดภายในกรอบที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัท โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจ ควรสอดคล้ องกับผลการปฏิบตั ิงานของ
ผู้บริ หารแต่ละคนและต้ องคานึงผลประโยชน์ที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับ
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7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
7.1 คณะกรรมการส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและการให้ ความรู้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องในระบบการ
กากับดูแลกิจการของบริ ษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เลขานุการบริ ษัท เป็ นต้ น เพื่อให้ มีการ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง การฝึ กอบรมและให้ ความรู้ อาจกระทาเป็ นการภายในบริ ษัทหรื อใช้ บริ การ
ของสถาบันภายนอก
7.2 ทุกครัง้ ที่มีการแต่งตังกรรมการใหม่
้
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทจัดให้ มีเอกสารและข้ อมูล
ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทให้ แก่กรรมการใหม่
7.3 คณะกรรมการกาหนดให้ กรรมการผู้จดั การรายงานเพื่อทราบเป็ นประจาถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่ง
กรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูงควรมีการเตรี ยมให้ พร้ อมเป็ นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ตน
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
7.4 คณะกรรมการจัดให้ มีโครงการสาหรับพัฒนาผู้บริ หารโดยให้ กรรมการผู้จดั การรายงานเป็ นประจาทุกปี ถึงสิ่งที่ได้
ทาไปในระหว่างปี และควรพิจารณาควบคูก่ นั ไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน
8. การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการให้ ความสาคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยกาหนดนโยบายว่าคณะกรรมการต้ อง
ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้ สามารถให้ คาแนะนาการดาเนินธุรกิจได้ อย่างเหมาะสมและรอบด้ าน
ได้ มากที่สดุ โดยการสรรหากรรมการจะต้ องพิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็ นอันดับแรกและ
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ตามวิธีการที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ลว่ งหน้ า
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้ วยคณะกรรมการชุดย่อยจานวน 4 คณะ ได้ แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน คณะกรรมการก ากับ ดูแ ลกิ จ การ และ
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ดังนี ้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ การ
ประชุม
4
4
4
4

จานวนครัง้ การเข้ า
ร่ วมประชุม
4
4
4
4

1
นายปริ ญญา
ไววัฒนา*
ประธาน
2
นายอภินนั ท์
ณ ระนอง
กรรมการ
3
นายฉัตรชัย
เอียสกุล
กรรมการ
4
นายวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์
กรรมการ
กรรมการที่ออกระหว่างปี
- ไม่มี * นายปริ ญญา ไววัฒนา เป็ นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง (ผู้จัดการทัว่ ไปอาวุโส ส่วนงานบริ หารธุรกิจ และส่วนงานจัดหา) เป็ น รักษาการ
เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 6/2563 เมื่ อวันที่ 4 สิง หาคม 2563 ได้ พิจ ารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ เป็ นปั จจุบนั แล้ ว ซึง่ มีความสอดคล้ องและเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับสานักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
มีผลบังคับตังแต่
้ วนั ที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยได้ เผยแพร่ ให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ เสีย
รั บ ทราบบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท แล้ ว (www.thaisteelcable.com ภายใต้ หั ว ข้ อ “ข้ อมู ล ส าหรั บ นั ก ลงทุ น (Investor
Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษัทดังต่อไปนี ้
1. การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
1.1 สอบทานให้ บริ ษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
1.2 สอบทานการเลือกใช้ นโยบายบัญชี ที่สาคัญอย่างเหมาะสม และถื อปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ใช้ ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทา รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอ
1.3 จัด ให้ มี ก ารรั บ แจ้ งข้ อ มูล หรื อ เบาะแสเกี่ ย วกับ รายการในงบการเงิ น ที่ ไม่ เ หมาะสม หรื อ ประเด็ น อื่ น ๆ จาก
พนักงานและผู้บริ หาร โดยใช้ กระบวนการสอบสวนที่เป็ นอิสระ และดาเนินการติดตามอย่างเหมาะสม
1.4 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
1.5 สอบทานกับ ฝ่ ายบริ ห ารเกี่ ย วกับ การจัด ท าบทรายงานและการวิ เ คราะห์ ข องฝ่ ายบริ ห าร ( Management’s
Discussion and Analysis หรื อ MD&A) ซึง่ เปิ ดเผยในรายงานประจาปี
2. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
2.1 สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และ
ระบบบริ หารความเสีย่ งขององค์กร (Enterprise Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
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2.2 พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน รวมทังการก
้
าหนดค่าตอบแทนของหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมี ส่วน
ร่ วมในการพิจารณา และเห็นชอบด้ วย และมีการดูแลให้ ผ้ ดู ารงตาแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบภายในมีวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ และการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว
2.3 พิจารณาอนุมตั ิกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2.4 สอบทานและให้ ค วามเห็ น ชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี และพิ จ ารณาผลการตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภายใน
2.5 สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้ งเบาะแสและการรับข้ อร้ องเรี ยน โดยกระบวนการดังกล่าวต้ องทา
ให้ ผู้ แจ้ งเบาะแสมั่น ใจว่ า มี ก ารสอบสวนที่ เ ป็ นอิ ส ระ โดยแจ้ งตรงต่ อ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการดาเนินการอย่างเหมาะสม
3. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
3.1 สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
3.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัท
3.3 ก าหนดให้ มี ก ารป้ อ งกัน การทุจ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่น โดยเปิ ด ช่ อ งทางให้ แจ้ งเบาะแสโดยตรงไปยัง ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบหรื อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อดาเนินการหากมีมลู ความผิดเกิดขึ ้น
4. การปฏิบตั ิตามหลักจริ ยธรรม จรรยาบรรณผู้บริ หารและพนักงาน
4.1 สอบทานให้ มนั่ ใจว่าหลักจริ ยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณผู้บริ หารและพนักงาน นโยบายการป้องกันความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ได้ จดั ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยผู้บริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบ
4.2 ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การปฏิ บัติ ต ามหลัก จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายการป้ อ งกั น ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์
5. การรายงาน
5.1 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
 ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (Charter)

- 67 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
5.2 ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี ้ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อ คณะกรรมการของบริ ษั ท เพื่ อ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขภายในเวลาที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
 รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 การทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
หากคณะกรรมการของบริ ษั ท หรื อ ผู้บ ริ ห ารไม่ด าเนิ น การให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานว่ า มี ร ายการหรื อ การกระท าตามวรรคหนึ่ ง ต่ อ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. หน้ าที่อื่นๆ
6.1 จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วยตนเองเป็ น
ประจาทุกปี ตามวิธีการที่คณะกรรมการตรวจสอบกาหนด และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ทราบ
6.2 ทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละครัง้ หรื อตามความจาเป็ นเพื่อให้ ทนั สมัย และ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมขององค์กรและนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
6.3 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมาย ด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
อานาจ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการดาเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ ขอบเขตความรับผิด ชอบที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ หน้ าที่
และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1. มี อ านาจในการเชิ ญ ฝ่ ายจัด การ หรื อ พนัก งานของบริ ษั ท มาร่ ว มประชุ ม ชี แ้ จง ให้ ค วามเห็ น หรื อ จัด ส่ง เอกสารที่
ร้ องขอตามความจาเป็ น
2. พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ าย หรื อเลิกจ้ าง และพิจารณาความดี ความชอบของ
ผู้บริ หารสูงสุดของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
3. จัด หาที่ ป รึ ก ษาจากภายนอก หรื อ ผู้เ ชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ ในการให้ ค าแนะน า ปรึ ก ษา หรื อ ให้ ค วามเห็ น ได้ ต ามที่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อหารื อประเด็นที่เกี่ยวข้ อง โดยอาจไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้ วย
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9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ลาดับที่
1
นายอภินนั ท์
2
นายปริ ญญา
3
นายฉัตรชัย
4
นายวีรวัฒน์
กรรมการที่ออกระหว่างปี
- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล
ณ ระนอง
ไววัฒนา
เอียสกุล
ขอไพบูลย์

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ การ
ประชุม

จานวนครัง้ การเข้ า
ร่ วมประชุม

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2
2
2
2

2
2
2
2

โดยมีนางกสิตา พิทกั ษ์ สงคราม เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ได้ พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนให้ เป็ นปั จจุบนั แล้ ว มีผลบังคับตังแต่
้ วนั ที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยได้ เผยแพร่ ให้ คณะกรรมการ
ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว (www.thaisteelcable.com ภายใต้ หวั ข้ อ
“ข้ อมูลสาหรับนักลงทุน (Investor Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))
ขอบเขตและอานาจหน้ าที่
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีขอบเขต
หน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
 งานด้ านการสรรหา
1. จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อย โดยกาหนดจานวนโครงสร้ างและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาผู้บริ หารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
3. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริ หาร
ระดับสูง
4. สนับสนุนให้ บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษัท
5. ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการสรรหาตามได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
 งานด้ านการกาหนดค่าตอบแทน
1. จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัท กรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและขออนุมตั ิที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้บริ หารระดับสูง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
3. ให้ คาชี ้แจงและตอบคาถามที่เกี่ยวข้ องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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4. รายงานนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร โดยเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1)
และรายงานประจาปี ของบริ ษัท
5. ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
9.2.3 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ลาดับที่
1
นายปริ ญญา
2
นายอภินนั ท์
3
นายฉัตรชัย
4
นายวีรวัฒน์
กรรมการที่ออกระหว่างปี
- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล
ไววัฒนา
ณ ระนอง
เอียสกุล
ขอไพบูลย์

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ การ
ประชุม

จานวนครัง้ การเข้ า
ร่ วมประชุม

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2
2
2
2

2
2
2
2

โดยมีนางกสิตา พิทกั ษ์ สงคราม (เลขานุการบริ ษัท) เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ได้ พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการให้ เป็ นปั จจุบนั แล้ ว มีผลบังคับตังแต่
้ วนั ที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยได้ เผยแพร่ ให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน
และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว (www.thaisteelcable.com ภายใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูลสาหรับนัก
ลงทุน (Investor Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))
ขอบเขตและอานาจหน้ าที่
1. กากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัท การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่ อย รวมทังฝ่
้ าย
บริ หารและพนักงาน ให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้ องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัท และ
ข้ อกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2. พิจารณากาหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจตามระบบ
การกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่าเสมอต่อกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท
3. ก ากับ ดูแ ลให้ ค าปรึ ก ษา ประเมิ น ผล ทบทวนนโยบาย และการปฏิ บัติ ต ามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
จรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อยกระดับการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทสูม่ าตรฐานสากล
4. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ยวกับ การกากับ ดูแลกิ จ การที่ดี ของบริ ษัท พร้ อมความเห็น ในแนวปฏิบัติ เ พื่ อ
ดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงตามขันตอนของบริ
้
ษัท
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9.2.4 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ประธาน

จานวนครัง้ การ
ประชุม
4

จานวนครัง้ การ
เข้ าร่ วมประชุม
4

กรรมการ

4

4

กรรมการ

4

4

กรรมการ

4

4

กรรมการ

4

4

กรรมการ

4

4

กรรมการ

4

2

กรรมการ

4

3

ตาแหน่ ง

1

นายสริ ศ พัฒนะเมลือง
(กรรมการผู้จดั การ)
2
นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
(ผู้จดั การทัว่ ไปอาวุโส - ส่วนงาน
บริ หารธุรกิจ และส่วนงานจัดหา)
3
นางสาวภัทรา ชัยยศบูรณะ
(ผู้จดั การทัว่ ไปอาวุโส - ส่วนงานปฏิบตั ิการ
ธุรกิจ และส่วนงานวิจยั และพัฒนา)
4
นายฮาจิเมะ คาโตะ
(ผู้จดั การทัว่ ไป - ส่วนงานวิจยั และพัฒนา)
5
นางกสิตา พิทกั ษ์ สงคราม1
(ผู้จดั การทัว่ ไป - ส่วนงานบริ หารธุรกิจ)
6
นายจักรรัตน์ มีสาวงษ์ 2
(ผู้จดั การทัว่ ไป - ส่วนงานจัดหา)
กรรมการที่ออกระหว่างปี
1
นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ3
(ผู้จดั การทัว่ ไปอาวุโส - ส่วนงานผลิต และ
ส่วนงานคุณภาพ)
2
นายมังกร จันทะคัด4
(ผู้จดั การทัว่ ไป - ส่วนงานผลิต)
1

ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้จดั การทัว่ ไป - ส่วนงานบริ หารธุรกิจ วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้จดั การทัว่ ไป - ส่วนงานจัดหา วันที่ 1 ธันวาคม 2562
3
นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
4
นายมังกร จันทะคัด ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
2

คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งทังหมดเป็
้
นผู้บริ หารของบริ ษัท จึงไม่ประสงค์จะรับค่าเบี ้ยประชุมฯ
โดยมีนางสาวศุภิสรา เกียรติคณารัตน์ (ผู้จดั การ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน) เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการบริ หารความ
เสีย่ ง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ได้ พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ งให้ เป็ นปั จจุบนั แล้ ว มีผลบังคับตังแต่
้ วนั ที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยได้ เผยแพร่ ให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน
และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว (www.thaisteelcable.com ภายใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูลสาหรับนัก
ลงทุน (Investor Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))
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หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมีหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษัทดังต่อไปนี ้
1. กาหนดและทบทวนกรอบบริ หารความเสีย่ งองค์กรที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทังให้
้ ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงที่สอดคล้ องต่อทิศทางกลยุทธ์ การดาเนินงาน
และแผนธุรกิจ
2. กาหนดและทบทวนปรับปรุ งนโยบายและกระบวนการบริ หารความเสี่ยงองค์กร รวมทังกฎบั
้
ตรคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ งให้ สอดคล้ องกับกรอบการบริ หารความเสีย่ งองค์กร เพื่อให้ มีประสิทธิผลและมีความเพียงพอสอดคล้ องตาม
สภาวการณ์ที่เปลีย่ นแปลง
3. กากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริ หารความเสี่ยงที่สาคัญ พร้ อมทังให้
้ คาแนะนาเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการ
บริ หารจัดการความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจบริ ษัท
4. รายงานและประสานผลการด าเนิ นงานด้ า นการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ รั บ ทราบ ขอ
คาแนะนา และให้ ความเห็นเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
5. รายงานผลการบริ หารความเสีย่ งที่สาคัญให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรื อเหตุการณ์ที่สาคัญ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ ต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ วที่สดุ
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริ หารความเสี่ยงในทุกระดับทั่ว ทัง้ องค์ กร รวมทัง้ เครื่ องมือ ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริ มวัฒนธรรมบริ หารความเสีย่ ง
7. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
อานาจ
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมีอานาจในการดาเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ ขอบเขตความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ
หน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1. มีอานาจให้ ผ้ บู ริ หารฝ่ ายต่างๆ หรื อพนักงานของบริ ษัทมาร่วมประชุมชี ้แจง ให้ ความเห็น หรื อจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตาม
ความจาเป็ น
2. จัดหาที่ปรึ กษาจากภายนอกหรื อผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้ คาแนะนา ปรึ กษา หรื อให้ ความเห็นได้ ตามที่คณะ
กรรมการบริ หารความเสีย่ งพิจารณาว่าเหมาะสม
3. ประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชี และ/หรื อผู้ตรวจสอบภายใน รวมทังผู
้ ้ รับจ้ าง (Outsource) ให้ บริ การงานอื่นๆ เพื่อหารื อ
ความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ อง
9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
9.3.1 กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การสรรหากรรมการบริ ษัท กรรมการชุดต่างๆ กรรมการผู้จดั การ ตลอดจนผู้บริ หารระดับสูง จะมีการพิจารณาคัดเลือก
และกลัน่ กรองจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนก่อน จึงจะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดาเนินการตามนโยบายของบริ ษัท
การสรรหากรรมการ
1. หลักเกณฑ์และวิธีการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและคานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้ องตามกฎบัตร
คณะกรรมการบริ ษัท โดยต้ องเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถและมีเวลาทางานให้ บริ ษัทอย่างเพียงพอตามข้ อบังคับของ
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บริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย กรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยกาหนดนโยบายว่าคณะ
กรรมการฯ ต้ องประกอบด้ วยผู้ท รงคุณวุฒิจากหลายสาขาเพื่อให้ สามารถให้ คาแนะนาการดาเนินธุรกิจได้ อย่าง
เหมาะสมและรอบด้ านได้ มากที่สดุ
ในการสรรหากรรมการจะต้ องพิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการยังคงขาดอยูก่ ่อนเป็ นอันดับแรก และสอดคล้ องกับ
กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ตามวิธีการที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ลว่ งหน้ า
คุณสมบัติกรรมการ
ผู้ที่จะได้ รับคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบัติเบื ้องต้ นดังต่อไปนี ้
1. มีความรู้ ความชานาญในการดาเนินธุรกิจ
2. มีประสบการณ์เป็ นผู้บริ หารองค์กรในระดับไม่ต่ากว่าผู้จดั การอย่างน้ อย 5 ปี ขึ ้นไป
3. เป็ นผู้มีธรรมมาภิบาล มีความประพฤติเหมาะสม ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่ระบุไว้ ในกฏหมายว่าด้ วยบริ ษัท
มหาชนจากัด และไม่เคยถูกดาเนินคดีทางอาญา
4. สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการได้ อย่างเต็มที่ และเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประชุมผู้ถือหุ้น
และการประชุมอื่นๆ ที่สาคัญได้ ทกุ ครัง้
โครงสร้ างและความหลากหลายของคณะกรรมการ
คณะกรรมการฯ ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการอิสระโดยกรรมการอิสระจะต้ องมีจานวนไม่ต่ากว่า
สามคน และไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนกรรมการทังคณะ
้
คณะกรรมการฯ ได้ กาหนดนโยบายว่าคณะกรรมการต้ องประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาเพือ่ ให้ สามารถให้
คาแนะนาการดาเนินธุรกิจได้ อย่างเหมาะสมและรอบด้ านมากที่สดุ แต่จะต้ องมีกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
ของบริ ษัท และกรรมการที่มีทกั ษะในวิชาชีพทางบัญชีประเภทละหนึง่ ท่านเป็ นอย่างน้ อย ดังนี ้
ความเชี่ยวชาญและทักษะ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

ธุรกิจยานยนต์

1. คุณสรรเสริ ญ
2. คุณมากาโต
3. คุณสริ ศ
4. คุณฮาจิเมะ
5. คุณสันติ
6. คุณวุฒิภมู ิ

จุฬางกูร
เทราอุรา
พัฒนะเมลือง
คาโตะ
พัฒนะเมลือง
จุฬางกูร

1. คุณวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

บัญชี / การเงิน

1. คุณทวีฉตั ร

จุฬางกูร

1.คุณปริ ญญา ไววัฒนา

ธุรกิจอื่น

-

รวม

7 ท่ าน
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2.คุณฉัตรชัย เอียสกุล
4 ท่ าน
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หลักเกณฑ์การคัดเลือกและกระบวนการแต่งตังกรรมการใหม่
้
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
บริ ษัทจะคัดเลือกกรรมการจาก 2 ช่องทางคือ
1. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะสรรหาผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อ
คณะกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทยก่อนเป็ นอันดับแรก หากไม่พบผู้
มีคณ
ุ สมบัติตรงตามความต้ องการของบริ ษัท จึงจะสรรหาจากแหล่งอื่นๆ
2. ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
กระบวนการแต่งตังกรรมการใหม่
้
เมื่อได้ รายชื่ อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการใหม่แล้ ว เลขานุการคณะกรรมการฯ จะนาเสนอเข้ าที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื ้องต้ นและข้ อมูลประกอบอื่นๆ
หากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีมติเห็นชอบจะนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นต่อไป
การแต่งตังกรรมการใหม่
้
จะต้ องได้ รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น ตามกาหนดเวลาดังนี ้
ช่วงเวลา
กิจกรรม
สิงหาคม - พฤศจิกายน แจ้ งชื่อผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
พฤศจิกายน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณา
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นชอบนาเสนอต่อที่ประชุมประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น
มกราคม ของปี ถดั ไป
ที่ประชุมประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงมติ
2. การแต่งตัง้ แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
กรณีท่ ี 1 ตาแหน่ งกรรมการว่ างลงตามคราวออกตามวาระ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตังกรรมการแทนผู
้
้ ครบกาหนดออกตามวาระ โดยกรรมการที่ครบกาหนด
ออกจากตาแหน่งอาจได้ รับคัดเลือกเข้ าเป็ นกรรมการอีกได้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ
ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการ
จะแบ่งให้ ตรงออกเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้ นจาก
ตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกหรื อ
ปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จบั สลากกัน ส่วนปี ถดั ไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนาน
ที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรณีท่ ี 2

ตาแหน่ งกรรมการว่ างลงเพราะเหตุอ่ ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการผู้นนจะเหลื
ั้
อน้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ง
กรรมการได้ เ พี ย งเท่ า วาระที่ ยัง เหลื อ อยู่ข องกรรมการที่ ต นเข้ า มาแทน โดยมติ ข องกรรมการต้ อ ง
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
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3. หลักเกณฑ์และวิธีการที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการ
้
- ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้ คะแนนเสียงที่มอี ยูท่ งหมดเลื
ั้
อกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้ รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่
จะพึงมี ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของ
จานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
การสรรหาผู้บริ หารระดับสูง
ดาเนินการตามแผนสืบทอดตาแหน่ งงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การ เพื่อมัน่ ใจได้ ว่า บริ ษัท มี
ผู้บริ หารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัทก าหนดให้ มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริ หาร เพื่อจัดท าแผนสืบทอดตาแหน่งประกอบด้ ว ย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การ
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนพิ จ ารณาก าหนดความรู้ ความสามารถ (Competency)
ประสบการณ์ของแต่ละตาแหน่ง เพื่อคัดเลือกผู้บริ หารที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องตามที่กาหนด สามารถสืบทอดงาน
ของแต่ละตาแหน่งได้
3. ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารประเมินการปฏิบตั ิงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริ หารที่มีคุณสมบัติสอดคล้ อง
เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทาแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
4. ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร จัดให้ มีการหมุนเวียนหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้บริ หารที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ อง และ
มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การเข้ าร่วมประชุมฝ่ ายบริ หาร เพื่อให้ มีความเข้ าใจ มีประสบการณ์ และความพร้ อมใน
การบริ หารองค์กรต่อไปในอนาคต
5. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทบทวนและสรุ ปผลการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งงานของ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การ เป็ นประจาและรายงานคณะกรรมการบริ ษัท ทราบปี ละ 2 ครัง้
กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุม่
กลุ่ม
ลาดับ
1
1. จุฬางกูร
2
3
4
2. Hi-Lex Corporation
5
6
3. พัฒนะเมลือง
7
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ชื่อ - สกุล
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
นายทวีฉตั ร
จุฬางกูร
นายวุฒิภมู ิ
จุฬางกูร
นายมากาโต
เทราอุรา
นายฮาจิเมะ
คาโตะ
นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
นายสันติ
พัฒนะเมลือง
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9.3.2 กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ทังด้
้ านคุณสมบัติและกระบวนการสรรหา บริ ษัทดาเนินการสรรหาตาม
กระบวนการสรรหากรรมการข้ างต้ น โดยอ้ างอิงคุณสมบัติกรรมการอิสระจากกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมา
-ไม่มี9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
-ไม่มี9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทกาหนดนโยบายและจรรยาบรรณฯ ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่รับทราบข้ อมูลภายในนาข้ อมูลไป
ใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนและผู้อื่น โดยสื่อสารการใช้ ข้อมูลภายในคู่มือการกากับดูแลกิจการให้ ผ้ ทู ี่ เกี่ยวข้ องรับทราบ
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ คณะกรรมการ คณะผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ในกรณีที่พบ
เห็นการปฏิบตั ิที่ขดั ต่อนโยบายดังกล่าวให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาหรื อฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล หรื อคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรื อคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วแต่กรณี สรุปได้ ดงั นี ้
 จรรยาบรรณว่า ด้ ว ยการขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ระบุว่า ห้ ามมิ ให้ ก รรมการและลูก จ้ างใช้ ข้ อ มูลภายในเพื่ อ
ผลประโยชน์ตนเองและบุคคลภายนอก ซึ่งข้ อมูลภายในหมายรวมถึงข้ อมูลที่ไม่ได้ มีการเปิ ดเผยสู่สาธารณชน
ภายใต้ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกาหนด
 จรรยาบรรณว่าด้ วยการรักษาความลับและการใช้ ข้อมูลภายใน ระบุว่าห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ทุกคน หรื อบุคคลใดก็ตามที่รับทราบข้ อมูลภายในอันเป็ นสาระสาคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ซึ่งข้ อมูล
นันยั
้ งไม่ได้ เปิ ดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ ของกฎหมายว่าด้ ว ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้ องมาซื ้อขายหลักทรัพย์ก่อนเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญกับการดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน อันเป็ นส่วนสาคัญในการเสริ มสร้ างการกากับดูแล
กิจการที่ดี ดังนัน้ บริ ษัทจึงกาหนดนโยบายการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในขึน้ เพื่อเป็ นการป้องกันการนาเอาข้ อมูล
ภายในที่สาคัญของบริ ษัทที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผู้อื่น โดยมีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลภายในที่สาคัญของบริ ษัท คือ ข้ อมูลที่มีความสาคัญและจูงใจให้ ผ้ ทู ี่รับรู้ ข้ อมูลทาการซื ้อหรื อขายหุ้น และ
ข้ อมูลที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงข้ อมูลที่บริ ษัทจัดเก็บไว้ และยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเป็ นการ
ชัว่ คราว
2. แนวทางและมาตรการการดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน มีดงั นี ้
2.1 ห้ ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่ เกี่ ยวข้ อ งกับการจัดทางบการเงิ น เลขานุการบริ ษัท เลขานุการ
คณะกรรมการชุดย่อย หรื อบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ได้ รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับข้ อมูลภายในที่สาคัญ เปิ ดเผยข้ อมูล
ที่สาคัญที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแก่บคุ คลอื่น รวมทังห้
้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือนก่อน
การเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และไม่ทาการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับหลักทรัพย์ของบริ ษัท อันเป็ นการเอา
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เปรี ยบต่อบุคคลอื่นโดยใช้ ข้อมูลภายในที่สาคัญที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะเป็ นไป
เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น
2.2 กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงคูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทาและส่งรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตัง้ รวมทังจั
้ ดทาและจัดส่งรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับหลักทรัพย์ของบริ ษัท ภายใน 3 วันทาการ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษัท
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกไตรมาส
2.3 กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารแจ้ งต่อคณะกรรมการเกี่ ยวกับการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับหลักทรัพย์ ของบริ ษัท
อย่างน้ อย 1 วันล่วงหน้ าก่อนดาเนินการทุกครัง้
2.4 บริ ษัทกาหนดให้ พนักงานทุกคนยึดมัน่ เกี่ยวกับการปกป้องรักษาความลับของข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
ในการดาเนินธุรกิจ และห้ ามมิให้ แสวงหาผลประโยชน์ ให้ ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ ข้อมูลภายในที่สาคัญที่ยงั ไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน หรื อดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
นอกจากนันคณะกรรมการบริ
้
ษัท กาหนดนโยบายการรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลที่ มี
ความเกี่ยวข้ อง โดยอ้ างอิงตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม และคณะกรรมการกากับตลาดทุนได้ ออกประกาศที่ ทจ.2/2552 กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร
ต้ องรายงานให้ บริ ษัททราบถึงการรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนหรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นส่วนได้ เสียที่
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัท โดยให้ มีผลนับตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็ นต้ นไป วัตถุประสงค์เพื่อให้
บริ ษั ทมี ข้อ มูลประกอบการด าเนิน การตามข้ อ กาหนดเกี่ ย วกับ การท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ซึ่ง เป็ นรายการที่ อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และอาจนาไปสูก่ ารถ่ายเทผลประโยชน์ของบริ ษัท นอกจากนี ้การที่กรรมการและ
ผู้บริ หารต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Fiduciary duties) ซึง่ ต้ องตัดสินใจโดยไม่มีสว่ นได้ เสีย
ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมในเรื่ องที่ตดั สินใจ ข้ อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็ นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้ การทา
หน้ าที่ของกรรรมการและผู้บริ หารเป็ นไปตามหลักการดังกล่าว
ซึง่ กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ดาเนินการรายงานการมีสว่ นได้ เสียตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการรายงาน ดังต่อไปนี ้
1. รายงานครัง้ แรกภายใน 15 วัน นับจากคณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิแบบรายงานฯ
2. แจ้ งการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลทุกๆ ครัง้ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปลีย่ นแปลง
3. เลขานุการบริ ษัท รวบรวมข้ อมูลเพื่อนาเสนอประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน
นับจากวันที่ได้ รับรายงานฯ
ทังนี
้ ้สามารถขอรับแบบแจ้ งรายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องได้ ที่ฝ่ายกากับ
หลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขติดต่อ (038) 447 200 ‟ 10 ต่อ 111, 122
หรื อทางอีเมล์ ir@thaisteelcable.com
ทังนี
้ ้รวมถึงการทารายการระหว่างกันที่สาคัญต้ องได้ รับการพิจารณาและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทด้ วย
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9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
รายการที่
1.
2.

ชื่อผู้สอบบัญชี

ประเภทของงานตรวจสอบ

บจ. สานักงาน อีวาย

ค่ าตอบแทนของงาน
ตรวจสอบ

ตรวจสอบบัญชี

1,094,000

ตรวจสอบ BOI

340,000

รวมค่ าตอบแทนของงานตรวจสอบ

1,434,000

2. ค่ าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

รายการ

ประเภทของงานบริการอื่น
(non-audit service)

ผู้ให้ บริการ

ค่ าตอบแทน
ของงานบริการอื่น
ส่ วนที่จ่ายไป
ส่ วนที่จะ
ในระหว่ างปี
ต้ องจ่ าย
บัญชี
ในอนาคต

1.

ค่าที่ปรึกษาคดีแรงงาน

นายวุฒิชยั อินแป้น

20,000.00

2.

ค่าทนายในการสืบหาทรัพย์สนิ คดี
นายอุเทน โพคะ

นายอภิยทุ ธ อรรจนานันท์

20,000.00

3.

ค่าทนายคดี Outer และ ค่าทนายคดี
นายอุเทนเมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จ

นายนิติพฒ
ั น์ เสถียรไพศาล

320,000.00

4.

ค่าทีปรึกษาพิธีการศุลกากร และ
นายพิทกั ษ์ สาราญสุข
ค่าที่ปรึกษาและพยานศาลชันต้
้ นคดี Outer

5.

ค่าทนายคดี CEVA งวดที่ 3

นายปเนต ไพบูลย์ธนธร

6.

ค่าที่ปรึกษาแนะนาด้ านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

บริ ษัท เคนคอร์ ปอเรชัน่ จากัด

375,000.00

7.

ค่าที่ปรึกษาด้ านการจัดการระบบ
สารสนเทศ

บริ ษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จากัด

350,467.30

8.

ชี ้แจงข้ อโต้ แย้ งปั ญหาประเภทพิกดั -

บริ ษัท กาญจนรัตน์ เทรดดิ ้ง จากัด

40,000.00

บริ ษัท บาลานซ์ ลอว์ คอนซัลแตนซ์
จากัด

80,000.00

400,000.00
80,701.00

อัตราศุลกากร
9.

ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย และ ค่าบริ การ
ดาเนินคดีแรงงาน-คดีนายนิรันด์ บัวลอย
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รายการ

ประเภทของงานบริการอื่น
(non-audit service)

ผู้ให้ บริการ

ค่ าตอบแทน
ของงานบริการอื่น
ส่ วนที่จ่ายไป
ส่ วนที่จะ
ในระหว่ างปี
ต้ องจ่ าย
บัญชี
ในอนาคต

10.

ค่าบริ การทนายคดี TAISHO

บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ
เพียงพนอ จากัด

76,541.00

11.

ค่าทีปรึกษาพิธีการศุลกากร (อ.วิชยั )

ห้ างหุ้นส่วนสามัญ วีเอ็มเอส

120,000.00

-

1,882,709.30

-

รวมค่ าตอบแทนสาหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)

-

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
9.7.1 เรื่ องที่ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดงั นี ้
ข้ อ
เรื่ อง
แนวทางการดาเนินการ
1 หม วด 5 “คว าม รั บผิ ด ชอ บข อง คณะก รรมก าร ”
คณะกรรมการควรประกอบด้ วยกรรมการอิสระมากกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด ในกรณี ที่ประธาน
คณะกรรมการไม่เป็ นกรรมการอิสระ
2 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
คณะกรรมการควรกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของ
ไม่สามารถปฏิบตั ิได้
กรรมการไว้ อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ ในนโยบายการกากับ
เนื่องจากไม่สอดคล้ องและไม่เหมาะสมกับ
ดูแลกิจการ
การปฏิบตั ิงานจริ ง
3 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
คณะกรรมการควรกาหนดให้ กรรมการอิสระมีวาระการ
ด ารงต าแหน่ ง ต่ อ เนื่ อ งไม่ เ กิ น 9 ปี นับ จากวัน ที่ ไ ด้ รั บ
แต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก
4 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
คณะกรรมการควรเลือ กกรรมการอิสระด ารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
9.7.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้ ในเดือน สิงหาคม มีกระบวนการดังนี ้
1. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ทบทวนแบบประเมินผลฯ ให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
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2. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ดาเนินการจัดทาแบบประเมินฯ และนาส่งเลขานุการคณะฯ
3. เลขานุการบริ ษัท รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
4. คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาดาเนินการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
โดยเกณฑ์และผลประเมินประจาปี 2563 เป็ นดังนี ้
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิ งาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ เพื่อให้ คณะกรรมการ
พิจารณาผลงานและดาเนินการปรับปรุงให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

หมวด
ที่
1
2
3
4
5
6

หัวข้ อการประเมิน
โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การทาหน้ าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร
รวม

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

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

ช่วงระดับคะแนน :
ช่ วงคะแนน (ร้ อยละ)
ความหมาย
100
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “ดีเยี่ยม”
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “ดี”
75 ≥ X < 100
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “พอสมควร”
50 ≥ X < 75
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “เล็กน้ อย”
25 ≥ X < 50
< 25
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “ไม่มีการดาเนินการ”
หมายเหตุ: แบบประเมินฯ ที่จดั ทาขึ ้น อ้ างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝ่ ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558
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ซึง่ ผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2563 สรุปได้ ดงั นี ้
รายคณะ
รายบุคคล

98.18%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี"

96.73%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี"

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการ
พิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป
ส่ วนที่
1

2

ส่วน
ที่

1

2

หัวข้ อการประเมิน

วัตถุประสงค์

จานวนข้ อ

การท าหน้ าที่ โ ดยรวมของ 1. เพื่อเป็ นแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้ างและ
คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบว่ า มี ลั ก ษณะ
สนับสนุนการทางานอย่างมีประสิทธิภาพหรื อไม่
2. เพื่อพิจารณาสภาพแวดล้ อมทัว่ ไปว่าเอื ้อต่อการทาหน้ าที่หรื อไม่
การปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะด้ าน 1. เ พื่ อ เ ป็ นแ นว ทา ง ก า รพิ จ า รณา ก า รปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ข อ ง
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบว่าในรอบปี ที่ผ่านมาได้ ปฏิบัติหน้ าที่
ตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างครบถ้ วนหรื อไม่
รวม

ซึง่ ผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2563 สรุปได้ ดงั นี ้
จานวนข้ อ (ผลประเมิน)
จานวนข้ อ (ผลประเมิน)
ส่ วนที่ 1
ส่ วนที่ 2
ใน
ไม่
ระหว่าง
หัวข้ อการประเมิน
เพียง
ทา
ไม่ ไม่ได้
ใช่
ไม่ใช่
เพียง
ปี ไม่มี
พอ
แล้ ว แน่ใจ ทา
พอ
กรณี
ดังกล่าว
การทาหน้ าที่โดยรวมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

10

1*

10

รวม

10

1

10
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73

94

หมายเหตุ

* ข้ อ 9 ยังไม่มกี าหนดระยะ
เวลานานสุดที่ AC จะอยูใ่ น
วาระอย่างต่อเนื่อง

-

การปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะด้ าน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

21

65

-

1**

7

65

-

1

7

**ข้ อ 2.10 จัดให้ มีการ
ประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบฯ โดยผู้ประเมิน
อิสระภายนอกทุกๆ 5 ปี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

หมวด
1
2

3
4
5
6

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการ
พิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป
รายคณะ
รายบุคคล
คะแนน
คะแนน
หัวข้ อการประเมิน
จานวน
จานวน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ข้ อ
ข้ อ
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
4
75
3
75
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 ด้ านการสรรหา
2
75
2
75
3
75
3
75
 ด้ านกาหนดค่าตอบแทน
การประชุมคณะกรรมการ
5
75
5
75
การทาหน้ าที่ของคณะกรรมการ
4
75
4
75
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
3
75
3
75
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
5
75
5
75
รวม
26
75
25
75
ช่วงระดับคะแนน :
ช่ วงคะแนน (ร้ อยละ)
ความหมาย
100
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “ดีเยี่ยม”
75 - 99
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “ดี”
50 - 74
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “พอสมควร”
25 - 49
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “เล็กน้ อย”
ต่ากว่า 25
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “ไม่มีการดาเนินการ”
หมายเหตุ: แบบประเมินฯ ที่จดั ทาขึ ้น อ้ างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝ่ ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558
ซึง่ ผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2563 สรุ ปได้ ดงั นี ้
รายคณะ
รายบุคคล

94.47%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี"

94.75%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี"

- 82 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการ
พิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป
รายคณะ
รายบุคคล
หมวด
จานวน
คะแนน
จานวน
คะแนน
หัวข้ อการประเมิน
ที่
ข้ อ
มาตรฐาน
ข้ อ
มาตรฐาน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
1
โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
5
75
2
75
2
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ
4
75
5
75
คณะกรรมการ
3
การประชุมคณะกรรมการ
6
75
4
75
รวม
15
75
11
75
ช่วงระดับคะแนน :
ช่ วงคะแนน (ร้ อยละ)
ความหมาย
100
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “ดีเยี่ยม”
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “ดี”
75 ≥ X < 100
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “พอสมควร”
50 ≥ X < 75
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “เล็กน้ อย”
25 ≥ X < 50
< 25
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “ไม่มีการดาเนินการ”
หมายเหตุ: แบบประเมินฯ ที่จดั ทาขึ ้น อ้ างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝ่ ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558
ซึง่ ผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ประจาปี 2563 สรุปได้ ดงั นี ้
รายคณะ
รายบุคคล

93.75%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี"

94.32%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี"
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คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการ
พิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป
รายคณะ
รายบุคคล
หมวด
จานวน
คะแนน
จานวน คะแนนมาตรฐาน
หัวข้ อการประเมิน
ที่
ข้ อ
มาตรฐาน
ข้ อ
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
1 โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2
75
1
75
2 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ
5
75
4
75
คณะกรรมการ
3 การประชุมคณะกรรมการ
5
75
4
75
รวม
12
75
9
75
ช่วงระดับคะแนน :
ช่ วงคะแนน (ร้ อยละ)
ความหมาย
100
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “ดีเยี่ยม”
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “ดี”
75 ≥ X < 100
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “พอสมควร”
50 ≥ X < 75
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “เล็กน้ อย”
25 ≥ X < 50
< 25
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “ไม่มีการดาเนินการ”
หมายเหตุ: แบบประเมินฯ ที่จดั ทาขึ ้น อ้ างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝ่ ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558
ซึง่ ผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ประจาปี 2563 สรุปได้ ดงั นี ้
รายคณะ
รายบุคคล

94.64%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี"

94.44%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี"
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9.7.3 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
คณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO) อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างต่อเนื่อง
ผลคะแนน
คะแนนเต็ม
ประจาปี
หัวข้ อ
หัวข้ อการประเมิน
(ร้ อยละ)
2563
(ร้ อยละ)
10
10.00
1 ความเป็ นผู้นา
10
9.77
2 การกาหนดกลยุทธ์
10
9.85
3 การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
10
10.00
4 การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
10
9.85
5 ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
10
9.77
6 ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
10
9.77
7 การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
10
9.55
8 การสืบทอดตาแหน่ง
10
9.77
9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
10
9.77
10 คุณลักษณะส่วนตัว
รวม
100
98.11
ช่วงระดับคะแนน :
ช่ วงคะแนน (ร้ อยละ)
ความหมาย
90 - 100
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร อยูใ่ นระดับ “ยอดเยี่ยม”
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร อยูใ่ นระดับ “ดีเยี่ยม”
80 ≥ X < 90
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร อยูใ่ นระดับ “ดี”
70 ≥ X < 80
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร อยูใ่ นระดับ “พอสมควร”
60 ≥ X < 70
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร อยูใ่ นระดับ “ผ่าน”
50 ≥ X < 60
< 50
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร อยูใ่ นระดับ “ต้ องดาเนินการปรับปรุง”
9.7.4

การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในการปฐมนิเทศและการอบรมให้ กบั กรรมการ โดยมีนโยบายสรุ ปได้
ดังนี ้
1. กาหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ ครั ง้ โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท นาเสนอเอกสารและข้ อมูลที่
เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ ได้ แก่ คู่มือกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน คู่มือ หลักการกากับ
ดูแลกิจการ (ซึ่งประกอบด้ วยจรรยาบรรณของบริ ษัท) ข้ อบังคับบริ ษัท โครงสร้ างทุน โครงสร้ างผู้ถือหุ้น ผลการ
ดาเนินงาน กฎหมาย ข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง และหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมทังข้
้ อมูล
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อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ทังนี
้ ้เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจในธุรกิจและการดาเนินงาน
ด้ านต่างๆ ของบริ ษัทให้ แก่กรรมการที่เข้ ารับตาแหน่งในบริ ษัทเป็ นครัง้ แรก
2. มอบหมายให้ บริ ษัทอานวยความสะดวกให้ แก่กรรมการใหม่ในการเข้ าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้ เข้ าใจการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทได้ ดียิ่งขึ ้น
3. ส่งเสริ มให้ กรรมการได้ เข้ ารับการฝึ กอบรมในหัวข้ อหรื อหลักสูตรที่จะเพิ่มพูนความเข้ าใจในบทบาท หน้ าที่ และ
ภารกิจ ภายใต้ แผนงานการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่าเสมอ โดยกรรมการสามารถเข้ ารับการอบรมที่สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทเป็ นผู้ดาเนินการและรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
เพื่อให้ มีการปรับปรุงและการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างต่อเนื่อง
และเพื่อให้ กรรมการทุกท่านมีศกั ยภาพสามารถขับเคลื่อนบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์และภารกิจของบริ ษัท ที่
กาหนดไว้ ได้ นนั ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มให้ กรรมการพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทัง้
ในแง่การกากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ทังนี
้ ้กรรมการบริ ษัทต้ องเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องอย่าง
น้ อย 1 ท่านต่อปี
ผู้บริ หาร
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรตามปรัชญา “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้ อมกัน” ซึ่งแสดงให้ เห็นได้ ว่า
บริ ษัทมีความตังใจที
้ ่จะพัฒนาทรัพยากรบุค คลให้ เติบโตและขับเคลื่อนองค์กรให้ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ดังนัน้
บุคลากรทุกคนจะได้ รับการพัฒนาตามสายอาชีพของตนเอง เพื่อให้ สามารถเจริ ญเติบโตไปพร้ อมกับองค์กรอย่าง
ยัง่ ยืน
โดยผู้บริ หารจะได้ รับการพัฒนาการอบรมตามสายอาชีพ (Training Road map) อย่างต่อเนื่องทุกปี
9.7.5 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยกาหนดตารางการประชุมไว้ เป็ นการ
ล่วงหน้ าตลอดทังปี
้ และแจ้ งให้ คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ อาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดย
กาหนดวาระการประชุม แจ้ งให้ สมาชิกทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนถึงวันประชุมและให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องอย่าง
เพียงพอ
ทังนี
้ ้ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
ง
จะครบเป็ นองค์ประชุม และให้ ประธานกรรมการทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ในกรณีมีรองประธานกรรมการอยูใ่ ห้ รองประธานกรรมการ
เป็ นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้ หรื อไม่สามารถปฏิบัติ
หน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
และจานวนองค์ประชุมขันต
้ ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้ องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนกรรมการทังหมด
้
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การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และถ้ าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เพื่อเป็ นเสียงชี ้ขาด
9.7.6 วาระการดารงตาแหน่ง
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี กรรมการบริ ษัทต้ องหมุนเวียนออกจากตาแหน่งเป็ น
จานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
โดยให้ กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
ก่อน ถ้ าจานวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
และกรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งแล้ วอาจได้ รับเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษัทและนาเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และ
อาจได้ รับการแต่งตังกลั
้ บเข้ ามาดารงตาแหน่งต่อไปได้ อีกตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าเหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษัทจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
1. เสียชีวิต
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดและกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
4. ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อที่ 21
5. ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
9.7.7 การพบปะนักวิเคราะห์
‟ ไม่มี ‟
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคมอย่ างยั่งยืน
บริ ษัทยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจภายใต้ จริ ยธรรมทางธุรกิจและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแล
รักษาสิง่ แวดล้ อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนทากิจกรรมต่างๆ เพื่อ
มีสว่ นในการดูแลสิ่งแวดล้ อม การสร้ างความเป็ นอยู่ที่ดีของคนในสังคมและชุมชนเพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจอย่าง
ยัง่ ยืนโดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ดังนี ้
การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัทดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญ โปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และหลักปรัชญาของบริ ษัท
โดยคานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี ดาเนินการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็ นธรรม หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา รวมถึงการส่งเสริ มความรับผิดชอบต่อ
สังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขันตอน
้
การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
บริ ษัทต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิบตั ิตามนโยบายต่อการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด
และเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต (Collective Action Coalition
Against Corruption หรื อ CAC)
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทสนับสนุนการปฏิบตั ิตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้ านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ
นอกจากนี ้ยังมีการตรวจสอบประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน ปฏิบตั ิตามนโยบายการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน
การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษัทจะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม จัดให้ มีสวัสดิการ ความปลอดภัย และอาชีวอนา
มัย อีกทังสนั
้ บสนุนความคิดในการส่งเสริ มสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้ แรงงาน ตลอดจนปฏิบตั ิตาม
กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการรับสมัครและจ้ างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด
ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
บริ ษัทมุง่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้บริ โภค รวมถึงลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม ภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ น
ธรรมและให้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้ อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็ นจริ ง รักษาความลับของลูกค้ าไม่นาไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์ในทางมิชอบ
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทถือเป็ นภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญในการสนับสนุนให้ มีการจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
สิง่ แวดล้ อม และพัฒนาชุมชนเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทยในด้ านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการตอบ
แทนและคืนกาไรสูส่ งั คม
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การจัดการสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม ความ
ปลอดภัย และอาชี ว อนามัย ในกระบวนการธุ ร กิ จ รวมถึ ง สนับ สนุน ให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งประหยัด และมี
ประสิทธิภาพ
นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
บริ ษัทสนับสนุนการสร้ างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมที่สร้ างความสมดุลของการดาเนินธุรกิจกับสิ่งแวดล้ อมเพื่อให้
ธุรกิจเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ สง่ เสริ มให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานรับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์และมีสว่ นร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยัง่ ยืนต่อไป
10.1.1 ภารกิจ ปรัชญา คุณค่า
ภารกิจของบริษัท "ด้ านองค์ กร - มุ่งสู่ความเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้" ซึง่ มุง่ มัน่ และส่งเสริ มให้ บคุ ลากรของ
บริ ษัทได้ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทังความสามารถในการปฏิ
้
บัติงานและการดาเนินชีวิตประจาวัน เป็ นไป
ตามปรัชญาของบริ ษัทและรู้จกั คุณค่ าของคน สังคม สิ่งแวดล้ อม จริยธรรม ความรู้ และคุณภาพ เพื่อใช้ เป็ น
แนวคิดและแนวทางในการปฏิบตั ิด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ปรั ชญา
สร้ างสมดุลระหว่ างการทางานและชีวิต
สร้ างมูลค่ าสูงสุดให้ กับผู้ที่เกี่ยวข้ องทั้งหมด
คนและองค์ กรทีเ่ ติบโตไปพร้ อมกัน
ก้ าวไปข้ างหน้ าอย่ างไม่ หยุดยัง้
ร่ วมสร้ างสรรค์ สังคมทีด่ ี
10.1.2 กรอบแนวทางการปฏิบตั ิ และความก้ าวหน้ าในการดาเนินงานปี 2563
ลาดับ
แนวทางปฏิบตั ิ
การดาเนินงานปี 2563
1 บริ ษั ท จะปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด การ 1. โครงการใช้ พลัง งานสะอาดทดแทนการใช้ พลัง งานไฟฟ้ า ( Solar power)
สิง่ แวดล้ อมอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
เพื่ อ ช่ ว ยลดการใช้ ทรั พ ยากรน ้าและถ่ า นหิ น ที่ นามาผลิ ต ไฟฟ้ า และช่ ว ยลด
การปลดปล่ อ ยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ( CO2 Reduction) และยั ง ช่ ว ย
ประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยของบริ ษั ท ในระยะยาว โดยมี ก ารดาเนิ น การติ ด ตั ง้ ระบบ
Solar Roof Top ที่ มี กาลัง ผลิ ต ไฟฟ้ า 945 กิ โ ลวั ต ต์ และเริ่ ม ใช้ งานตั ง้ แต่
เดื อ นมกราคม 2562 เป็ นต้ นมา
2. โครงการลดการใช้ พลัง งานไฟฟ้ า ในระบบลมของส่ ว นงานผลิ ต ทั ง้ หมด
100% เพื่ อ ช่ ว ยลดการสู ญ เสี ย ทั ง้ พลัง งานไฟฟ้ า และพลัง งานลมที่ ไ ม่ จาเป็ น
โดยเน้ นให้ พนั ก งานมี ส่ ว นร่ ว มในการดาเนิ น การ โดยพนั ก งานสามารถแจ้ ง
จุ ด ลมรั่ ว เพื่ อ ให้ ฝ่ ายซ่ อ มบารุ ง ดาเนิ น การแก้ ไข ได้ ทั น ที และหั ว หน้ างานที่
ผ่ า นการอบรมจากฝ่ ายซ่ อ มบารุ ง สามารถแก้ ไขจุ ด ลมรั่ ว ได้ เอง ซึ่ ง ช่ ว ยให้ ลด
การเกิ ด การสู ญ เสี ย พลัง งานโดยไม่ จาเป็ นลงได้ มาก และสามารถดาเนิ น
โครงการได้ อย่ า งยั่ ง ยื น
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3. โครงการลดการเกิ ด ขยะจากกระบวนการผลิ ต เพื่ อ ช่ ว ยลดปริ ม าณขยะที่
เป็ นถุ ง มื อ ยางเคลื อ บโพลี ยู รี เ ทน (Poly urethane) ที่ ส่ ว นงานผลิ ต ใช้ งาน
โดยเปลี่ ย นมาใช้ ถุ ง มื อ ผ้ าแทนถุ ง มื อ ยางเคลื อ บโพลี ยู รี เ ทน ซึ่ ง ช่ ว ยลดการ
เกิ ด ขยะพลาสติ ก ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเกิ ด ภาวะโลกร้ อน และยั ง ช่ ว ยให้
บริ ษั ท ลดค่ า ใช้ จ่ า ยได้ ในระยะยาว
4. โครงการสร้ างความตระหนั ก ด้ านสิ่ ง แวดล้ อมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ พนัก งาน
ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อมในปั จ จุ บ ั น โดยการส่ ง เสริ ม การให้
ความรู้ การสื่ อ สารข้ อมู ล ข่ า วสาร และสถานการณ์ ด้ านสิ่ ง แวดล้ อมของโลก
ในปั จ จุ บ ั น ผ่ า นทางการอบรมและการทากิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น Safety Talk
ประจาสัป ดาห์ หรื อ กิ จ กรรมรณรงค์ เป็ นต้ น รวมถึ ง การประชาสัม พั น ธ์ ผ่ า น
สื่ อ ต่ า งๆ เช่ น บอร์ ดประชาสัม พั น ธ์ จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ Safety News
และ TSC Line@ เป็ นต้ น
5. โครงการอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว (Green Industry) บริ ษั ท ได้ เข้ าร่ ว มโครงการ
ประกวดอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว ที่ จั ด โดยกระทรวงอุ ต สา หกรรม เพื่ อ แสดงถึ ง
ความมุ่ ง มั ่ น ของการตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบด้ านสิ่ ง แวดล้ อม ซึ ่ ง ปั จ จุ บ ั น
บริ ษั ท ได้ รั บ รางวั ล เป็ นอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย วระดั บ 4
6. ก า ร จั ด ใ ห้ มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด า เ นิ น ง า น ด้ า น สิ ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ก า ร จั ด
การพลัง งาน เพื ่ อ ให้ ทุ ก ฝ่ ายใน บริ ษั ท มี ส ่ ว นร่ ว มในก ารด าเนิ น งานด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อม การนาเสนอกิ จ กรรมหรื อ โครงการ และการดาเนิ น โครงการลด
การใช้ พลัง งานหรื อ ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อมที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมของบริ ษั ท
ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ การดาเนิ น งานด้ านสิ่ ง แวดล้ อมและการจั ด พลัง งานได้ อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น
การสื่ อ สาร: ประชุ ม Management Review ประจาปี , ประชุ ม ISO14001
ประจาไตรมาส
การตรวจสอบการปฏิ บั ติ : ตรวจสอบในที่ ป ระชุ ม ISO14001 ประจาไตรมาส
ข้ อมู ล การชี ว้ ั ด การดาเนิ น การ: การดาเนิ น การได้ ตามเป้ า หมายที่ กาหนดไว้
บริ ษั ท จะส่ง เสริ ม การน าวัส ดุ ใ ช้ แล้ ว 1. โครงการรณรงค์ให้ ใช้ วสั ดุหรื ออุปกรณ์ซ ้า (Reuse) หรื อนามาใช้ ใหม่ (Recycle) เพื่อลด
กลับมาใช้ ใหม่
การเกิ ด ขยะ โดยการแยกขยะที่ สามารถน ากลับ มาใช้ ได้ ใ หม่ เช่ น เศษโลหะจาก
กระบวนผลิต นามาหลอมเพื่อใช้ งานใหม่ เป็ นต้ น รวมถึงการรณรงค์ให้ ใช้ สิ่งของที่
สามารถใช้ ซ ้าได้ แทนการใช้ ของที่ใช้ ได้ ครัง้ เดียว เช่น รณรงค์ให้ มีการใช้ ถงุ ผ้ าแทนการ
ใช้ ถงุ พลาสติก รณรงค์การใช้ ช้อนซ้ อม และแก้ วน ้าส่วนตัวแทนการใช้ พลาสติก เป็ นต้ น
2. โครงการแยกขยะก่อนทิ ้ง เพื่อลดปริ มาณขยะที่เกิดขึ ้น โดยบริ ษัทได้ จดั ทาถังขยะแต่ละ
ประเภทตามหลัก 3R เพื่อให้ พนักงานสามารถแยกทิ ้งขยะได้ อย่างถูกประเภท และลด
ปริ มาณขยะลงได้ เช่น การแยกขวดหรื อกระป๋ องเครื่ องดื่ม และการแยกกระดาษใช้
แล้ วจากขยะทัว่ ไป ซึ่งสามารถนาไปผ่านกระบวนการผลิตเพื่อ นากลับมาใช้ งานใหม่
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หรื อเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็ นต้ น
การสือ่ สาร: ประชุม Management Review ประจาปี , ประชุม ISO14001 ประจาไตรมาส
การตรวจสอบการปฏิบตั ิ: ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจาไตรมาส
ข้ อมูลการชี ้วัดการดาเนินการ: การดาเนินการได้ ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

บริ ษัทจะสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม 1. TSC Feel Good 2020 “Love Charity … รักนี ้เราขอ” TSC จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์
อาสาที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ การพัฒ นาชุมชน
เพื่อรวมกันซื ้อดอกไม้ และนารายได้ หกั ค่าใช้ จ่ายเพื่อนาเงินไปบริ จาคให้ กบั บ้ านกา
สั ง ค มแ ละ กา รบ าเ พ็ ญ ประโยช น์
รุณยเวศน์
สาธารณะ
2. TSC Feel Good 2020 ส่งมอบตาข่ายดักขยะ ให้ กบั เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
เพื่อให้ ทางเทศบาลติดตังตาข่
้ ายดักขยะตามจุดต่างๆ ป้องกันขยะไหลลงสูท่ ะเล
3. TSC Upcycled Bag กระเป๋ ากระสอบรักษ์ โลก ผลิตจากถุง Compound สาหรับใส่
ชิ ้นงานในการผลิต
4. TSC Blood Donation ครัง้ ที่ 22 กิจกรรมประจาปี ร่วมกับสภากาชาดไทย (สาขา
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี) ตังหน่
้ วยรับบริ จาคโลหิตในบริ ษัท ซึง่ ในปี นี ้ใช้ ชื่อกิจกรรมว่า
“TSC บริ จาคโลหิต ครัง้ ที่ 22” การบริ จาคโลหิตนี ้ นอกจากจะส่งเสริ มและสนับสนุนให้
พนักงานได้ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้ ว ยังเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ ร่วมกันทาความดี
เพื่อสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง
การสือ่ สาร:
1. พนักงานสามารถรับรู้ขา่ วสารของบริ ษัทผ่านทาง ประกาศ อีเมล Morning talk ประชุม
ในฝ่ าย บอร์ ดประชาสัมพันธ์ TSC Line@ Facebook fan page VTR ณ โรงอาหาร
และ Line Open chat N’News
2. พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรื อให้ ข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านทางกิจกรรม GM
Talks ซึง่ พนักงานจะได้ ทราบข่าวสารและความเคลือ่ นไหวในองค์กร รวมทัง้
อุตสาหกรรมในภาพรวมได้ และเป็ นช่องทางการสือ่ สารระหว่างผู้บริ หารและพนักงาน
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ชุมชนและผู้มีส่วน ไม่มีข้อคิดเห็นหรื อข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ จากชุมชนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
เกี่ยวข้ องมีสว่ นร่ วมในการให้ ข้อคิดเห็น จานวนข้ อร้ องเรี ยน: ไม่มีข้อร้ องเรี ยน
หรื อข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ ที่เป็ นผลมาจาก การสื่อสาร: ประชุม Management Review ประจาปี และประชุม ISO14001 ประจา
การด าเนิ น งานของบริ ษั ท เพื่ อ น ามา ไตรมาส
พิจารณาแก้ ไข/ปรับปรุ งการดาเนินการ การตรวจสอบการปฏิบตั ิ: ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจาไตรมาส และอ้ างอิง
มิให้ เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้ าง จากหนังสือรับรองจากสานักงานการนิคมอมตะซิตี ้ ชลบุรี
ความเสีย หายต่อ ชุม ชนและสัง คมทัง้ ตัวชี ้วัดการดาเนินงาน: การดาเนินการได้ ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
โดยทางตรงและทางอ้ อม
บริ ษั ท จะพั ฒ นารู ป แบบการด าเนิ น
ธุรกิจที่สามารถก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
สัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มไปพร้ อมๆ กับ
การเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมโครงการประกวดอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ที่จัดโดย
กระทรวงอุต สาหกรรม เพื่ อแสดงถึ งความมุ่งมั่น ของการตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบด้ า น
สิง่ แวดล้ อม ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้ รับรางวัล
เป็ นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (Green Industry)
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6

แนวทางปฏิบตั ิ

การดาเนินงานปี 2563
การสื่อสาร: ประชุม Management Review ประจาปี และประชุม ISO14001 ประจา
ไตรมาส
การตรวจสอบการปฏิบตั ิ: ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจาไตรมาส
ข้ อมูลการชี ้วัดการดาเนินการ: การดาเนินการได้ ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
บริ ษั ท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ข้ อ บัง คับ บริ ษัทกาหนดนโยบายการควบคุมภายใน ไว้ ในคูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการ กาหนดให้
และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อง ตลอดจน ผู้บริ หารของแต่ละหน่วยงานต้ องมีระบบการควบคุมภายใน และปฏิบตั ิตามกฎหมายที่
เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ที่ ส า คั ญ โ ป ร่ ง ใ ส เกี่ยวข้ อง และพร้ อมที่จะให้ ตรวจสอบการทางานตลอดเวลา
สามารถตรวจสอบได้
การสือ่ สาร:
1. สือ่ สารในการประชุมผู้บริ หารประจาไตรมาส และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริ ษัท
2. ก าหนดให้ ฝ่ายที่ เกี่ ยวข้ องจัด ท าแผนงานการปฏิ บัติ ตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และรายงานผลการปฏิบตั ิตามกฎหมายฯ ให้ ฝ่ายบริ หารทราบทุก
เดือน
การตรวจสอบการปฏิบตั ิ:
1. แผนงานตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2563 ก าหนดให้ มี ก ารตรวจสอบการปฏิ บัติ
กฎหมาย ข้ อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้ องทุกเดือน โดยรายงานผลการตรวจสอบให้
ฝ่ ายบริ ห ารทราบทุก เดื อ น และรายงานสรุ ป ผลการตรวจสอบให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส
2. ผลการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข้ อบั ง คั บ และระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อง
ประจาเดือน ในปี 2563 รวม 12 ครัง้ พบการปฏิบตั ิสอดคล้ องกับกฎหมาย
ข้ อมูลการชี ้วัดการดาเนินการ :
1. ปี 2563 ฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ องได้ ปฏิบตั ิตามแผนงานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง อย่างครบถ้ วน
2. การรายงานประจาเดือน ในปี 2563 เรื่ องการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย ข้ อบังคับและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ได้ มีการรายงานอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันกาล
ผลการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ประจาเดือน
ในปี 2563 พบการปฏิบตั ิงานสอดคล้ องกับกฎหมายทุกเรื่ อง
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การดาเนินงานปี 2563
7
บริ ษั ท ส่ง เสริ ม การแข่ง ขัน ทางการค้ า 1. บริ ษั ทได้ ปฏิบัติตามเงื่ อนไขต่างๆ ที่ต กลงกัน ไว้ กับคู่ค้ า ลูกค้ า หรื อเจ้ าหนี ้ อย่า ง
อย่างเสรี ดาเนินการแข่งขันธุรกิจอย่าง
เคร่งครัดและเป็ นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ คู่
เป็ นธรรม
ค้ า ลูกค้ า หรื อเจ้ าหนี ้ รับทราบ เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา มีการ
สื่อสารข้ อมูลข่าวสาร คาแนะนาที่ถูกต้ อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนส่ง
มอบสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามข้ อตกลงกับลูกค้ าในราคาที่เป็ นธรรม ไม่ค้ากาไรเกิน
ควร
2. บริ ษัทได้ เข้ าเยี่ยมบริ ษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกไตรมาส เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และรับฟั งข้ อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และการบริ การ
ให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูก ค้ าได้ อ ย่ า งทัน ท่ ว งที พร้ อมทัง้ ให้
ข้ อแนะนาในการใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การสือ่ สาร: ให้ มีการแข่งขันราคา โดยให้ มีการเสนอราคามากกว่าหนึง่ ราย
การตรวจสอบปฏิบตั ิ: มีการบันทึกเป็ นเอกสารประจาเดือนให้ ผ้ บู ริ หารอนุมตั ิ
ข้ อมูลการชีว้ ดั การดาเนินการ: ตรวจสอบจากสรุ ปการเสนอราคาประจาเดือนของการ
เสนอราคา
8
บริ ษัทเข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิ ประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการ ได้ รับการรับรองการเป็ นสมาชิก ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
ทุจริ ต (CAC)
ในปี 2560-2561 มีการทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง สื่อสารและอบรม ติดตามการ
รายงานและตรวจสอบการควบคุม ภายใน เพื่ อ เตรี ย มการยื่น ต่ออายุรั บรองการเป็ น
สมาชิกครัง้ ที่ 2
ได้ รับการรับรองการต่ออายุการเป็ นสมาชิกโครงการ ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562
(อายุการรับรอง มีระยะเวลา 3 ปี )
การสือ่ สาร: MD เล่าให้ ฟัง ประชุมผู้บริ หารประจาไตรมาส เผยแพร่บนเว็บไซต์บริ ษัท
การตรวจสอบการปฏิบตั ิ: ฝ่ าย IA ตรวจสอบการดาเนินการตาม Checklist และนาส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามขันตอน
้
ข้ อมูลตัวชี ้วัดการดาเนินการ: การดาเนินการตาม Checklist ทุกหัวข้ อ
9
บริ ษัทปฏิบตั ิตาม "ปฏิญญาสากลว่า บริ ษัทกาหนดนโยบายการไม่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่า
ด้ วยสิทธิมนุษยชน" และ
ด้ วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการ
มาตรฐานสากลด้ านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ โดยกาหนดให้ มีการสนับสนุนการปฏิบตั ิตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน" และ
มาตรฐานสากลด้ านสิท ธิ ม นุษ ยชนอื่ นๆ และให้ ผ้ ูบ ริ ห ารตรวจสอบประเด็ นด้ านสิท ธิ
มนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงานด้ วย ทังนี
้ ้ได้ จดั ให้ มีการอบรมและวัดผลพนักงาน
ในเรื่ องจรรยาบรรณของบริ ษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิ มนุษยชน เพื่อนาไปปฏิบตั ิ
เป็ นส่วนหนึง่ ในการดาเนินงาน และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ เปิ ดช่องทางรับคาร้ องเรี ยนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งสามารถร้ องเรี ยนการ
ได้ รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม หรื อการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้
การสือ่ สาร:
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การดาเนินงานปี 2563
1. ในการประชุมผู้บริ หารประจาไตรมาส และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริ ษัท
2. จัดให้ มีการอบรม และวัดผลพนักงานในเรื่ องจรรยาบรรณของบริ ษัทและนโยบายการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
การตรวจสอบการปฏิบตั ิ : แผนงานตรวจสอบภายในประจาปี 2563 กาหนดให้ มีการ
ตรวจสอบเรื่ องการติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ รวมถึงหัวข้ อการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้ วย
การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิ มนุษยชนสากล โดยรายงานผลการตรวจสอบให้ ฝ่าย
บริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการปฏิบตั ิไม่
สอดคล้ องกับนโยบายการไม่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ
ข้ อมูลการชี ้วัดการดาเนินการ :
1. ปี 2563 บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิ มนุษยชน
และจรรยาบรรณว่าด้ วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิ มนุษยชนสากล ในคู่มือ
หลักการกากับดูแลกิจการ อย่างครบถ้ วน
2. ผลการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และจรรยาบรรณว่าด้ วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในปี 2563
พบว่า การปฏิบตั ิงานสอดคล้ องกับนโยบายและจรรยาบรรณฯ ที่กาหนดไว้

10

บริ ษัทปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม

1. มีการจัดตังคณะกรรมการสวั
้
สดิการฯ ซึ่งเป็ นตัวแทนของพนักงานในการเสนอความ
คิดเห็นรวมถึงข้ อเสนอแนะต่างๆ ไปยังฝ่ ายบริ หารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2. บริ ษัทจัดกิจกรรมที่เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ สร้ างการมีส่วนร่ วมระหว่างพนักงานกับ
ผู้บริ หารเป็ นประจาทุกปี เช่น กิจกรรม MD เล่าให้ ฟัง และกิจกรรม GM Talks เป็ นต้ น
3. พัฒนาทักษะและฝึ กอบรมพนักงานตามแผนการฝึ กอบรมตามสายอาชีพประจาปี 2563
การสื่อสาร: พนัก งานรั บ รู้ ข้ อมูลข่า วสารทาง ประกาศ อี เมล ประชุม หน้ า แถว บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ TSC Line@ และ Line Open chat N’News
การตรวจสอบการปฏิบตั ิ: เปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น กล่องรับความคิดเห็น กิจกรรม MD เล่าให้ ฟัง และกิจกรรม GM Talks เพื่อสื่อสาร
ระหว่างผู้บริ หารกับพนักงาน
ข้ อมูลการชี ้วัดการดาเนินการ: ช่องทางต่างๆ ในการรับความคิดเห็นของพนักงาน
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ลาดับ
แนวทางปฏิบตั ิ
การดาเนินงานปี 2563
11 บ ริ ษั ท จั ด ใ ห้ มี ส วั ส ดิ ก า ร ค ว า ม ไม่มีอบุ ตั ิเหตุรุนแรงถึงพิการหรื อเสียชีวิต และไม่มอี บุ ตั ิเหตุรุนแรงถึงขันหยุ
้ ดงาน
ปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ส าหรั บ การสือ่ สาร: บอร์ ดข่าวสารประชาสัมพันธ์ , ข่าวสารความปลอดภัยประจาสัปดาห์ทาง
พนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ
E-mail, TSC Line Application, การประชุมคณะความปลอดภัยฯ ประจาเดือน
การตรวจสอบการปฏิบตั :ิ ฝ่ ายความปลอดภัยฯ ตรวจสอบตามขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานที่
กาหนดไว้
ตัวชีว้ ดั การดาเนินงาน: KPI ของฝ่ ายความปลอดภัยฯ และวัตถุประสงค์เป้าหมายของ
บริ ษัทประจาปี 2563
ความปลอดภัย
อุบตั ิเหตุรุนแรงถึงขันหยุ
้ ดงาน (ราย)
อุบตั ิเหตุไม่หยุดงาน (ราย)
โครงการป้ อ งกั น การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ (กิ จ กรรม
CCCF, S-SFM, Machine Safety)
12

13

บริ ษั ทพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ ไม่ก่ อให้ เกิ ด
อั น ตรายต่ อ ผู้ บริ โภค และให้ ข้ อมู ล
ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้ อง เพียงพอ ไม่เกิน
ความเป็ นจริ ง รักษาความลับของลูกค้ า
ไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ
บริ ษั ท มี ก ระบวนการวิ เ คราะห์ ค วาม
เสี่ย งและผลกระทบด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม
ความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย
รวมถึงสนับสนุนให้ มีการใช้ ทรัพยากร
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

2562
0
0
100%

2563
0
0
100%

การสือ่ สาร: Agreement กิจกรรมประจาปี ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง
การตรวจสอบการปฏิบตั ิ: ปั ญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับแจ้ ง จากฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อมูลชี ้วัดการดาเนินการ: ผลสารวจความพึงพอใจของลูกค้ าประจาปี 2563 ได้ คะแนน
ร้ อยละ 92.60 ซึง่ บริ ษัทยังคงดาเนินนโยบายปรับปรุงกระบวนการทางานให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการลูกค้ าให้ มากขึ ้นและเพื่อรักษาระดับความพึงพอใจให้ เพิ่มขึ ้นอีก
1. ผลการวิเคราะห์มลพิษ และสภาพแวดล้ อมในการทางานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
กฎหมายกาหนด
2. สามารถค้ นพบความเสีย่ งด้ านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้ อม พร้ อมทังด
้ าเนินการ
แก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อพนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสีย ผ่านทางกิจกรรมที่
ให้ พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วม
การสือ่ สาร: กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องประจาปี ได้ แก่
1. กิจกรรม CCCF เป็ นกิจกรรมการค้ นหาอันตรายในพื ้นที่ปฏิบตั ิงาน เพื่อทาการปรับปรุง
และแก้ ไขให้ อยูใ่ นสภาพที่ปลอดภัย โดยกาหนดให้ พนักงานทุกคนต้ องมีสว่ นร่วมใน
การค้ นหาอันตรายในพื ้นที่ตนเอง และมีการรายงานผลการปรับปรุงแก้ ไขอันตราย
ดังกล่าวให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงรับทราบในการประชุมประจาเดือน
2. กิจกรรมรณรงค์ขบั ขี่ปลอดภัย เป็ นการรณรงค์ให้ พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
จราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบตั ิเหตุในช่วงวันหยุดยาว ซึง่ ส่งผลให้ พนักงานเดินทาง
กลับภูมิลาเนาและกลับมาทางานอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว
3. กิจกรรม Safety Talk & Safety Join เป็ นกิจกรรมที่มงุ่ เน้ นให้ หวั หน้ างานทุกฝ่ ายงาน
ส่งเสริ มและรณรงค์ด้านความปลอดภัยให้ กบั ผู้ใต้ บงั คับบัญชาของตนเอง โดยจัดให้ มี
คูม่ ือด้ านความปลอดภัยเพื่อใช้ ในการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ นอกจากนี ้ยังจัดให้ มี
เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยเข้ าร่วมการประชุม Safety join เพื่อสือ่ สารให้ พนักงานทุกคน
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ลาดับ

แนวทางปฏิบตั ิ

การดาเนินงานปี 2563
ทราบทังในด้
้ านกฎระเบียบด้ านความปลอดภัย ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิอย่างปลอดภัย และ
ข่าวสารด้ านอาชีวอนามัยต่างๆ
4. กิจกรรม Machine Safety เป็ นกิจกรรมที่ปรับปรุงเครื่ องจักรให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน
ความปลอดภัยสากลและข้ อกาหนดลูกค้ า เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อ
ผู้ปฏิบตั ิงานจนทาให้ ไม่มีอบุ ตั ิเหตุเกิดขึ ้นและลดผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อมในพื ้นที่
การทางาน
5. กิจกรรม Safety-Shop Floor Management เป็ นกิจกรรมที่เน้ นให้ ผ้ บู ริ หาร หัวหน้ างาน
และพนักงานมีสว่ นร่วมในระบบการจัดการความปลอดภัยในการทางานร่วมกัน
เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบตั ิงานจนทาให้ ไม่มีอบุ ตั ิเหตุเกิดขึ ้น
การตรวจสอบการปฏิบตั ิ:
1. ผลการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน ้าทิ ้ง มลพิษ และสภาพแวดล้ อมในการทางาน โดย
หน่วยงานภายนอกที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียน
2. แผนการดาเนินกิจกรรมของฝ่ ายความปลอดภัยฯ
ตัวชี ้วัดการดาเนินงาน :
1.ผลการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน ้าทิ ้ง มลพิษ และสภาพแวดล้ อมในการทางานประจาปี
2563 มีดงั นี ้
จานวนจุดตรวจวัดที่ไม่ ผ่านเกณฑ์
การตรวจวิเคราะห์
มาตรฐาน(จุด)
คุณภาพน ้าทิ ้ง
0
ปล่องระบายอากาศ
0
ความร้ อนในพื ้นที่การทางาน
0
แสงสว่างในพื ้นที่การทางานส่วนสานักงาน
0
แสงสว่างในพื ้นที่การทางานส่วนโรงงาน
0
ระดับเสียงรบกวนบริ เวณนอกอาคารโรงงาน
0
ระดับเสียงเฉลีย่ 8 ชัว่ โมงในพื ้นที่ทางาน
0
ระดับเสียงเฉลีย่ 8 ชัว่ โมงที่พนักงานสัมผัส
0
ความเข้ มข้ นของสารเคมีในพื ้นทีท่ างาน
0
2. ผลการดาเนินกิจกรรมประจาปี 2563 มีดงั นี ้
กิจกรรม
ผลการดาเนินการในปี 2563
CCCF
100%
รณรงค์ขบั ขี่ปลอดภัย
100%
Safety Talk & Safety Join
90%
(อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยนับรอบตามปี
ปฎิทิน สิ ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2563)
Machine Safety
100%
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ลาดับ

แนวทางปฏิบตั ิ

การดาเนินงานปี 2563
Safety-Shop Floor
Management

14

15

16

60%
(เป็ นกิจกรรมที่ลกู ค้ ากาหนด อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
โดยนับรอบตามการ Kick off กิจกรรมของลูกค้ า
สิ ้นสุดโครงการในเดือนเมษายน 2564)

บริ ษั ท พัฒ นานวัต กรรมที่ ส ร้ างความ 1. โครงการใช้ พลังงานสะอาดแทนพลังงานไฟฟ้า (Solar power) เพื่อช่วยลดการใช้
ส ม ดุ ล ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ กั บ
ทรั พ ยากรน า้ หรื อ ถ่ า นหิ น ที่ น ามาผลิ ต ไฟฟ้ า และช่ ว ยลดการปลดปล่ อ ยก๊ าซ
สิง่ แวดล้ อม
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2 Reduction) ได้ ในระยะยาว
2. โครงการติดตัง้ Induction heater สาหรับเครื่ อง Extruder เพื่อลดปริ มาณการใช้ ไฟฟ้า
ของเครื่ องจักร
3. โครงการติดตัง้ Servo Motor สาหรับเครื่ องฉีดพลาสติกแนวตัง้ เพื่อลดปริ มาณการใช้
ไฟฟ้าของเครื่ องจักร
การสือ่ สาร: ประชุม Management Review ประจาปี และประชุม ISO14001
ประจาไตรมาส
การตรวจสอบการปฏิบตั ิ: ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจาไตรมาส
ข้ อมูลการชี ้วัดการดาเนินการ: การดาเนินการได้ ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
บริ ษัทจะส่งเสริ มความรับผิดชอบทาง การสือ่ สาร มีช่องทางต่างๆ ดังนี ้
สังคม
1. เปิ ดโอกาสให้ ค่คู ้ าและลูกค้ าได้ มีสว่ นร่ วมในการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษัท
อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัทด้ วยตนเอง หรื อทางอ้ อม
ด้ วยการสนับสนุนทุนทรั พย์ หรื อสิ่งของได้ โดยมีการตรวจสอบความเกี่ยวโยงและ
เกี่ยวข้ องระหว่างพนักงานทุกระดับชัน้ กับผู้ขาย ผู้รับจ้ างช่วง ผู้รับเหมาของบริ ษัท
อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมและไม่เสมอภาคในการดาเนิน
ธุรกิจระหว่างผู้ขาย ผู้รับจ้ างช่วง ผู้รับเหมาแต่ละรายของบริ ษัท ตลอดจนชีแ้ จงขอ
ความร่ วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็ นธรรมในการจ้ างงานและการปฎิ บัติตาม
กฎหมายแรงงานของผู้ขาย ผู้รับจ้ างช่วง ผู้รับเหมาที่เป็ นคูค่ ้ าของบริ ษัทว่ายังคงความ
เป็ นธรรมและปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อไม่อย่างต่อเนื่อง
2. สือ่ สารให้ คคู่ ้ ารับทราบช่องทางการร้ องเรี ยน/เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการบริ หารจัดการ
3. จัดกิจกรรมเพื่อสร้ างสัมพันธภาพระหว่างบริ ษัทกับคู่ค้า เช่น กิจกรรมลดต้ นทุนจาก
การพัฒนากระบวนการผลิต และกิจกรรมพัฒนาสินค้ าและกระบวนการผลิต
การตรวจสอบการปฏิบตั ิ: กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานที่เกี่ยวข้ อง รายงานการมีสว่ น
ได้ เสียของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ บริ ษัทรับทราบทุกครัง้ ที่เกิดรายการ
ข้ อ มูลการชี ว้ ัด การด าเนิ น การ: รายงานการมี ส่ว นได้ เ สีย ฯ ที่ เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์
ข้ อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษั ท จะระมัด ระวัง การใช้ ทรั พ ย์ สิ น ใช้ สินค้ าและบริ การที่มีลิขสิทธิ์ /สิทธิบตั ร/เครื่ องหมายการค้ าที่ถูกต้ อง และไม่สนับสนุน
ทางปั ญญา
สินค้ าหรื อการกระทาที่เป็ นการละเมิดกฎหมายว่าด้ วยทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
การสือ่ สาร : มีข้อกาหนดควบคุมการส่งข้ อมูลที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญหา โดยต้ องส่ง
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ลาดับ

17

แนวทางปฏิบตั ิ

การดาเนินงานปี 2563
E-mail ทางเดียว และต้ องไม่มีการกระจายข้ อมูลไปช่องทางอื่น
การตรวจสอบปฏิบตั ิ : มีการกาหนดเป็ นมาตรฐานของบริ ษัท ลูกค้ า และผู้ผลิต ว่าจะต้ อง
ไม่นาข้ อมูลไปเปิ ดเผยกับบุคคลอื่น
ข้ อมูลชี ้วัดการดาเนินการ : ตรวจสอบจากเอกสารควบคุมการแจกจ่าย
บริ ษั ท จะพัฒ นาทัก ษะและฝึ ก อบรม จัดอบรมตามแผนการฝึ กอบรมตามสายอาชีพประจาปี 2563
พนักงาน เพื่อโอกาสในความก้ าวหน้ า การสือ่ สาร:
ของพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ 1. การจัดฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้ กบั พนักงาน มีการแจ้ งข้ อมูลการฝึ กอบรมให้ กบั
เลือกปฏิบตั ิ
พนักงานและผู้บงั คับบัญชาของแต่ละหน่วยงานได้ รับทราบล่วงหน้ าผ่านทางอีเมล์
2. ผู้บริ หารและพนักงานที่เข้ ารับการอบรมจะได้ รับทราบเนื ้อหาหลักสูตรและมีคมู่ ืออบรม
ให้ ทาการศึกษาข้ อมูลล่วงหน้ า เพื่อเป็ นการปูพื ้นฐานเนื ้อหาก่อนเข้ ารับการอบรม
3. ผู้บงั คับบัญชาทุกท่านต้ องทาการตรวจสอบความพร้ อมของพนักงานก่อนเข้ ารับการ
อบรมทุกครัง้ เพื่อพนักงานจะได้ รับความรู้ตามสายงานได้ อย่างครบถ้ วน
การตรวจสอบการปฏิบตั ิ: หลังการฝึ กอบรมในทุกหลักสูตร จะให้ พนักงานทาแบบทดสอบ
เพื่อวัดระดับทักษะความรู้หลังการอบรม

10.1.3 การเชื่อมโยงผู้มีสว่ นได้ เสีย
นิยาม
ผู้มีสว่ นได้ เสีย หมายถึง บุคคลหรื อกลุม่ คนที่สามารถสร้ างผลกระทบและ/หรื อได้ รับผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจ
หรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องขององค์กร
กาหนดตัว
ผู้มีส่วนได้ เสีย
ผู้มีส่วน
บ่ งชี*้ **
ความคาดหวัง
ได้ เสีย
การรายงาน
การฝึ กอบรม ช่ องทางสื่อสาร 1 2 3
1. ผู้ถือหุ้น
„ ผลตอบแทน จากผลการ
„ รายงาน
„ การประชุมสามัญ  
เจ้ าหนี ้
ดาเนินงานทีด่ ีและยัง่ ยืน
ประจาปี
ผู้ถือหุ้น
สถาบันการเงิน „ การกากับดูแลกิจการที่ดี
„ รายงานความ
„ Opportunity
„ การบริ หารความเสีย่ ง
ยัง่ ยืน
Day
„ การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและ „ คูม่ ือหลักการ
„ เว็บไซต์ IR Press
ข้ อตกลงตามสัญญา
กากับดูแล
Release
„ การได้ รับการปฏิบตั ิที่เท่า
กิจการ
„ เปิ ดเผยข้ อมูลใน
เทียมและเป็ นธรรม
(ประกอบด้ วย
เว็บไซต์ตลาด
„ ข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน ทัน
จรรยาบรรณ
หลักทรัพย์
ต่อการตัดสินใจ และโปร่งใส
ธุรกิจ)
„ ข่าวหนังสือพิมพ์
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ผู้มีส่วน
ได้ เสีย
2. พนักงาน

ผู้มีส่วนได้ เสีย

ความคาดหวัง
การรายงาน
„ ผลตอบแทนและสวัสดิการ „ รายงาน
„ ความมัน่ คงในหน้ าที่การงาน ประจาปี
„ การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและ „ รายงานความ
ข้ อตกลงตามสัญญาจ้ าง
ยัง่ ยืน
„ การพัฒนาศักยภาพ และ
„ คูม่ ือหลักการ
ความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การ
กากับดูแล
งาน
กิจการ
„ การจูงใจผ่านผลตอบแทน
(ประกอบด้ วย
และ/หรื อการได้ รับการ
จรรยาบรรณ
ยอมรับ จากผลสาเร็ จของ
ธุรกิจ)
งาน
„ สภาพแวดล้ อมที่ดี และความ
ปลอดภัยในที่ทางาน
„ การได้ รับการปฏิบตั ิที่เท่า
เทียมและเป็ นธรรม

3. ลูกค้ า

„ คุณภาพตามมาตรฐาน
„ ต้ นทุนที่ตอบสนอง
„ การส่งมอบที่ตรงเวลา
„ ความสามารถเชิงวิศวกรรม
„ ระบบการบริ หารจัดการ
„ การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและ
ข้ อตกลงตามสัญญา

„ รายงาน
ประจาปี
„ คูม่ ือหลักการ
กากับดูแล
กิจการ
(ประกอบด้ วย
จรรยาบรรณ
ธุรกิจ)

4. คูค่ ้ า

„ การจัดซื ้อจัดจ้ างที่เป็ นธรรม
และโปร่งใส
„ การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและ
ข้ อตกลงตามสัญญา
„ การชาระเงินที่ครบถ้ วนและ
ตรงเวลา
„ ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจใน

„ รายงาน
สรุปผลการ
ประเมินคูค่ ้ า
ประจาปี
„ คูม่ ือหลักการ
กากับดูแล
กิจการ
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กาหนดตัว
บ่ งชี*้ **
1 2 3


การฝึ กอบรม ช่ องทางสื่อสาร
„ หลักสูตร
„ การประชุม
ฝึ กอบรมตาม คณะกรรมการ
สายอาชีพ
สวัสดิการ
„ กิจกรรม MD เล่า
ให้ ฟัง
„ กิจกรรม GM
Talks
„ ประกาศ อีเมล์
อินทราเน็ต
ประชุมหน้ าแถว
บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์
„ แบบสารวจความ
พึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมของ
บริ ษัท
„ หลักสูตรการ „ การประชุม
 
พัฒนาระบบ
รับทราบนโยบาย
คุณภาพ
ลูกค้ าประจาปี /
สิง่ แวดล้ อม
ประจาเดือน
และความ
„ กิจกรรม: สัมมนา
ปลอดภัย
ร่วมกับลูกค้ า
„ การพบปะลูกค้ า
ประจาเดือน
„ เว็บไซต์
„ การสารวจความ
พึงพอใจประจาปี
„ หลักสูตร
„ ประชุมคูค่ ้ า

จรรยาบรรณ „ กิจกรรม: ขยาย
ธุรกิจในการ
เครื อข่ายต่อต้ าน
ดาเนินธุรกิจ
การทุจริ ต
และการ
„ ประกาศ อีเมล์
ต่อต้ านการ
เว็บไซต์
ทุจริ ต
เจ้ าหน้ าที่จดั หา

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ผู้มีส่วน
ได้ เสีย

ผู้มีส่วนได้ เสีย

ความคาดหวัง
ระยะยาว

5. ชุมชนและ
สังคม

„ กระบวนการผลิตที่เป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้ อมและสุขภาพ
„ การได้ รับการช่วยเหลือ
สนับสนุน และส่งเสริ มด้ าน
ต่างๆ
„ การมีสว่ นร่วมเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม
„ การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและ
ข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ อง

6. หน่วยงาน
ราชการและ
องค์กรที่
เกี่ยวข้ อง

„ การชาระภาษี และ
ค่าธรรมเนียมครบถ้ วนตาม
กาหนด
„ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ข้ อบังคับ และข้ อตกลงที่
เกี่ยวข้ อง
„ การให้ ความร่วมมือและให้
การสนับสนุนด้ านต่างๆ

7. สือ่ มวลชน

„ การเข้ าถึงข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน และตรวจสอบได้
„ การมีสว่ นร่วมในการเปิ ดเผย
ข้ อมูลทางธุรกิจ

การรายงาน
(ประกอบด้ วย
จรรยาบรรณ
ธุรกิจ)
„ รายงาน
สรุปผลการ
ประชุมตาม
วาระ

การฝึ กอบรม

„ รายงานตาม
กฎหมายและ
เงื่อนไขใน
ใบอนุญาต

„ หลักสูตร
ฝึ กอบรม
ความรู้ตาม
สายอาชีพ
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ช่ องทางสื่อสาร
„ Supplier Code
of Conduct

กาหนดตัว
บ่ งชี*้ **
1 2 3

„ กิจกรรม: สืบสาน 
ประเพณี
วัฒนธรรม และ
ศาสนาในท้ องถิ่น
„ การตรวจวัด
คุณภาพ
สิง่ แวดล้ อม ใน
พื ้นที่ชมุ ชนรอบ
โรงงาน
„ เว็บไซต์
เจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ ม
กิจกรรม
„ การประชุม
  
รับทราบ
กฎระเบียบต่างๆ
„ กิจกรรม: ร่วมเป็ น
สมาชิกเครื อข่าย
โครงการต่างๆ
เข้ าร่วมอบรม
และสัมมนา
„ เว็บไซต์
เจ้ าหน้ าที่รัฐกิจ
สัมพันธ์
เจ้ าหน้ าที่ BOI
„ Opportunity day

„ เว็บไซต์ การให้
สัมภาษณ์
เจ้ าหน้ าที่นกั
ลงทุนสัมพันธ์

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ผู้มีส่วน
ได้ เสีย
8. คูแ่ ข่ง

ผู้มีส่วนได้ เสีย

ความคาดหวัง
„ การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
„ การไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา

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

กาหนดตัว
บ่ งชี*้ **
1 2 3


การรายงาน
การฝึ กอบรม ช่ องทางสื่อสาร
„ คูม่ ือหลักการ
„ เว็บไซต์
กากับดูแล
เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
กิจการ
ขาย เจ้ าหน้ าที่
(ประกอบด้ วย
ส่วนงานวิจยั และ
จรรยาบรรณ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ธุรกิจ)
ผู้มีส่วนได้ เสียที่ "ได้ รับ" ผลกระทบจากบริษัท
ผู้มีส่วนได้ เสียที่ "สร้ าง" ผลกระทบให้ บริษัท
ผู้มีส่วนได้ เสียที่ "บริษัทต้ องมีความรับผิดชอบทางกฎหมาย"

10.1.4 การประเมินความเสีย่ งของธุรกิจ
บริ ษั ท ก าหนดนโยบายบริ ห ารความเสี่ย ง โดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย งท าหน้ า ที่ ก ากับ ดูแ ล ติ ด ตาม
กระบวนการบริ หารความเสีย่ ง และรายงานผลการปฏิบตั ิงานของการบริ หารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง การประเมินความเสี่ยงจะคานึงถึง ผลกระทบด้ านการเงิน การดาเนินงาน
การส่งมอบสินค้ า ความปลอดภัย และชื่ อเสียง รวมทังให้
้ ความสาคัญกั บผลกระทบการดาเนินตามนโยบายที่
เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม โดยจัดกลุ่มประเภทความเสี่ยงเพื่อบริ หารจัดการ
ได้ แก่ ความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ ความเสี่ยงการบริ หารจัดการทางการเงิน และความเสี่ยง
การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล รวมทังการปฏิ
้
บตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และเลือก
กลยุทธ์ในการตอบสนองความเสีย่ งที่เหมาะสม เพื่อให้ ความเสีย่ งอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
นอกเหนือจากนโยบายความรั บผิ ดชอบต่อสังคมแล้ ว คณะกรรมการบริ ษั ทตระหนักและให้ ค วามสาคัญตาม
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จดั ทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ กาหนดนโยบายที่
สอดคล้ องกับหลักการดังกล่าว ได้ แก่ นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นโยบายการปฏิบตั ิตอ่ คู่
ค้ าและ/หรื อเจ้ าหนี ้ นโยบายการปฏิบัติที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง ตลอดจนนโยบายการไม่ล่วงละเมิด
ทรั พย์ สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ โดยจัดทาอยู่ในคู่มือหลักการกากับดูแลกิ จการ ซึ่งเผยแพร่ บนเว็บ ไซต์ บริ ษัท
(www.thaisteelcable.com ภายใต้ หัว ข้ อ "ข้ อมู ล ส าหรั บ นั ก ลงทุ น (Investor Information)/เอกสารเผยแพร่
(Publications)")
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10.2 การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทปฏิบตั ิต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้ าหนี ้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรมไม่ใช้ อานาจผูกขาด โดยตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการ
ได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทังสองฝ่
้
าย อีกทังหลี
้ กเลีย่ งสถานการณ์ที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทัง้
ปฏิบตั ิตามพันธสัญญา โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
มีความเป็ นธรรม
และเท่ าเทียม

ไม่ ละเมิดทรัพย์ สนิ
ทางปั ญญา

เปิ ดโอกาสในการทา
ธุรกิจให้ กบั ทุกคูค่ ้ า และ
การพิจารณาคัดเลือกคู่
ค้ าตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐาน
ความเสมอภาคและเป็ น
ธรรม

ใช้ สนิ ค้ าและบริ การที่มี
ลิขสิทธิ์/สิทธิบตั ร/
เครื่ องหมายการค้ าที่
ถูกต้ อง และไม่สนับ
สนุนสินค้ าหรื อการ
กระทาที่เป็ นการละเมิด
กฎหมายว่าด้ วย
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา

สอดคล้ องกับ
กฎหมาย ระเบียบ
ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
การรับของขวัญ สิง่ ของ ให้ โอกาสคูค่ ้ าที่ดาเนิน
หรื อประโยชน์อื่นใด
ธุรกิจถูกต้ องตาม
ต้ องปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ระบบ
จรรยาบรรณว่าด้ วยการ มาตรฐานคุณภาพ
ให้ หรื อรับของขวัญ หรื อ สิง่ แวดล้ อม ความ
ทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์ ปลอดภัย และอาชีว
อื่นใดอย่างเคร่งครัด
อนามัย
การต่ อต้ านการทุจริต
คอร์ รัปชั่น

ส่ งเสริมความ
รับผิดชอบทางสังคม
บริ ษัทสนับสนุนคูค่ ้ าที่มี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ตลอดจนส่งเสริ ม
ความรู้ความเข้ าใจและ
ร่วมมือกับคูค่ ้ าในการ
พัฒนาความรับผิดชอบ
ทางสังคม

10.3 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
10.3.1 บริ ษัทกาหนดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต นโยบายต่อต้ านการคอร์ รั ปชัน่ และจัดทาจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งครอบคลุม
ประเด็นการให้ หรื อรับ ของขวัญหรื อทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด การขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมถึงการป้องกัน
การใช้ ข้อมูลภายใน
10.3.2 พนักงานทุกระดับ ทุกคนของบริ ษัทจะได้ รับการอบรมคูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้ วยจรรยาบรรณ
ธุรกิจในวันปฐมนิเทศ ตามแผนการฝึ กอบรมตามสายอาชีพประจาปี เพื่อปลูกฝั งจรรยาบรรณการปฏิบัติงานของ
องค์ กร ตลอดจนสนับสนุนให้ พนัก งานตระหนัก ถึงความสาคัญ และผลเสียของการต่อต้ า นการทุจริ ตและการ
คอร์ รัปชัน่ อีกทังมี
้ กระบวนการดาเนินการเมื่อมีการร้ องเรี ยนและนโยบายคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส (รายละเอียดตาม
คูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการ) โดยในปี 2563 ไม่มีข้อร้ องเรี ยนใดๆ
10.3.3 การปฏิบตั ิแบบกลุม่ ความร่วมมือ
บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) ได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิก แนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) ตังแต่
้ วนั ที่ 22 กรกฎาคม 2559 และได้ รับการรับรองการยื่นต่ออายุโครงการครัง้ ที่ 2 เป็ นที่
เรี ยบร้ อย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 (อายุการรับรอง 3 ปี ) โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีการดาเนินการชักชวนคู่ค้าเข้ าร่ วม
เป็ นภาคี
10.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทสนับสนุนการปฏิบตั ิตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐาน สากลด้ านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ
นอกจากนี ้คณะผู้บริ หารของบริ ษัทยังมีการตรวจสอบประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน และ
เมื่อพบว่ามีความเสีย่ งที่จะเข้ าเกณฑ์ความเสีย่ งต่อชื่อเสียง จะส่งเรื่ องแจ้ งไปยังคณะกรรมการบริ ษัท นอกจากนี ้บริ ษัท
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ได้ จดั ให้ มีการอบรม และการวัดผลแก่พนักงานในเรื่ องจรรยาบรรณของบริ ษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เพื่อนาไปปฏิบตั ิเป็ นส่วนหนึง่ ในการดาเนินงาน และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ เปิ ดช่องทางรับคาร้ องเรี ยนผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทให้ พนักงานสามารถส่งคาร้ องเรี ยน เรื่ องราวการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ การได้ รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม หรื อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
มายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรื อคณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยตรง ตลอดจนกิจกรรมด้ านสิทธิมนุษยชนต่างๆ
ที่บริ ษัทกาหนดให้ มี ซึ่งแสดงถึงการที่บริ ษัทให้ ความสาคัญกับความโปร่ งใสและหลักบรรษัทภิบาลในองค์กรได้ เป็ น
อย่างดี
กระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามเจตนารมณ์ที่จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานของบริ ษัท และพนักงานของคูค่ ้ า
บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะส่งเสริ มสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ติ ามหลักมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด จึงกาหนดนโยบายการไม่
เกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้ วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไว้ ในคูม่ ือ
หลักการกากับดูแลกิจการ
โดยบริ ษัทกาหนดให้ มีการอบรมและวัดผล เพื่อให้ ความรู้ ความเข้ าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน รวมทัง้
พนักงานที่ต้องไปปฏิบตั ิงานในต่างประเทศ จะต้ องปฏิบตั ิไม่ขดั ต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของประเทศนัน้
ทังนี
้ ้ หากพนักงาน พนักงานคู่ค้า หรื อผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง พบการปฏิบตั ิอย่างไม่เท่าเทียมกันหรื อการกระทาที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน สามารถแจ้ งเบาะแสโดยตรงมายังประธานกรรมการตรวจสอบหรื อคณะกรรมการบริ ษัท หรื อแจ้ ง
เบาะแสในการรับและจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนช่องทางอื่น ซึ่งได้ เปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์บริ ษัท
(www.thaisteelcable.com ภายใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูลสาหรับนักลงทุน (Investor Information)”)
จากผลการตรวจสอบภายใน ปี 2563 ไม่พบการปฏิบตั ิที่ไม่สอดคล้ องกับนโยบายการไม่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้ วยการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิ มนุษยชน ซึ่งไม่พบเรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่าวแต่
อย่างใด
10.5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม ให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน
และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ ตามหลักสิทธิ มนุษยชน และจรรยาบรรณที่ดี เพื่อนาไปสูค่ วามสงบสุขในสังคม
ผลักดันให้ องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืน ตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ได้ จดั ทาขึ ้น
10.5.1 การจ้ างงาน
บริ ษัทไม่ใช้ แรงงานบังคับหรื อแรงงานเด็ก อีกทังจ้
้ างงานโดยไม่เลือกปฏิบตั ิในการจ้ างงาน ไม่เลือกเพศ เชื ้อชาติ
ศาสนา รสนิยมทางเพศ อีกทังด
้ าเนินการจ้ างงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
10.5.2 สิทธิการมีสว่ นร่วมของพนักงาน
 พนักงานมีสทิ ธิในการจัดตังสหภาพแรงงาน
้
 พนักงานมีสทิ ธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกับผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ อื่นๆ มีช่องทางดังต่อไปนี ้ ประกาศ
อีเมล ประชุมหน้ าแถว (Morning talks) บอร์ ดประชาสัมพันธ์ Line@TSC และ Line Open chat N’News
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 บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น กิจกรรม MD
เล่าให้ ฟัง เพื่อสือ่ สารระหว่างผู้บริ หารกับพนักงาน
 บริ ษัทจะพยายามจัดกิจกรรมที่เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ สร้ างการมีสว่ นร่ วมระหว่างพนักงานกับผู้บริ หารเป็ น
ประจาทุกปี เช่น กิจกรรม MD เล่าให้ ฟัง เป็ นต้ น
10.5.3 การพัฒนาและส่งเสริ มพนักงาน
บริ ษัทมีแนวทางในการพัฒนาทักษะและฝึ กอบรมเพื่อโอกาสในความก้ าวหน้ าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่เลือกปฏิบตั ิและจัดขึ ้นในหลากหลายรู ปแบบ เช่น การอบรมในห้ องเรี ยน (ทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัท) การ
สอนหน้ างาน และการถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งจัดตามแผนการฝึ กอบรมตามสายอาชีพประจาปี โดยในปี 2563
มีสดั ส่วนประเภทหลักสูตร และสถิติการอบรมของพนักงานในระดับต่างๆ ดังนี ้
ประเภทหลักสูตร
การพัฒนาด้ านกฎหมายและความปลอดภัย
การพัฒนาด้ านคุณภาพ

ร้ อยละจานวนชั่วโมงที่อบรม
13.33
14.42

หลักสูตรการบริ หารจัดการ

7.8

ระดับ

จานวน (คน)

ผู้บริ หาร

93

ชั่วโมงการอบรม
เฉลี่ย/คน/ปี
3.30

หัวหน้ างาน

105

4.50

ปฏิบตั ิการ

197

6.53

รวม

395

5.31

เป้ าหมาย
มุง่ เน้ นการพัฒนาทักษะทางการบริ หารจัดการงานและบุคลากร
มุง่ เน้ นการพัฒนาตามกลุม่ สายอาชีพ รวมทังพั
้ ฒนาทักษะ
ทางการบริ หาร
มุง่ เน้ นการพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคและปฏิบตั ิ ให้ พนักงาน
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย

10.5.4 สุขภาพและความปลอดภัย
บริ ษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้ อม และจัดระบบการปฏิบตั ิงานให้ พนักงานมีความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ รวมถึงมี
สุขอนามัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน โดยกาหนดนโยบายด้ านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อม
วิเคราะห์และหามาตรการ เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้ านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการปฏิบตั ิงาน รวมถึง
จัดให้ มีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างปฏิบตั ิงาน จัดให้ มีสถานที่ปฏิบตั ิงานที่สะอาด สือ่ สารให้ ความรู้ แก่
พนักงานเกี่ยวกับข้ อกาหนดว่าด้ วยวิธีปฏิบตั ิงานที่ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน และให้ มนั่ ใจว่าพนักงานเข้ าใจและ
ปฏิบตั ิตามระเบียบได้ อย่างถูกต้ อง จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์ค้ มุ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่
จาเป็ นให้ แก่พนักงาน ตลอดจนประเมินความเสีย่ งด้ านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
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10.5.5 สวัสดิการ
บริ ษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้ องกับอัตราจ่ายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตลอดจนจัดให้ มีสวัสดิการต่างๆ เกินกว่าที่กฎหมายกาหนด เช่น กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ตรวจสุขภาพพนักงาน เงิน
ค่าเกษี ยณอายุงาน เบี ้ยขยัน ค่าครองชีพ เงินค่าทาศพ ค่าทางานในกะกลางคืน ค่าระดับงาน เบี ้ยขยันรายเดือน
ค่าอาหาร ประกันสุขภาพ และประกันอุบตั ิเหตุ มีการส่งเสริ มให้ จดั กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้ พนักงานได้ ผ่อนคลาย
จากการทางาน และได้ ใช้ เวลาทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานมีความรักความผูกพันต่อองค์กรใน
ระยะยาว
บริ ษัทสนับสนุนความคิดในการส่งเสริ มสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้ แรงงาน มีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ ยวข้ องกับการรั บสมัครและจ้ างงานทุกประการอย่างเคร่ งครั ด โดยบริ ษัทได้ กาหนด
โครงสร้ างเงินเดือนสาหรับพนักงานทุกระดับและทุกสายงานอย่างชัดเจน และมีการปรับขึ ้นตามผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานในแต่ละปี
10.5.6 นโยบายการเลิกจ้ าง
บริ ษัท “ไม่มี” นโยบายเลิกจ้ าง โดยบริ ษัทให้ ความสาคัญในการรักษาสิทธิอนั พึงมีพงึ ได้ ของพนักงานอย่างเต็มที่ ใน
กรณีที่บริ ษัทมีความจาเป็ นโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สาคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริ ษัทจนทาให้
บริ ษัทไม่สามารถประกอบกิ จการได้ ตามปกติซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสยั ต้ องหยุดกิ จการทัง้ หมดหรื อบางส่วนเป็ นการ
ชัว่ คราว บริ ษัทจะกาหนดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิให้ เป็ นไปอย่างรอบคอบและยุติธรรม ผ่านการเรี ยกประชุมฝ่ ายบริ หาร
หารื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง และกาหนดเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิซงึ่ จะประกาศต่อพนักงานให้ ทราบโดยทัว่ กันโดยไม่มกี าร
เลือกปฏิบตั ิและคานึงถึงสิทธิอนั พึงมีพึงได้ ของพนักงานเป็ นที่ตงั ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการเลิกจ้ างที่เกิดจะเป็ นไปโดย
ยุติธรรมและไม่ขดั กับกฏหมาย
10.6 ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
คณะกรรมการบริ ษัทยึดหลักและดาเนินการตามนโยบายการตลาดที่เป็ นธรรม ที่จะตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกค้ า ซึง่ เป็ นผู้ซื ้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริ ษัท รวมไปถึงผู้บริ โภคที่เป็ นผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ให้ มนั่ ใจได้ วา่ นอกจาก
จะได้ รับสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ และราคาที่ยตุ ิธรรมแล้ ว บริ ษัทยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่สง่ ผลกระทบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม รวมถึงการกระทาที่เป็ นการละเมิดหรื อทาให้ เสียสิทธิของผู้บริ โภคด้ วย
โดยบริ ษัทเคารพในสิทธิ การได้ รับการตอบสนองความต้ องการด้ านพืน้ ฐานของผู้บริ โภค คุ้มครองสิทธิ ด้านความ
ปลอดภัยของผู้บริ โภค ไม่จากัดสิทธิด้านข้ อมูลข่าวสารของผู้บริ โภค เคารพสิทธิในการเลือก/แสดงความคิดเห็นของ
ผู้บริ โภค คุ้มครองสิทธิที่จะได้ รับการชดเชย/การศึกษาข้ อมูลของผู้บริ โภค ให้ สิทธิในการอยู่ภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่
ส่งเสริ มสุขภาพ และจัดให้ มี การสารวจความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นประจาทุกปี เพื่อประเมินผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทในด้ านต่างๆ ได้ แก่ คุณภาพ (Quality) ราคา (Cost) การส่งมอบ (Delivery) และงานใหม่ (New model) โดยจะ
มีการเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างปี เพื่อนามาปรับปรุ งและพัฒนาให้ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงที่สดุ
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ซึง่ ผลการสารวจความพึงพอใจของลูกค้ าประจาปี 2563 เป็ นดังนี ้
(คะแนนเต็ม 100%)
ความพึงพอใจของลูกค้ า
คุณภาพ (Quality)
ราคา (Cost)
การส่งมอบ (Delivery)
งานใหม่ (New model)
ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม

เป้ าหมาย
90%
70%
90%
90%
85%

ปี 2561
84%
77%
88%
85%
83%

ปี 2562
84%
75%
88%
93%
83%

ปี 2563
84%
75%
86%
99%
86%

10.7 การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มการอยูร่ ่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข และส่งเสริ มกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ทัง้
ใกล้ และไกลตามนโยบายของบริ ษัทและสอดคล้ องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีชมุ ชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยัง่ ยืน โดยบริ ษัทจะพยายามร่วมกับชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมของบริ ษัท ที่เกี่ยวกับ
การศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม จริ ยธรรมและการลงทุนทางสังคม โดยส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมให้ ชุมชนสามารถพัฒนา
และพึง่ พาตนเองอย่างยัง่ ยืน
10.8 การจัดการสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัททาการปรั บปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับ
ทิ ศ ทางของอุ ต สาหกรรมในปั จ จุ บัน โดยก าหนดให้ ท าการปรั บ ปรุ ง นโยบายด้ านสิ่ ง แวดล้ อ มทุ ก ๆ 5 ปี และ
ประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานทุกระดับให้ รับทราบ ซึง่ นโยบายฯ สาหรับปี 2563 มีดงั นี ้
นโยบายด้ านสิง่ แวดล้ อม
ใช้ ทรั พยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เป็ นสถานประกอบการไร้ มลพิษ ปลอดภัยต่อทุกชีวิต เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
หยุดโลกร้ อนด้ วยมือเรา
บริ ษัทจะดาเนินการตามมาตรฐาน ISO14001 อย่างเคร่งครัด:
1. คณะกรรมการมุ่งมัน่ ในการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ ภาพ ควบคุมและลดปริ มาณการใช้ พลังงานตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. ร่ วมกักกันสารอันตรายในวัตถุดิบอย่างถูกต้ อง เพื่อป้องกันการก่อเกิดมลพิษและลดภาวะโลกร้ อน อันจะนาไปสู่
การทาลายสิง่ แวดล้ อม
3. มุ่ง มั่น แก้ ไ ข ป้อ งกัน และควบคุม มลพิ ษ ที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมของทางบริ ษั ท ที่ ก ระทบกับ พนัก งาน อย่า งเต็ ม
ความสามารถ และสอดคล้ องกับข้ อกาหนดทางกฎหมาย
4. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่องและปรับปรุ งพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
5. สือ่ สาร เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้ อมต่อสาธารณะชนอย่างเปิ ดเผย และฝึ กอบรมเพื่อสร้ างจิตสานึกในการพิทั กษ์
รักษาสิง่ แวดล้ อมแก่บคุ ลากรทุกระดับในบริ ษัท
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บริ ษัทกาหนดให้ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในสายการผลิตและงานที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบตั ิเหตุหรื อสัมผัสกับสารเคมี
หรื อของเสียต่างๆ ต้ องสวมอุปกรณ์ป้องกันให้ ครบถ้ วน มีการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่าเสมอ
ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้ านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
ทังนี
้ ้ระดับเสียงรบกวนจากกิจกรรมของบริ ษัท อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติแ ละ
กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนด ส่วนผลการตรวจวัดฝุ่ น ไอระเหยจากปล่องระบายอากาศ และน ้าทิ ้งที่เกิดจากกิจกรรม
ของบริ ษัท มีคา่ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด เนื่องจากบริ ษัทมีการจัดการ การควบคุม รวมถึงระบบ
บาบัดที่มีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ มลภาวะที่เกิดจากกิจกรรมของบริ ษัทมีคา่ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
การกาจัดของเสียจากกิจกรรมการผลิตของบริ ษัท สามารถแยกออกเป็ น 3 ประเภทหลัก และมีวิธีการจัดการดังตาราง
ประเภทขยะและกรรมวิธีการบาบัด/กาจัด ดังนี ้
ประเภทขยะ และกรรมวิธีการบาบัด
ประเภทขยะ
ขยะอันตราย
ขยะ Recycled
ขยะทัว่ ไป
ขยะที่เกิดจาก
- น ้ามันเครื่ องเก่า
- กระดาษทีใ่ ช้ แล้ ว
- ถุงมือพลาสติกที่ไม่เปื อ้ นสารเคมี
กิจกรรมของบริ ษัท - สิง่ ของปนเปื อ้ นสารเคมี เช่น ถุง - ดีบกุ สังกะสี
- เศษอาหาร
มือผ้ าที่ใช้ แล้ ว ภาชนะบรรจุ
- ไม้ พาเลท
- ลังกระดาษ
สารเคมีทใี่ ช้ แล้ ว
- หลอดไฟเสือ่ มสภาพ
กรรมวิธีบาบัด/ - ส่งให้ บริ ษัทรับกาจัดขยะอันตรายที่ - ขายเพื่อนากลับไปใช้ ใหม่
- ส่งให้ เทศบาลกาจัด
กาจัด
ขึ น้ ท ะ เ บี ย น กั บ ก ร ม โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมดาเนินการ
บริ ษัทได้ คดั เลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตกาจัดขยะอันตราย เป็ นผู้ดาเนินการในขนส่งและบาบัด/กาจัด พร้ อมทังรายงาน
้
กรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุต สาหกรรมตามรอบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กาหนด โดยระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัทมีการดาเนินการสอดคล้ องตามข้ อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และข้ อกาหนดของการนิคมอุตสาหกรรมทุกประการ นอกจากการกาจัดขยะโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมและความ
ปลอดภัยแล้ ว บริ ษัทยังจัดให้ มีการจัดกิจกรรมภายในเพื่อลดการใช้ ทรัพยากรและพลังงานอย่างต่อเนื่อง
ผลการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมต่างๆ ได้ ถกู กาหนดเป็ นดัชนีชี ้วัดความสาเร็ จขององค์กรมาเป็ นเวลายาวนานและต่อเนื่องโดย
ตลอด เพื่อเน้ นย ้าความสาคัญในการดาเนินการด้ านสิง่ แวดล้ อม โดยมีฝ่ายงานที่รับผิดชอบคอยดูแลผลการจัดการดังกล่าว
อย่างใกล้ ชิดเป็ นประจาทุกปี ด้ วยความตระหนักว่า ภาวะโลกร้ อนและการใช้ พลังงานเป็ นปั ญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศวิทยาและการดารงชีวิตของประชากรทัว่ โลก บริ ษัทจึงจัดให้ มีการรณรงค์ลดการใช้ พลังงานและลดภาวะโลกร้ อน
ผ่านนโยบายสิง่ แวดล้ อม และโครงการด้ านสิง่ แวดล้ อมต่างๆ ที่บริ ษัทฯ ได้ มีการทบทวนและจัดทาอย่างต่อเนื่องเป็ นประจา
ทุกปี โดยได้ กาหนดให้ ผลการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อมเป็ น KPI ของบริ ษัท (Company Objective) เพื่อให้ ทงองค์
ั ้ กรมี
ส่วนร่วมและตระหนักถึงการดาเนินงานด้ านสิง่ แวดล้ อมโดยทัว่ กัน

- 107 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

นอกจากนี ้บริ ษัทมีการศึกษากระบวนการ/ขันตอนการด
้
าเนินธุรกิจที่สง่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศในปี ที่ผ่านมาแล้ ว พบว่าไม่
มีกระบวนการ/ขันตอนการด
้
าเนินธุรกิจที่สง่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศ จึงไม่มีการนาไปพัฒนาเพื่อแก้ ไข/ฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อม
ทางธรรมชาติในปี ถดั ไป
10.9 นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม
ลาดับ
นวัตกรรม
การเผยแพร่
1
ชุดกลอนประตูอจั ฉริ ยะ ปั จจุบนั เริ่ มมีการนาระบบ Smart Home เข้ ามาในชีวิตประจาวันของเรามาก
(Smart Door Lock)
ขึ ้น Smart Door Lock จึงเป็ นอีกหนึง่ ผลิตภัณฑ์ที่นา่ สนใจ โดยสิ่งที่ต่างจาก
Smart Door Lock ในท้ องตลาด คือการมีระบบการจดจาเวลาเข้ า-ออก ของ
ผู้ใช้ งานโดยสามารถระบุได้ ว่าผู้ใช้ งานคนใดปลดล็อคประตู และแจ้ งเตือน
ไปยังแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ แบบ Real ‟ Time และยังมี
ฟั งก์ ชั่นทัว่ ไปเช่น การปลดล็อคด้ วยลายนิว้ มือ หรื อ RFID โดยทัง้ สอง
ฟั งก์ชั่นเป็ นฟั งก์ชั่นที่ใช้ งานได้ ง่ายและสะดวกรวดเร็ ว ทดแทนฟั งก์ชั่นเดิม
อย่างการใส่ PIN Code ที่ต้องใช้ เวลาใช้ เวลามากกว่า
ประชาสัมพันธ์
2
ชุดเปิ ด-ปิ ด ม่าน
ปั จจุบันชุดอุปกรณ์ เปิ ด -ปิ ดม่านในอาคารสานักงาน โดยส่วนใหญ่ จะใช้
และอัพเดทใน
อัตโนมัติ ด้ วยหลักการ ระบบมอเตอร์ ขบั เคลือ่ นสายพาน ซึง่ ระบบสายพานจะมีน ้าหนักมาก รับแรง
การประชุม
ประยกต์ระบบชุด
ได้ น้อย และมีราคาค่อนข้ างสูง ทังนี
้ ้ทางทีมออกแบบของ TSC ได้ เล็งเห็นว่า
ประจาเดือน
ควบคุมรางกระจกขึ ้นลง เราสามารถประยุกต์ ใช้ สายเคเบิ ลและชุดขับเคลื่อนรางกระจก (Window
อัตโนมัติ
regulator) ซึ่งมีนา้ หนักที่เบากว่า สามารถรั บแรงได้ มากกว่า ซึ่งจะเป็ น
โอกาสเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิ จ และเพิ่มทางเลือกใหม่
ให้ แก่ผ้ บู ริ โภค
 ผลิตภัณฑ์ช่วยอานวยความสะดวกในการเปิ ด-ปิ ด ชุดม่านกันแดด ม่าน
ผนังกันห้
้ อง โดยใช้ ระบบรี โมทหรื อสัง่ งานด้ วยโทรศัพท์มือถือ
 การประยุก ต์ ต่อ ยอด โดยใช้ ชิ น้ ส่ว นผลิต ภัณ ฑ์ สายเคเบิ ลและชุด
ขับเคลือ่ นรางกระจกเพื่อพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่
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10.10 การจัดทารายงานความยั่งยืน
10.10.1 กระบวนการที่ใช้ กาหนดเนื ้อหา
การรายงานได้ มีการจัดทาตามแนวทางการจัดทารายงานแห่งความยัง่ ยืนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
อ้ างอิงแนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Standards
10.10.2 การคัดเลือกประเด็นสาคัญ
พิจารณาจากสิง่ ที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียให้ ความสาคัญและประเด็นที่มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ
10.10.3 ขอบเขตของเนื ้อหาที่รายงาน
รายงานนี ้มีขอบเขตเนื ้อหาที่มีความครอบคลุมบริ ษัท และผู้สง่ มอบปั จจัยการผลิตในการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้ อมของบริ ษัท โดยมุง่ เน้ นการดาเนินงานตามกลยุทธ์ เพื่อบรรลุวิสยั ทัศน์และภารกิจด้ วยการกากับดูแล
กิจการที่ดี การบริ หารความเสีย่ ง และการนาปรัชญาการดาเนินธุรกิจไปสูก่ ารปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม ทังในด้
้ านการ
ดูแลพนักงาน การสร้ างองค์กรให้ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ สร้ างมูลค่าสูงสุดให้ กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
การสร้ าง
สมดุลระหว่างการทางานและชีวิตของพนักงานได้ อย่างดี ส่งผลให้ คนและองค์กรเติบโตไปพร้ อมกัน ก้ าวไปข้ างหน้ า
อย่างไม่หยุดยัง้ ตลอดจนร่ วมสร้ างสรรค์สงั คมที่ดี ซึ่งนับเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับธุรกิจและการสร้ างโอกาส
ให้ กบั สังคมและชุมชนอย่างยัง่ ยืน
10.10.4 ประเด็นสาระสาคัญในรายงาน
บริ ษัทมีการรับฟั งความคิดเห็นจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ทังในกลุ
้
ม่ พนักงานภายในองค์กร ผู้สนับสนุนการดาเนินธุรกิจ
ลูกค้ า คู่ค้า สถาบันการศึกษา และชุมชนในพื ้นที่โดยรอบ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่บริ ษัทจัดขึ ้น ผนวกกับประเด็นที่มี
ความสาคัญต่อความสาเร็ จขององค์กร นามาวิเคราะห์ จัดลาดับความสาคัญ และคัดเลือกเนื ้อหาข้ อมูลที่อยูใ่ นความ
คาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในรู ปแบบแมทริ กซ์ (Materiality Matrix) ซึ่งครอบคลุมผลการ
ดาเนินงานด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม ที่เป็ นสาระสาคัญในรายงานฉบับนี ้ ดังต่อไปนี ้
1. ด้ านเศรษฐกิจ
1.1 การกากับดูแลกิจการ
1.2 การต่อต้ านการทุจริต
1.3 การดาเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
1.4 การบริ หารความเสีย่ ง
1.5 การพัฒนาสินค้ าเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้ องการของลูกค้ า
1.6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
1.7 การบริ หารจัดการสายโซ่อปุ ทาน
1.8 นวัตกรรมทางธุรกิจ
1.9 แผนรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉิน
1.10 การดาเนินการด้ านภาษี

2. ด้ านสังคม
2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2.2 การสร้ างวัฒนธรรมองค์กร
2.3 การปฏิบตั ิด้านแรงงานและสิทธิ
มนุษยชน
2.4 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การทางาน
2.5 การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสิง่ แวดล้ อมในชุมชน
2.6 ร่วมเป็ นเครื อข่ายกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
2.7 ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ท้ องถิ่น
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3. ด้ านสิ่งแวดล้ อม
3.1 การดาเนินงานตามกฎหมายด้ าน
สิง่ แวดล้ อม
3.2 การบริ หารจัดการน ้า
3.3 การอนุรักษ์ พลังงานและลดภาวะโลก
ร้ อน

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

สาคัญมาก

3.3

1.2
2.4
2.3

1.8

1.6

3.2

1.5

1.3

1.7

3.1
2.6

2.5

สาคัญ

ระดับผลกระทบต่ อความสนใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย

1.1

1.10

1.9

1.4

2.1
2.2

2.7
สาคัญ

สาคัญมาก

ระดับผลกระทบต่ อองค์ กรในด้ านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม

หากมีข้อสงสัยหรือข้ อแนะนาเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน ประจาปี 2563
สามารถส่งมาได้ ที่ ฝ่ ายกากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร: (038) 447 200 - 10 ต่อ 111, 122 โทรสาร (038) 185 025
Email: ir@thaisteelcable.com
10.11

การดาเนินการตามนโยบายที่บริษัทได้ เปิ ดเผยไว้
ลาดับ
นโยบาย
การดาเนินการปี 2563
1 นโยบายอนุรักษ์
บริ ษัทได้ แสดงเจตจานงและความมุง่ มัน่ ในการดาเนินการด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน เนื่องจากเห็นว่า
พลังงาน
การอนุรั ก ษ์ พ ลัง งานเป็ น สิ่ ง ส าคัญ และเป็ น หน้ า ที่ ข องทุก คนที่ ต้ อ งร่ ว มกัน รั ก ษาระบบการจัด
การพลังงานให้ คงอยู่อย่างยัง่ ยืน จึงมีการนาระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ ภายในบริ ษัท
และกาหนดนโยบายด้ านพลังงานเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานด้ านพลังงานและเพื่อส่งเสริ ม
การใช้ พลังงานให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
สาหรับปี 2563 บริ ษัทมีการดาเนินการด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน ดังต่อไปนี ้
1. พัฒนาระบบการจัด การพลัง งาน การติ ดตามและการประเมิ นผลอย่า งเหมาะสม ตลอดจน
กาหนดให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของการดาเนินงานของบริ ษัท สอดคล้ องกับกฎหมายและข้ อกาหนดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
2. ดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ติดตัง้ และแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ดี
3. กาหนดเป้าหมายการอนุรักษ์ พลังงาน และสือ่ สารให้ พนักงานได้ เข้ าใจ และปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ อง
สรุปได้ ดงั นี ้
 ประหยัดพลังงานโดยคานวณจากค่า SEC ของปี 2562 ลดลง 5%
 ดาเนินการจัดการพลังงาน ไม่มี NC จากการตรวจประเมินจาก CB ในระบบ ISO14001
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ลาดับ

นโยบาย
4.

5.

6.
7.

การดาเนินการปี 2563
 ดาเนินการจัดการพลังงาน ปี 2563 สอดคล้ องกับกฏหมาย
การอนุรักษ์ พลังงานเป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับที่จะให้ ความ
ร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ด้ านอนุรักษ์ พลังงาน
บริ ษัทสนับสนุนทรั พยากรที่จาเป็ น รวมถึงทรั พ ยากรด้ านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการ
ทางาน การฝึ กอบรม และการมีสว่ นร่วมการทากิจกรรมกลุม่ ในการนาเสนอข้ อคิดเห็นเพื่อพัฒนา
งานด้ านพลังงาน
จัดตังคณะท
้
างานด้ านการจัดการพลังงาน และส่งรายงานการจัดการพลังงานไปยังกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงานตามที่กฎหมายกาหนด
ดาเนินโครงการอนุรักษ์ พลังงานให้ เห็นเป็ นรู ปธรรม และได้ ดาเนินโครงการมาอย่างต่อ เนื่อง
เพื่อให้ เกิดผล ประหยัด และลดค่าใช้ จ่ายของการดาเนินงานได้ จริ ง สรุปได้ ดงั นี ้

โครงการลดลมรั่วและบริหารจัดการเครื่องอัดอากาศ
บริ ษัทดาเนินการลดการใช้ พลังงาน โดยเน้ นให้ สามารถลดได้ จริ งและเห็นผลชัดเจน เริ่ มจากแก้ ไข
ปั ญ ห า เ ค รื่ อ ง อั ด อ า ก า ศ ภ า ย ใ น บ ริ ษั ท ที่ มี อั ต ร า ก า ร รั่ ว สู ง จึ ง ท า ก า ร วิ จั ย ร่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิเคราะห์ระบบอัดอากาศและหามาตรการแก้ ไขการรั่ว สารวจจุดรั่วและ
ทาการแก้ ไขจุดรั่ วรวมทัง้ หมด และขยายผลการสารวจและแก้ ไขจุดรั่ วมาจนถึงปั จจุบนั จากการ
ดาเนินการได้ ผลเป็ นที่นา่ พอใจ คือสามารถลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าลงได้ ถึง 10% ต่อปี ทาให้ บริ ษัท
ได้ รับโล่เกียรติคณ
ุ เป็ นสถานประกอบการต้ นแบบในการฝึ กอบรมการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบตั ิเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ พลังงานระบบอากาศอัด
แม้ จะได้ รับรางวัลแล้ ว บริ ษัทก็ยงั คงดาเนินโครงการต่อเนื่องเพื่อหามาตรการลดค่าการใช้ พลังงาน
ไฟฟ้าให้ มากยิ่งขึ ้นและให้ เกิดผลระยะยาวต่อไป จึงทาการวิจยั เพิ่มเติมร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการบริ หารจัดการเครื่ องอัดอากาศ ซึ่งอยู่ในระหว่างการดาเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูล
หากดาเนินการแล้ วเสร็ จ จะสามารถช่วยให้ บริ ษัทลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าได้ เพิ่มขึ ้น
สถานะการดาเนินการ :
Phase 1 ดาเนินการแล้ วเสร็ จเดือนสิงหาคม 2561
Phase 2 ดาเนินการแล้ วเสร็ จเดือนตุลาคม 2561
Phase 3 ดาเนินการแล้ วเสร็ จเดือนมีนาคม 2563
โครงการ Motor servo
เป็ นโครงการประหยัดพลังงาน ที่เริ่ มดาเนินการตังแต่
้ ปี 2558 โดยเปลี่ยนจาก Induction motor เป็ น
Servo motor ทีเ่ ครื่ องฉีดพลาสติก ซึง่ ในปี 2559 สามารถเปลี่ยนได้ 30% ของเครื่ องจักรทังหมด
้
ทา
ให้ สามารถลดการใช้ ไฟฟ้าของเครื่ องฉีดพลาสติกลงได้ ถึง 82% และมีการดาเนินการต่อเนื่องจนครบ
100% ของเครื่ องจักรทังหมด
้
ในปี 2562 ทาให้ สามารถลดการใช้ ไฟฟ้าของเครื่ องฉีดพลาสติกลงได้
ประมาณ 75%
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ลาดับ

2

นโยบาย

นโยบายคุณภาพ
และนโยบาย
สิง่ แวดล้ อม

การดาเนินการปี 2563
โครงการติดตัง้ ระบบ Solar Roof Top Phase 2
Solar Roof Top คือ ระบบที่เปลี่ยนพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็ นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้
อุปกรณ์ ที่เรี ยกว่า แผงโซล่าร์ เซลล์ หรื อแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตังบนหลั
้
งคาอาคารโรงงาน
อุตสาหกรรมหรื อตามอาคารต่างๆ เพื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้ วเปลี่ยนเป็ นไฟฟ้ากระแสตรง
(DC) ก่อนส่งไปยังเครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้า ที่เรี ยกว่า Inverter เพื่อเปลี่ยนจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็ น
ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) แล้ วนาพลังงานไฟฟ้าที่ได้ ไปใช้ งาน
Solar Roof Top Phase 1 กาลังการผลิตติดตังขนาด
้
945 kW สามารถลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าของ
ทังโรงงานลงได้
้
ประมาณ 15%
Solar Roof Top Phase 2 กาลังการผลิตติดตังขนาด
้
1.2 MW สามารถลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าของ
ทังโรงงานลงได้
้
ประมาณ 25%
สถานะการดาเนินการ:
Solar Roof top Phase 1 ดาเนินการแล้ วเสร็ จเดือนธันวาคม 2561
Solar Roof top Phase 2 อยู่ระหว่างดาเนินการ คาดว่าจะดาเนินการแล้ วเสร็ จประมาณเดือน
ตุลาคม 2563
โครงการ Re circulating waste water using
Re circulating waste water using คือการนาน ้าเสียภายหลังจากการบาบัด มีผลตรวจวัดค่า
คุณภาพน ้าอยูใ่ นช่วงค่ามาตรฐานของน ้าทิ ้ง นากลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่อีกครัง้ ซึง่ มี วตั ถุประสงค์เพือ่
ลดปริ มาณการใช้ น ้าในบริ ษัท และลดปริ มาณการปล่อยน ้าเสียของระบบ Waste water treatment
ในบริ ษัทออกสู่ภายนอกลงประมาณ 10% รวมทังลดค่
้
าน ้าประปา และค่าบาบัดน ้าเสีย ประมาณ
10% ต่อเดือน ในส่วนของโครงการนีใ้ ช้ น ้ารดต้ นไม้ ที่อยู่บริ เวณรอบรั ว้ ด้ านหลังอาคารสานักงาน
และคาดว่าจะสามารถขยายผลไปยังพื ้นที่สวนหย่อมข้ างโรงจอดรถและหน้ าอาคารโรงอาหาร ซึ่งจะ
ช่ ว ยลดค่า น า้ ที่ ใ ช้ ร ดต้ น ไม้ ได้ ซึ่ง ยัง ต้ อ งศึก ษาข้ อ มูลเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ไม่ใ ห้ ส่ง ผลกระทบต่อ สภาวะ
แวดล้ อมโดยรอบ
สถานะการดาเนินการ: ขยายผลการดาเนินงานต่อเนื่อง
บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี โดยจะมี
การทบทวนในวาระการประชุมทบทวนฝ่ ายบริ หารประจาปี และมีวาระการปรับเปลี่ยนใหญ่ทกุ 5 ปี
ซึ่งบริ ษัท มีการเฝ้ากากับดูแลและติดตามผลการดาเนิน งานตามนโยบายคุณ ภาพและนโยบาย
สิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
1. มีการกระจายนโยบายต่างๆ เข้ าสู่วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักประจาปี ของบริ ษัท (Company
Objective)
2. มีการกระจายนโยบายต่างๆ สูต่ วั วัดผลการดาเนินงานประจาฝ่ ายงาน
3. มีการกระจายตัววัดผลประจาฝ่ ายงานเข้ าสูต่ วั วัดผลประจาตัวพนักงาน
4. มีการจัดทาแผนการดาเนินงานเพื่อรองรับวัตถุประสงค์เป้าหมาย และตัววัดผลในระดับต่างๆ เป็ น
รายปี กรณีที่ผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ต้ องมีมาตรการแก้ ไขป้องกันที่ผ่านการ
อนุมตั ิจากระดับบริ หารของบริ ษัท และมีการติดตามผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ลาดับ

3

นโยบาย

นโยบายด้ าน
ควบคุมภายใน

การดาเนินการปี 2563
5. มีการรายงานผลเป็ นประจาทุกเดือน และมีการประชุมตรวจสอบผลการดาเนินการประจาเดือน
โดยคณะผู้บริ หาร
6. มีการสรุ ปผลประจาปี ในรายงานการประชุมทบทวนฝ่ ายบริ หาร ซึ่งประกอบด้ วยคณะผู้บริ หาร
ทังหมดของบริ
้
ษัท
7. มีการทวนสอบผลการดาเนินการโดยบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้ เสียเป็ นประจาสม่าเสมอ
ตลอดทังปี
้ เช่น บริ ษัทลูกค้ า ผู้ผลิตชิ ้นส่วน คณะผู้ตรวจประเมินและให้ การรับรองมาตรฐานต่างๆ
หน่วยงานราชการต่างๆ เป็ นต้ น
8. มีการสือ่ สารนโยบายต่างๆ ให้ กบั บุคคลและหน่วยงานทังภายในและภายนอกองค์
้
กร เช่ น บริ ษัท
ลูกค้ า ผู้ผลิตชิน้ ส่วน ชุมชนใกล้ เคียง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องต่างๆ เพื่อเป็ นคามัน่ สัญญา
ของผู้บริ หารว่า จะมีการดาเนินการตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
9. เน้ น การประชาสัม พัน ธ์ แ ละการฝึ ก อบรมในเรื่ อ งนโยบายคุณ ภาพและนโยบายสิ่ง แวดล้ อ ม
ความสาคัญและการมีส่วนร่ วมต่างๆ ให้ กบั พนักงานทังหมดในบริ
้
ษัท ตลอดจนผู้มีสว่ นได้ เสียที่
เกี่ยวข้ อง เช่น ผู้รับเหมาภายนอก เป็ นต้ น
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อม (ISO14001),
ระบบบริ ห ารคุณ ภาพ (ISO9001) และ IATF16949 และจากการที่ บ ริ ษั ท ได้ เ ฝ้า ก ากับ ดูแ ลและ
ติดตามอย่างต่อเนื่องดังกล่าวเช่นนี ้ทุกปี ส่งผลให้ เกิด การมีส่วนร่ วมของพนักงาน ตลอดจนการ
ตระหนักถึงความสาคัญ และการร่ วมแรงร่ วมใจกันในการดาเนินการตามนโยบายคุณภาพ และ
นโยบายสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืนและครบถ้ วนทุกประเด็น
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญกับการควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ บริ ษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ
มีการบริ หารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงิ นมีความถูกต้ อง
เชื่อถือได้ รวมทังการปฏิ
้
บตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุ รกิจของบริ ษัท
แนวทางในการปฏิบัติ
1. ก าหนดให้ ผ้ ูบ ริ ห ารทุก ระดับ ต้ อ งดูแ ล และตรวจสอบการท างานของหน่ว ยงานตนเองให้ มี
ประสิทธิภาพ และถูกต้ องตามระเบียบปฏิบตั ิงาน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมสามารถ
ตรวจสอบได้
2. มีการสอบทานความมีประสิทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายในกระบวนการที่สาคัญ อย่าง
สม่าเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดาเนินการ การกากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมีหน้ าที่ปรับปรุงแก้ ไขระบบ
การควบคุมภายในให้ มีประสิทธิภาพ หรื อรัดกุมมากขึ ้นทันที
3. กาหนดให้ มี การปรั บปรุ ง ระบบการปฏิบัติง านให้ มี ประสิทธิ ภาพ และประสิทธิ ผลยิ่ง ขึน้ อย่า ง
ต่อเนื่อง
4. ในกรณี ที่มีการทารายการที่เกี่ ยวโยง/รายการระหว่างกันที่สาคัญหรื อที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข
การค้ าทัว่ ไป จะต้ องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยชี ้แจงความจาเป็ นและ
ความเหมาะสมของรายการ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการทา
รายการต่อไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ลาดับ

4

5

6

นโยบาย

นโยบาย และ
ระเบียบปฏิบตั ิใน
การใช้ งานระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

นโยบายสนับสนุน
ส่งเสริ มผู้ถือหุ้นทุก
กลุม่ ให้ เข้ าร่วม
ประชุม โดยเฉพาะ
ประเภทสถาบัน
นโยบายการสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั
ชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่

การดาเนินการปี 2563
โดยในปี 2563 ได้ ดาเนินการดังนี ้
1. บริ ษัทมีการตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้ างผู้ให้ บริ การงานตรวจสอบภายใน คือ บริ ษัทตรวจสอบ
ภายในธรรมนิติ จากัด และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษัท ดาเนินการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ตามแนวทางที่ได้ กาหนดไว้ ตามแผนการตรวจสอบประจาปี ที่ได้ รับอนุมตั ิ
รวมทังตรวจสอบเรื
้
่ องที่คณะกรรมการตรวจสอบหรื อฝ่ ายบริ หารระบุให้ ตรวจสอบเป็ นกรณีพิเศษ
(ถ้ ามี)
2. บริ ษัทกาหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษัท ติดตามผลการแก้ ไขปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง และ
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยพนักงานจะได้ รับข้ อมูลสารสนเทศที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ นโยบาย ระเบี ย บ ค าสั่ง และข่ า วสารของบริ ษั ท ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ ได้ แ ก่ การ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นระบบอีเมล์ ระบบอินทราเน็ต ระบบจัดการเอกสารข้ อมูลส่วนกลาง การติดบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ ได้ รับข้ อมูลอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และทันเวลา
สาหรับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรื อบุคคลทัว่ ไป สามารถเข้ าดูข้อมูลของ
บริ ษัทได้ ตลอดเวลา ผ่านเว็บไซต์ ของบริ ษัท www.thaisteelcable.com และเว็บไซต์ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
บริ ษัทกาหนดนโยบายที่ชดั เจนในการควบคุมระบบสารสนเทศในด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล และการนา
ข้ อ มูล ไปใช้ ในทางที่ ไ ม่ ค วร อ้ างอิ ง ตามพระราชบัญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 โดยนาเนื ้อหาของ พรบ. มาเป็ นส่วนหนึง่ ของระเบียบข้ อบังคับที่พนักงาน
ต้ องปฏิบัติตาม และมีการสื่อสารเพื่อให้ เกิ ดความเข้ าใจอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ จัดให้ มีหน่วยงาน
ภายนอกมาตรวจสอบมาตรฐานของระบบต่างๆ เป็ นประจาทุกปี นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติ
จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ เกิ ดความมั่นใจสูงสุดในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริ ษัท
1. บริ ษัทมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริ มผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้ เข้ าร่ วมประชุม โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นประเภท
สถาบัน ซึง่ เผยแพร่ในคูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริ ษัท
2. สาหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้ าร่ วมประชุม ทาง
บริ ษัทจะติดต่อประสานงาน เพื่อจัดเตรี ยมหนังสือมอบฉันทะให้ พร้ อมก่อนวันประชุม ในวันที่ 21
มกราคม 2563
1. บริ ษัทมีนโยบายการสร้ างปฏิสมั พันธ์ อนั ดีกบั ชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ ซึ่งเผยแพร่ ในคู่มือหลักการกากับ
ดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริ ษัท
2. สนับสนุนและให้ ความร่ วมมือในการดาเนินการตามมาตรฐานหรื อข้ อตกลงในระดับสากลที่จดั ขึ ้น
เพื่อช่วยป้องกันหรื อผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม
3. สนับสนุนสังคมและชุมชนโดยเฉพาะที่อยู่รอบโรงงาน เช่น การซ่อมแซมบารุ งโรงเรี ยน การบริ จาค
สิง่ ของจาเป็ นให้ กบั ชุมชน
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ลาดับ

7

นโยบาย

การดาเนินการปี 2563
4. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืนอย่างสม่าเสมอ เช่น การปรับปรุ งทัศนียภาพของโรงเรี ยน การ
ส่งเสริ มแหล่งค้ นคว้ าให้ กบั ชุมชนโดยการบริ จาคหนังสือให้ กบั โรงพยาบาลและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
5. ให้ ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผ้ ปู ระสบภัยพิบตั ิและสาธารณภัยต่างๆ
6. เสริ มสร้ างวัฒนธรรมองค์กรด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน

นโยบายบริ หาร
ความเสีย่ ง

บริ ษัทมีความมุง่ มัน่ ที่จะกากับดูแลให้ มีการบริ หารความเสี่ยงครอบคลุมทัว่ ทังองค์
้ กร สนับสนุนและ
พัฒนาการบริ หารความเสีย่ งให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริ มให้ องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดาเนิ นธุรกิจ รวมทังสร้
้ างมูลค่าเพิ่ม และความมัน่ คงให้ แก่กิจการ
อย่างยัง่ ยืนสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยในปี 2563 ได้ ดาเนินการดังนี ้
1. กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนมีหน้ าที่รับผิดชอบการบริ หารความเสี่ยงในหน่วยงานของ
ตนโดยปฏิบตั ิตามกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่ถือปฏิบตั ิ โดยประเด็นความเสี่ยงที่จัดการ
ครอบคลุมถึงประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม และบรรษัทภิบาล ทังมี
้ สว่ นร่ วมในการพัฒนาการ
บริ หารความเสีย่ ง เพิ่มโอกาสแห่งความสาเร็ จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นต่อการดาเนินงาน
ให้ บรรลุเป้าหมาย
2. ส่งเสริ มและสร้ างจิตสานึกให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงความสาคัญของการ
บริ หารความเสีย่ ง และนาไปปฏิบตั ิเป็ นประจาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ดาเนินการตามกรอบนโยบาย และกระบวนการบริ หารความ
เสีย่ ง กากับดูแล ติดตาม เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการบริ หารความเสีย่ งมีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทังรายงานผลการปฏิ
้
บตั ิงานของการบริ หารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2563 ได้ ดาเนินการดังนี ้
1. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ดาเนิ นการจัดการความเสี่ยงโดยจาแนกประเภทการจัดการ
ความเสี่ยงประเด็นสาคัญ ได้ แก่ ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้ าน
ปฏิบตั ิการ (Operational Risk) ซึง่ รวมถึงการจัดการข้ อมูลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความเสีย่ ง
การบริ หารจัดการทางการเงิ น (Financial Risk) และความเสี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ข้ อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล (Compliance Risk) และเลือกกลยุทธ์ในการตอบสนองความ
เสี่ยง (4T’s Strategy) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการบริ หารความเสี่ยงมีประสิทธิผลและตอบสนองต่อการ
เปลีย่ นแปลงได้ ทนั เวลา การบริ หารความเสีย่ งอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
2. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งได้ กากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริ หารความ
เสีย่ ง พร้ อมทังให้
้ คาแนะนา เพื่อให้ มนั่ ใจว่า การบริ หารความเสีย่ งมีประสิทธิภาพ และสอดคล้ อง
กับนโยบายการบริ หารความเสีย่ ง
3. กาหนดให้ ทบทวนและติดตามผล เพื่อให้ ทราบถึงผลการดาเนินการว่า มีความเหมาะสมและ
สามารถจัดการความเสีย่ งได้ อย่างมีประสิทธิภาพทุกไตรมาส
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ลาดับ
นโยบาย
8 นโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้ อม
อย่างยัง่ ยืน
9 นโยบายความเท่า
เทียมผู้ทพุ พลภาพ

การดาเนินการปี 2563
1. บริ ษัทมีนโยบายฯ ซึง่ เผยแพร่ในคูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริ ษัท
2. บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ได้ กาหนดไว้ (รายละเอียดปรากฎในหัวข้ อ "กรอบแนวทาง
การปฏิบตั ิและความก้ าวหน้ าในการดาเนินงานปี 2563 ข้ างต้ น)
ปั จจุบนั ผู้ทุพพลภาพนับรวมอยู่ในกาลังแรงงานสาคัญทัว่ ทุกองค์ กร แต่ก็ยังคงมีผ้ ทู ุพพลภาพอีก
จานวนมากที่ต้องการปฏิบตั ิงาน แต่ขาดโอกาสเนื่องจากอุปสรรคหลายอย่าง ในขณะที่ความเติบโต
ทางเศรษฐกิจสามารถเพิ่มโอกาสในการจ้ างงานได้
เพื่อให้ ผ้ ทู พุ พลภาพได้ แสดงศักยภาพและใช้ ทกั ษะให้ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคม และประเทศชาติ
บริ ษัทจึงกาหนดนโยบายความเท่าเทียมกันของผู้ทพุ พลภาพเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี ้

10

11

1. บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ ม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และ
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ว่าจ้ างผู้ทพุ พลภาพตามกระบวนการปกติ และกฎหมายใน
การจ้ างงานคนพิการอย่างเคร่งครัด
2. บริ ษัทจัดให้ มีหน่วยงานที่ให้ คาปรึกษาและแนะนาสาหรับผู้ทพุ พลภาพ
3. บริ ษัทให้ ความเสมอภาคในการจ้ างงานโดยไม่คานึงถึงเหตุแห่งความพิการ
4. ในกรณีที่ลกู จ้ างเกิดความพิการในระหว่างการจ้ างงาน บริ ษัทจะคงสภาพการจ้ างงานไว้ และให้
โอกาสทดลองทางานอื่นทดแทนในกรณีที่ไม่สามารถกลับเข้ าปฏิบตั ิงานเช่นเดิมได้
5. พิจารณาค่าจ้ างสวัสดิการต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงานทัว่ ไป โดยไม่มีการแบ่งแยก
6. ให้ ผ้ ทู พุ พลภาพได้ มีโอกาสใช้ ความสามารถ มีรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ ลดภาระของครอบครัว
และสังคมที่ต้องเลี ้ยงดู รวมทังเป็
้ นการส่งเสริ มให้ ผ้ ทู พุ พลภาพมีสว่ นในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ครอบครัวและประเทศ
7. โดยในปี 2563 บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิของนโยบายความเท่า
เทียมกันของผู้ทพุ พลภาพทุกประการ
นโยบายด้ าน
1. บริ ษัทมีนโยบายด้ านจริ ยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเผยแพร่ ในคู่มือหลักการกากับดูแล
จริ ยธรรมธุรกิจ
กิจการบนเว็บไซต์บริ ษัท
2. บริ ษั ทส่งเสริ มและรณรงค์ ให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ปฏิ บัติ ตามนโยบายด้ าน
จริ ยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่าเสมอ ผ่านช่องทางบอร์ ดประชาสัมพันธ์ อีเมล์ และ
เว็บไซต์บริ ษัท
นโยบายการป้องกัน 1. บริ ษัทกาหนดให้ พนักงานทุกคนปกป้องรักษาความลับของข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
การใช้ ข้อมูลภายใน
ในการดาเนินธุรกิจ และห้ ามมิให้ แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ ข้อมูลภายในที่
สาคัญที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน หรื อดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
2. ก าหนดมาตรการข้ อ ห้ า มไม่ใ ห้ ใ ช้ โอกาสหรื อ ข้ อ มูลที่ ได้ จ ากการเป็ น กรรมการผู้บ ริ ห าร หรื อ
พนักงานหาประโยชน์สว่ นตน หรื อทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัท หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
3. กาหนดไม่ให้ ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์สว่ นตนในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัท ในช่วง 1 เดือนก่อน
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ลาดับ

12

13
14

นโยบาย

การดาเนินการปี 2563
การเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน หรื อให้ ข้อมูลภายในแก่บคุ คลอื่นเพื่อประโยชน์ ในการซื ้อขาย
หุ้นของบริ ษัท
4. กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารจะต้ องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครัง้ แรกและรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรั พย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535
5. บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานที่สาคัญของบริ ษัทให้ สาธารณชนรับทราบ
โดยทันทีและทัว่ ถึงตามวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวทางการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท
เพื่อให้ แน่ใจว่า ข้ อมูลข่าวสารได้ เข้ าถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียมกัน
โดยในปี 2563 บริ ษัทได้ ทบทวนคูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการ ซึง่ ระบุถึงนโยบายการป้องกันการใช้
ข้ อมูลภายใน และจรรยาบรรณว่าด้ วยการรักษาความลับ และการใช้ ข้อมูลภายใน มีการสื่อสารให้
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทราบและยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ผ่านช่องทางต่างๆ โดยการ
สื่อสารผ่านบอร์ ดประชาสัมพันธ์ ภายในบริ ษัท จดหมายอิเ ล็กทรอนิกส์ รวมทังเผยแพร่
้
ผ่านเว็บไซต์
ของบริ ษัท
นโยบายการดูแล
ในปี 2563 บริ ษัทได้ ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของ
ค่าตอบแทนและ
พนักงานทุกประการ
สวัสดิการของ
นอกจากนี ้ยังมีสวัสดิการหลายรู ปแบบ เป็ นเงินพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะงาน เช่น ค่าทางานใน
พนักงาน
กะกลางคืน ค่าระดับงาน เบี ้ยขยัน ฯลฯ มีสวัสดิการที่ไม่เป็ นตัวเงินหรื อไม่เกี่ยวเนื่องกับ งาน เช่น
ประกันชี วิต ประกันอุบัติเหตุ กิ จกรรมสันทนาการต่างๆ ชุดยูนิฟอร์ มพิเศษและของขวัญสาหรั บ
พนักงานหญิงที่ตงครรภ์
ั้
การให้ สิทธิพนักงานชายลาโดยได้ รับค่าจ้ างเพื่อไปดูแลบุตรเกิดใหม่ ฯลฯ
และผลประโยชน์อื่นๆ เช่น เบี ้ยขยันต่อเนื่องประจาปี ค่าอาหารในการทางานล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ
กรณีสมาชิกในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ระยะยาวที่ช่วยการยังชีพของพนักงานภายหลังจากการเกษียณจาก
การทางานแล้ วประกอบด้ วย กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และเงินค่าเกษี ยณอายุงาน
เมื่อนับรวมสวัสดิการต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว ค่าเฉลี่ยรายได้ ในรู ปตัวเงินของพนักงานอยู่ในเกณฑ์สงู กว่า
ตลาด ทังนี
้ ้การที่ค่าแรงฐานและสวัสดิการของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เป็ นผลจากการทางาน
เท่านัน้ ไม่มีการนาความแตกต่างในเรื่ องเพศ สัญชาติ หรื อถิ่นฐานกาเนิดมาร่วมพิจารณาแต่อย่างใด
นโยบายค่าตอบแทน ในปี 2563 บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิของนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
พนักงาน
ทุกรายการ
นโยบายการพัฒนา บริ ษัทให้ ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร ตามปรั ชญา “คนและองค์ กรที่เติบโตไปพร้ อมกัน ”
บุคลากร
บริ ษัทสนับสนุนให้ มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และขับเคลื่อนองค์กรให้ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งบุคลากรทุกคนจะได้ รับการพัฒนาตามสาย
อาชีพของตนเอง เพื่อให้ เติบโตพร้ อมกับองค์กรอย่างยัง่ ยืน
ในปี 2563 บริ ษัทมุ่งให้ ความสาคัญกับการพัฒนาด้ านคุณภาพและนวัตกรรมที่เกี่ ยวข้ องในการ
ทางาน เพื่อเตรี ยมพร้ อมรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศมากขึ ้น พนักงานแต่ละคนได้ รับการ
ฝึ กอบรมโดยเฉลีย่ 5.31 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ลาดับ
นโยบาย
15 นโยบายการไม่
เกี่ยวข้ องกับการ
ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

16

17

การดาเนินการปี 2563
ในปี 2563 บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้ านสิทธิ
มนุษยชนอื่นๆ อีกทัง้ คณะผู้บริ หารของบริ ษัทมีก ารตรวจสอบประเด็นด้ านสิทธิ มนุษยชนในการ
พิจารณาดูแลพนักงาน ซึง่ ไม่พบประเด็นใดๆ และไม่มีการร้ องเรี ยนจากพนักงานทังช่
้ องทางเว็บไซต์
ของบริ ษัทหรื อกล่องแสดงความคิดเห็น

บริ ษัทให้ ความสาคัญและให้ ความเคารพหลักสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเป็ นธรรม
ยึดหลักในกฎหมาย และหลักจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจที่ดี โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิด้าน
แรงงาน ซึง่ ได้ กาหนดไว้ ในคูม่ อื จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ไม่จากัดเชื ้อชาติ สีผิว อายุ เพศ ศาสนา
สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง หรื อความทุพลภาพ มาเป็ นปั จจัยในการ
ปฏิบตั ิด้านแรงงาน ไม่ใช้ แรงงานเด็ก และไม่ลว่ งละเมิดสิทธิเสรี ภาพส่วนบุคคล มีการเก็บข้ อมูลส่วน
บุคคลของพนักงาน โดยถื อเป็ นความลับ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความ
ปลอดภัย
นโยบายการไม่ลว่ ง บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับทรั พย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ การนาผลงานหรื อ
ละเมิดทรัพย์สนิ ทาง ข้ อมูลอันเป็ นสิทธิ ของบุคคลภายนอกที่ได้ รับมาหรื อที่จะนามาใช้ ภายในบริ ษัท มีการตรวจสอบ
ปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าจะไม่ละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ ของผู้อื่น รวมทังไม่
้ สนับสนุนการ
ดาเนินการที่มีลกั ษณะเป็ นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ และดาเนินการตามแนว
ปฏิบตั ิดงั นี ้
1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการติดตังเพื
้ ่อการใช้ งานและจัดทาฐานข้ อมูลของซอฟแวร์
(Software) หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ที่ใช้ งานอยู่ในปั จจุบนั ของบริ ษัท มีการดาเนินการ
สอดคล้ องกับพรบ. ว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550
2. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ได้ ปฏิบตั ิตนให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย ข้ อบังคับและข้ อ
ผูก พัน ตามสัญ ญาทัง้ หมดเกี่ ย วกับ ทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาที่ ถูก ต้ อ ง รวมถึ ง สิท ธิ บัต ร ลิ ข สิท ธิ์
ความลับทางการค้ า และข้ อมูลกรรมสิทธิ์ อื่นๆ โดยไม่ละเมิดนาสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาที่
ถูกต้ องและมีผลบังคับใช้ ของบุคคลอื่นไปใช้ ในทางที่ผิด
3. ผลงานหรื อข้ อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้ รับมา หรื อที่จะนามาใช้ ภายในบริ ษัท มีการ
ตรวจสอบ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
4. ผลงานที่เกิดจากการปฎิบตั ิตามหน้ าที่ถื อเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัท เมื่อพ้ นสภาพจาก
การเป็ นพนักงานจะมีการส่งมอบทรั พย์สินทางปั ญญาต่างๆ รวมถึงผลงานต่างๆ คืนให้ บริ ษัทไม่
ว่าจะเป็ นข้ อมูลที่จดั เก็บไว้ ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม
นโยบายการปฏิบตั ิ บริ ษัทกาหนดเป้าหมายในการทางานด้ านจริ ยธรรม และข้ อพึงปฎิบตั ิในการทางาน ให้ มีความเป็ น
ที่เป็ นธรรมและ
ธรรม และรับผิดชอบต่อคูแ่ ข่ง โดยให้ การสนับสนุนการร่วมมือกับคูค่ ้ า โดยมิใช่การผูกขาดทางรายได้
รับผิดชอบต่อคูแ่ ข่ง ส่วนแบ่งการตลาด การกาหนดราคาหรื อการลดคุณภาพของสินค้ า อีกทังยั
้ งให้ ความสาคัญกับการ
ติดต่อสื่อสารอย่างระมัดระวัง ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับของบริ ษัทให้ กบั คู่แข่ง ทังนี
้ ้เพื่อให้ องค์กรมี
ความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างยัง่ ยืน
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ลาดับ
นโยบาย
18 นโยบายการปฏิบตั ิ
ต่อคูค่ ้ า และ/หรื อ
เจ้ าหนี ้
19

นโยบายภาษี

20

นโยบายต่อต้ านการ
ทุจริ ตและการให้
สินบน

21

นโยบายต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่

22

นโยบายการแจ้ ง
เบาะแสการกระทา
ผิด
นโยบายสนับสนุน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนาชุมชน

23

24

นโยบายการรายงาน
การมีสว่ นได้ เสียของ
กรรมการ ผู้บริ หาร
และบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้ อง

การดาเนินการปี 2563
ทัง้ นี ใ้ นปี 2563 บริ ษั ท ยัง คงใช้ ห ลัก เกณฑ์ ก ารคัด เลือ กผู้ผลิต ชิ น้ ส่ว น/ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารจากภายนอก
ครอบคลุม 7 ด้ าน ได้ แก่ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สถานะภาพทางการเงิน
ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ ประวัติที่เกี่ยวข้ องกับการร้ องเรี ยนและการดาเนินคดี นโยบายการบริ การ
และความเสีย่ งจากการบริ การลูกค้ าหลายราย
1. บริ ษัทมีนโยบายด้ านภาษี ซึง่ เผยแพร่ในคูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริ ษัท
2. ในปี 2563 บริ ษัทได้ มีการปฏิบตั ิตามกระบวนการทางภาษี โดยยึดถือและปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และระเบียบข้ อบังคับเกี่ ยวกับภาษี ของภาครัฐ รวมถึงการใช้ สิท ธิ ประโยชน์ ทางภาษี ที่ได้ รับจาก
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน และได้ มีการรายงานภาระด้ านภาษี อย่างโปร่งใส และสอดคล้ องกับ
ข้ อกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลทังหมด
้
1. บริ ษัทมีนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและการให้ สนิ บน ซึง่ เผยแพร่ในคูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการบน
เว็บไซต์บริ ษัท
2. ในปี 2563 ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทมีการตรวจติดตาม แต่ไม่พบประเด็นการไม่ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและการให้ สนิ บน
1. บริ ษัทมีนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น ซึ่งผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทและเผยแพร่ ใน
คูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริ ษัท
2. บริ ษัทส่งพนักงานเข้ าร่วมอบรมหลักสูตร "Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)" ซึง่ จัด
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561
ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามาตรการการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ
และสามารถปฏิบตั ิได้ จริ ง
3. ในปี 2563 ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทมีการตรวจติดตาม แต่ไม่พบประเด็นการไม่ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
1. บริ ษัทมีนโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทาผิด ซึ่งเผยแพร่ ในคู่มือหลักการกากับดูแลกิ จการบน
เว็บไซต์บริ ษัท
2. ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ รับแจ้ งเบาะแสการกระทาผิด
1. บริ ษั ทมี นโยบายสนับสนุนการจัดกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับการพัฒนาชุมชน ซึ่งเผยแพร่ ในคู่มื อ
หลักการกากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริ ษัท
2. บริ ษัทจัดกิจกรรมที่พฒ
ั นาชุมชน ได้ แก่ โครงการมอบตาข่ายเพื่อการดักจับขยะให้ กบั เทศบาลเมือง
แสนสุข จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ ทางเทศบาลติดตังตาข่
้ ายดักขยะตามจุดต่างๆ เพื่อป้องกันขยะไหลลงสู่
ทะเล
1. บริ ษัทมีนโยบายการรายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
ซึง่ เผยแพร่ในคูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริ ษัท
2. ในปี 2563 กรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ นาส่งรายงานการมีสว่ นได้ เสีย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานทุกท่านและทุกรายการ
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ลาดับ
นโยบาย
25 นโยบายจานวนองค์
ประชุมขันต
้ า่ ณ
ขณะที่คณะกรรม
การจะลงมติ
26 นโยบายส่งเสริ มให้
กรรมการพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง

27

28

29

30

นโยบายจากัด
จานวนบริษัทจด
ทะเบียนที่กรรมการ
แต่ละคนจะดารง
ตาแหน่งกรรมการ
นโยบายในการไป
ดารงตาแหน่ง
กรรมการที่บริษัทอื่น
ของกรรมการ
ผู้จดั การ
นโยบายการสรรหา
กรรมการและ
กรรมการอิสระ และ
คุณสมบัติ

การดาเนินการปี 2563
1. บริ ษัทมีนโยบายจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ซึ่งเผยแพร่ ในคู่มือ
หลักการกากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริ ษัท
2. ในปี 2563 ในเวลาที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ป ระชุม มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทังหมดทุ
้
กครัง้
1. บริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มให้ กรรมการพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเผยแพร่ ในคู่มือหลักการ
กากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริ ษัท
2. ในปี 2563 ฝ่ ายกากับหลักทรัพย์ ประสานงานตลาดหลักทรั พย์และนักลงทุนสัมพันธ์ จะนาส่ง
กาหนดการอบรมของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ไปยังกรรมการทุกท่าน
เป็ นประจาทุกเดือน
1. บริ ษัทมีนโยบายจากัดจานวนบริ ษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่งกรรมการ ซึ่ง
เผยแพร่ในคูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริ ษัท
2. ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษัททุกท่าน ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5
แห่ง
1. บริ ษัทมีนโยบายในการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษัทอื่นของกรรมการผู้จดั การ ซึ่งเผยแพร่ ใน
คูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริ ษัท
2. ในปี 2563 กรรมการผู้จดั การไม่มีการดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษัทอื่น

คณะกรรมการให้ ค วามสาคัญต่อ การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยในปี 2563 ได้
ดาเนินการตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อสามารถให้
ค าแนะน าการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่า งเหมาะสมและรอบด้ า นได้ ม ากที่ สุด พิ จ ารณาจากทัก ษะที่
คณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็ นอันดับแรกและสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท คุณสมบัติ โครงสร้ าง และความหลากหลายของคณะกรรมการและกรรมการที่มีทกั ษะใน
วิชาชีพทางบัญชีประเภทละหนึง่ ท่านเป็ นอย่างน้ อย
นโยบายความ
บริ ษัทมีการกากับดูแลและเฝ้าระวังการดาเนินการตามนโยบายฯ ดังนี ้
ปลอดภัย อาชีวอนา 1. ความปลอดภัยในการทางานเป็ นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
มัยและ
2. มีการสนับสนุนทุกวิถีทาง ส่งเสริ มการอบรม เพิ่มทักษะความรู้ในการทางานที่จะก่อให้ เกิดความ
สภาพแวดล้ อมใน
ปลอดภัยในการทางาน
การทางาน
3. บริ ษัทกาหนดให้ ผ้ รู ับเหมาหรื อบริ ษัทผู้รับเหมาต้ องมีหน้ าที่รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานให้ เกิด
ความปลอดภัยตามกฎระเบียบ
4. มีการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยในการทางาน การปรับปรุงแก้ ไขสภาพการทางานให้ มีความ
ปลอดภัย และการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
5. มีการเพิ่มช่องทางในการสือ่ สารด้ านความปลอดภัยให้ กบั พนักงานทุกระดับ
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ลาดับ
นโยบาย
31 นโยบายกากับดูแล
กิจการ

32

นโยบายสิทธิและ
ความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้น

33

นโยบายคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคล

การดาเนินการปี 2563
1. คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ปฏิบตั ิงานโดยยึดถือแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีโดยตระหนักถึงความสาคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียของ
บริ ษัท
2. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ดาเนินการทบทวนนโยบายฯ และเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิตามขันตอน
้
เป็ นประจาทุกปี
1. ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสทิ ธิตา่ งๆ ขันพื
้ ้นฐานที่เท่าเทียมกัน
2. สนับ สนุน การให้ ข้ อ มูล สารสนเทศ การตอบค าถาม การเข้ า ประชุ ม การใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่
3. เสนอเรื่ องสาคัญ จัดการให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับสารสนเทศที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอและทันเวลา
4. จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ไม่เกิน 14 วัน นับจากวัน
ประชุม
บริ ษัทให้ ความสาคัญในการปฎิบตั ิตาม พรบ.คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล โดยการร้ องขอข้ อมูลส่วน
บุคคล ทังของพนั
้
กงาน คู่ค้า และลูกค้ านัน้ บริ ษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย ข้ อมูลส่วนบุคคล
ให้ เป็ นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายเท่านัน้

10.12 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสังคม (ถ้ ามี)
- ไม่มี ‟
10.13 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสื่งแวดล้ อม
นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
บริ ษัทดาเนินการป้องกันมิให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ คณะกรรมการบริ ษัทมีมติ
อนุมตั ินโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2558 ที่จะไม่มีสว่ นร่วมหรื อเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ ด้ วยการเรี ยก รับ และจ่ายสินบน ซึ่งได้ ระบุขอบเขตการ
ดาเนินการ และเผยแพร่ ในคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริ ษัท (www.thaisteelcable.com/th/คู่มือการ
กากับดูแลกิจการ)
ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ดแู ลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย โดยกฎหมายดังกล่าวรวมถึงกฎหมาย
เกี่ ยวกับการห้ ามจ่ายสินบนหรื อการสนับสนุนการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น และหน้ าที่ดูแลข้ างต้ น รวมทัง้ มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบกากับดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ และรายงานคณะกรรมการบริ ษัท
รับทราบในทุกไตรมาส และคณะกรรมการบริ ษัท จะดาเนินการทบทวนนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ปี ละ 1 ครัง้
การเข้ าร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้ อง
1. แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Collective Anti-Corruption: CAC)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 บริ ษัทประกาศเจตนารมณ์ แนวร่ วมฯ เพื่อร่ วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม
สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้ างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยจะดาเนินงานตาม
กรอบและขันตอนตามหลั
้
กการสากล
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เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการแนวร่ วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ตมติให้ การ
รับรอง “บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)” เป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
ทุจริ ต (http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=75)
ในช่วงปี 2560 - 2561 บริ ษัทมีการทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง สื่อสาร ติดตามการรายงาน และตรวจสอบการ
ควบคุมภายใน ปี 2561 ได้ จดั ทาแบบประเมินตนเองของ CAC (71 ข้ อ) เพื่อเตรี ยมยื่นต่ออายุรับรองการเป็ นสมาชิกฯ
ก่อนที่จะหมดอายุในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
ในปี 2562 บริ ษัทได้ รับการรับรองการยื่นต่ออายุการเป็ นสมาชิกฯ ครัง้ ที่ 2 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
2562 (มีอายุการรับรอง 3 ปี )
ในปี 2563 บริ ษัทมีการทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง สื่อสาร ติดตามการรายงาน และตรวจสอบ โดยในปี 2563
ไม่พบข้ อร้ องเรี ยนในเรื่ องการทุจริ ต
2. เครื อข่ายหุ้นส่วนต้ านทุจริ ตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand: PACT)
บริ ษัทเป็ นสมาชิกของเครื อข่ายหุ้นส่วนต้ านทุจริ ตเพื่อประเทศไทย ซึ่งปั จจุบนั มีองค์กรธุรกิจที่เป็ นสมาชิกทังสิ
้ ้น
130 องค์กร ให้ ความสาคัญต่อการต้ านทุจริ ตภาคปฏิบตั ิ (Anti-corruption in Practice) และพัฒนาบริ ษัทจด
ทะเบียนด้ านการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ต (Anti-corruption Progress Indicator) ภายใต้ โครงการ
ประเมิ น ระดับ การพัฒ นาความยั่ง ยื น ของกิ จ การ ในปี พ.ศ.2557 โดยได้ รั บ การสนับ สนุ น จากส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
การดาเนินการตามนโยบายในการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ ประจาปี 2563
บริ ษัทกาหนดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและการให้ สินบน และนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น เพื่อให้ เกิดการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรง และเกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี และเป็ นธรรม ซึง่ ได้ ระบุใน
คู่มือหลักการกากับดูแลกิ จการ และสื่อสารให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทราบและยึดถื อปฏิบัติอย่า ง
เคร่ งครัด ผ่านช่องทางต่างๆ โดยสื่อสารผ่านบอร์ ดประชาสัมพันธ์ ภายในบริ ษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( Email)
TSC Line@ รวมทังเผยแพร่
้
ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษัท นอกจากนี ้ยังมีการประชาสัมพันธ์ ชกั ชวนคู่ค้าเข้ าร่ วมเป็ น
ภาคีเครื อข่ายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ด้ วย ซึง่ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็ นผู้รับผิดชอบในการประเมินความ
เสีย่ งด้ านการทุจริ ต (Fraud Risk Assessment) ซึ่งรวมถึงการคอร์ รัปชัน่ ควบคู่กบั การประเมินความเสี่ยงองค์กร
(Enterprise Risk Assessment) อย่างสม่าเสมอ (อย่างน้ อยปี ละครัง้ ) โดยติดตามมาตรการที่เกี่ยวข้ องกับการ
ต่อต้ านการทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่ ว่าได้ ถกู นาไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิผล ทบทวน และปรับปรุ งมาตรการฯ อย่าง
สม่า เสมอ และรายงานการบริ หารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต และคอร์ รัปชั่นให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบอย่างทันเวลา ทังนี
้ ้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาหน้ าที่ตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน การบริ หารความเสีย่ ง การกากับดูแลกิจการ และให้ ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปี ที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนยั สาคัญ
แนวทางแก้ ไข และป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้ มนั่ ใจว่า ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิ ผล รวมทังปฏิ
้ บตั ิได้
สอดคล้ องกับนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่ และรายงานให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบ
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นอกเหนือจากนี ้ บริ ษัทได้ จัดให้ มีการปฐมนิเทศพนักงาน เพื่อให้ ความรู้ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการ
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท จัดให้ มีช่องทางที่ผ้ มู ี สว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สามารถติดต่อ ร้ องเรี ยน ในเรื่ องที่
อาจเป็ นปั ญหากับประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรื อคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง รวมทังจั
้ ดให้ มีกระบวนการ
จัดการกับเรื่ องที่พนักงานร้ องเรี ยนว่าอาจเป็ นการกระทาผิด นโยบายหรื อแนวทางปกป้องพนักงานหรื อผู้แจ้ ง
เบาะแสในการกระทาผิด ช่องทางการแจ้ งหรื อร้ องเรี ยนสาหรับผู้มีสว่ นได้ เสีย กรณีที่ถกู ละเมิดสิทธิพร้ อมให้ ข้อมูล
ติดต่อที่ชดั เจน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชดั เจนและเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิ นโยบายสิ่งแวดล้ อมพร้ อม
แนวปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม เช่น การดาเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001 หรื อมาตรการ วิธีปฏิบตั ิภายในองค์กรที่
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม การส่งเสริ มให้ ใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิ ดเผยการส่งเสริ ม
ให้ ความรู้ และฝึ กอบรมพนักงานเรื่ องสิ่งแวดล้ อม รวมถึงวิธีการปฏิบตั ิ ตลอดจนจรรยาบรรณว่าด้ วยการขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่งในทุกรายการที่กล่าวข้ างต้ น ทางบริ ษัทได้ จัดทาและเสนอคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณา
อนุมตั ิและเผยแพร่ ตามขันตอนของบริ
้
ษัท โดยเผยแพร่ ในคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการและแบบแสดงรายงาน
ข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) บนเว็บไซต์บริ ษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูลสาหรับนักลงทุน
(Investor Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publication))

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในระหว่างปี 2563 โดยในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาความเพียงพอ และ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท โดยอ้ างอิงจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ที่ประชุมมีความเห็นว่า “บริ ษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท” มีสาระสาคัญดังนี ้
1. การควบคุมภายในองค์กร
บริ ษัทกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ ได้ แก่ การกาหนดแผนธุรกิ จ วัตถุประสงค์ องค์ กร
งบประมาณประจาปี และดัชนีชีว้ ดั ผลงานหรื อความสาเร็ จของงาน (Key Performance Indicator: KPI) โดย
พิจารณาความเป็ นไปได้ อย่างสมเหตุสมผลของเป้าหมายที่กาหนดไว้ กาหนดโครงสร้ างองค์ กรให้ สนับสนุนการ
ดาเนินงานของฝ่ ายบริ หาร และสนับสนุนให้ การควบคุมภายในเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งแยกหน้ าที่
ส่วนงานต่างๆ เพื่อให้ การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และมี งานตรวจสอบภายในซึ่งขึน้ ตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ทบทวนคูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้ วยนโยบาย จรรยาบรรณ
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ ยวข้ องให้ มีข้อมูลที่เป็ นปั จจุบัน และสื่อสารให้ พนักงานทุกคนรั บทราบ รวมทังเผยแพร่
้
ให้
บุคคลภายนอกได้ รับทราบด้ วย
สาหรับด้ านการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทได้ รับการรับรองต่ออายุ Recertification เป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Collective Anti-Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยใบ
ประกาศรับรองที่บริ ษัทได้ รับจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้ การรับรอง โดยบริ ษัทกาหนดให้ มีการประเมินความ
เสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ภายในบริ ษัท รวมทังก
้ าหนดให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายการ
ต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่น โดยก าหนดแผนตรวจสอบการปฏิ บัติ ต ามนโยบายการต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต และ
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คอร์ รัปชัน่ ในปี 2563 โดยฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัท มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้ าน และตรวจ
พบการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การประเมินความเสีย่ ง
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบาย กรอบ หลักการ และกระบวนการบริ หารความเสี่ยง เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยให้ บริ ษัทบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีอานาจหน้ าที่สอดส่องดูแลการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท
ผู้บริ หาร มีความตระหนักและมุ่งมัน่ ให้ มีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็ นรู ปธรรม เนื่องจาก
การบริ หารความเสี่ยงขององค์กรเป็ นกระบวนการและเครื่ องมือสาคัญประการหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน และส่งเสริ มให้
บริ ษัทฯ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่กาหนดไว้ รวมทังสร้
้ างมูลค่าเพิ่มและความเจริ ญเติบโตในระยะ
ยาวอย่างยัง่ ยืน โดยพนักงานทุกคน มีหน้ าที่รับผิดชอบกาหนดวัตถุประสงค์ของฝ่ าย และจัดทาตารางการประเมิน
ความเสีย่ งทังจากปั
้
จจัยภายในและปั จจัยภายนอก กาหนดดัชนีชี ้วัดความเสีย่ ง รวมทังจั
้ ดทารายงานที่เกี่ยวกับความ
เสี่ยงตามกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่ ยึดถือปฏิบตั ิ และมีสว่ นร่ วมพัฒนาการบริ หารความเสี่ยง เพิ่มโอกาสแห่ง
ความสาเร็ จ และลดผลกระทบที่ อาจเกิดขึ ้นต่อการดาเนินงานให้ บรรลุเป้าหมาย โดยกาหนดให้ มีการติดตามการ
บริ หารความเสีย่ งของฝ่ ายต่างๆ ทุกไตรมาส และจากการระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) ที่มีการระบาดใหญ่
ไปทัว่ โลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นสาระสาคัญ คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาให้ ฝ่ายจัดการประเมินความเสีย่ งและผลกระทบ รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) และรายงานผลการบริ หารความเสี่ยงให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทอย่าง
สม่าเสมอ
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย 4 คณะ ประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง มีหน้ าที่ควบคุม
การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร โดยฝ่ ายบริ หารกาหนดระเบียบปฏิบตั ิงานต่างๆ ไว้ เ ป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อสร้ าง
ระบบควบคุมการปฏิบตั ิงาน และการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ รวมทังการปฏิ
้
บตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับการดาเนินธุรกิจ ซึ่งระบุขอบเขต อานาจหน้ าที่ และลาดับชัน้ การอนุมตั ิของผู้บริ หารแต่ละระดับอย่างชัดเจน
รวมทังค
้ านึงถึงความปลอดภัยของข้ อมูลด้ วย นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและอนุมตั ิแผนการ
ตรวจสอบประจาปี พิจารณาประเด็นสาคัญ โดยเสนอแนะให้ ฝ่ายบริ หารแก้ ไข และรายงานผลการแก้ ไข มาตรการ
ป้องกันมิให้ เกิดปั ญหาเดิมอีก
กรณี ที่มีก ารท าธุร กรรมกับกิ จ การหรื อบุค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งกัน บริ ษัท กาหนดให้ กรรมการ และผู้บริ ห ารปฏิบัติ ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่ งครัด โดยต้ องพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยคานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น และเพื่อความโปร่ งใสผู้มีส่วนได้ เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
4. ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้ อมูล
บริ ษัทกาหนดให้ มีการจัดเก็บข้ อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้ คณะกรรมการใช้ ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดส่ง
ข้ อมูลนาเสนอ พร้ อมเอกสารประกอบข้ อเท็จจริ งให้ คณะกรรมการเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจล่วงหน้ า 7 วันก่อน
การประชุม โดยมีเลขานุการบริ ษัท เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้ กรรมการบริ ษัทสามารถติดต่อขอข้ อมูลอื่นได้ นอกจากนี ้
บริ ษัทได้ จดั เก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้ อย่างครบถ้ วน เป็ นหมวดหมู่ และไม่ได้ รับแจ้ งจากผู้ สอบ
บัญชีวา่ มีข้อบกพร่องในเรื่ องนี ้
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บริ ษัทมีกระบวนการติดต่อสื่อสารกับภายนอกบริ ษัท และจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษ หรื อ ช่องทางลับเพื่อให้
บุคคลภายนอกสามารถแจ้ งข้ อมูล/เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ แก่บริ ษัทได้ อย่างปลอดภัย
นอกจากนีบ้ ริ ษัท กาหนดแผนงานและการเตรี ย มความพร้ อมกับ “พ.ร.บ.คุ้มครองข้ อ มูลส่ว นบุค คล พ.ศ.2562”
(Personal Data Protection Act) โดยมีสาระสาคัญและแนวทางในการปฏิบตั ิตามกฎหมายฉบับนี ้ ได้ แก่ การขอ
ความยินยอม การเก็บรวบรวม การใช้ จนถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมี ผลบังคับใช้ เต็มรู ปแบบในวันที่ 28
พฤษภาคม 2563 และมีผลบังคับใช้ เมื่อพ้ นกาหนดหนึง่ ปี นบั แต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป ดังนี ้
1. มีผลบังคับใช้ เต็มรูปแบบในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ได้ แก่ หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
และหมวด 4 สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
2. มีผลให้ ใช้ บงั คับเมื่อพ้ นกาหนดหนึง่ ปี นบั แต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 27 พฤษภาคม 2562) เป็ นต้ น
ไป ได้ แก่ หมวด 2 (การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล), หมวด 3 (สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล), หมวด 5 (การ
ร้ องเรี ยน), หมวด 6 (ความรับผิดทางแพ่ง), หมวด 7 (บทกาหนดโทษ) และความในมาตรา 95 (การดาเนินการกับ
ข้ อมูลเดิม) และมาตรา 96 (การตรากฎหมายลาดับรอง)
5. ระบบการติดตาม
บริ ษัท มีการติด ตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่า งต่อ เนื่อ ง เพื่ อให้ มั่นใจว่า ผลการปฏิบัติง านเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ระบบควบคุมภายในยังมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้ ฝ่ายบริ หารจัดทารายงานการดาเนินงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รายไตรมาส หรื อเมื่อเกิดเหตุการณ์ ซึง่ ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
6 ครั ง้ คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายใน โดยเน้ นการ
ตรวจสอบให้ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่สาคัญ และให้ ผ้ ูตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานได้ อย่างอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน
สรุ ป คือ บริ ษัทได้ จดั ทาและรักษาไว้ ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทังทบทวนความมี
้
ประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดาเนินการ การกากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง การป้องกั นรักษาทรัพย์สิน และการบริ หารความเสี่ยง ซึ่งบริ ษัทมีการ
ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้ างผู้ให้ บริ การงานตรวจสอบภายใน (บริ ษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด) และมีฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริ ษัทดาเนินการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบ
ประจาปี ที่ได้ รั บอนุมัติ รวมทัง้ เรื่ องที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อฝ่ ายบริ หารระบุให้ ตรวจสอบกรณี พิเศษ และ
มอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษัท ติ ด ตามผลการแก้ ไขปรั บ ปรุ งอย่า งต่อ เนื่อ ง และรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2563 ซึ่ง จัด ทาโดยผู้
ให้ บริ การงานตรวจสอบภายใน และฝ่ ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็ นนัยสาคัญ บริ ษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ มีบคุ ลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบควบคุมภายในได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องของหน่วยงานราชการต่างๆ อย่าง
ถูกต้ อง และมีการป้องกันทรั พย์สิน มิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานนาไปใช้ โดยมิช อบหรื อโดยไม่มีอานาจ
รวมทังมี
้ การปรับปรุงระบบการปฏิบตั ิงานให้ มีคณ
ุ ภาพดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
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11.2 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
1. หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ แ ต่ ง ตัง้ ผู้ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ หัว หน้ าผู้ต รวจสอบภายใน และผู้ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ เ ลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเป็ นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ มีประสบการณ์ ในการทางานด้ านการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานทางการเงินการบัญชี กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมี
ความเข้ าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว ดังนี ้
1. นางสาวศุภิสรา เกียรติคณารัตน์ ดารงตาแหน่ง ผู้จดั การ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ตังแต่
้ วนั ที่ 26 พฤศจิกายน 2562
2. นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง (ผู้จดั การทัว่ ไปอาวุโส ส่วนงานบริ หารธุรกิจ และส่วนงานจัดหา) ดารงตาแหน่ง
รักษาการณ์เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตังแต่
้ วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ทัง้ นี ้ การแต่ ง ตัง้ ถอดถอน และโยกย้ า ยหัว หน้ างานตรวจสอบภายในของบริ ษั ท ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มัติ จ าก
คณะกรรมการตรวจสอบ
ตลอดจน บริ ษัทได้ จดั ตังฝ่
้ ายตรวจสอบภายใน ตามโครงสร้ างองค์กร หน้ าที่ 39
และประวัติโดยสังเขปของหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดปรากฏที่หน้ า 183
สาหรับปี 2563 ทางคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเกี่ยวกับการดูแลผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ า งานตรวจสอบ
ภายในของบริ ษัท ดังนี ้
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในมีวฒ
ุ ิการศึกษาเหมาะสม มีประสบการณ์ปฏิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบภายใน และได้ รับ
การอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานด้ านตรวจสอบภายใน รวมทังมี
้ ความเข้ าใจในกิจกรรม และการ
ดาเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวได้ อย่างเหมาะสมเพียงพอ
2. หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
บริ ษัทได้ แต่งตังให้
้ นางกสิตา พิทกั ษ์ สงคราม ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง เลขานุการบริ ษัท หัวหน้ าแผนก ฝ่ ายกากับ
หลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ (Compliance and Invertors Relation) ตังแต่
้ วนั ที่
14 พฤษภาคม 2555 โดยมีบทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริ หารระดับสูง เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่าจะมีการกากับการ
ปฏิบตั ิอย่างเพียงพอ
2. เป็ นศูนย์กลางในการสื่อสารและส่งเสริ มความรู้ เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารได้ รับทราบและปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ได้ อย่าง
ถูกต้ อง
3. ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลปั ญหาด้ านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ต่างๆ รวบถึงกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติมในปั จจุบนั
4. กากับ และติดตามด้ านการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน เป็ นประจา
ตลอดจนบริ ษัทได้ จดั ตังฝ่
้ ายกากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ตามโครงสร้ าง
องค์กร หน้ าที่ 41
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โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)
700/737 หมู่ 1 ตาบลพานทอง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
นาส่งเลขานุการบริษัท
ir@thaisteelcable.com

+66 38 447 200 ‟ 10 หมายเลขต่อ 111, 122

+66 38 185 025
11.3 การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทกาหนดนโยบายบริ หารความเสีย่ ง เพื่อกากับดูแลให้ มีการบริ หารความเสี่ยงครอบคลุมทัว่ ทังองค์
้ กร และสนับสนุน
และพัฒนาการบริ หารความเสี่ยงให้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริ มให้ องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ รวมทังสร้
้ างมูลค่าเพิ่ม และความมัน่ คงให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน โดยคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ จดั ตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง (Risk Management Committee - RMC) ทาหน้ าที่กากับดูแล ติดตาม
กระบวนการบริ หารความเสีย่ ง และรายงานผลการปฏิบตั ิงานของการบริ หารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ พิจารณาปั จจัยเสี่ยงทุกรายการที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร พร้ อมให้ ข้อเสนอแนะเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญจากสภาพแวดล้ อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริ หารความเสีย่ งขององค์กรทุกด้ าน และรายงานผลการบริ หารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง
นโยบายบริหารความเสี่ยง
การบริ หารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่ปฏิบตั ิโดยคณะกรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อ
ช่วยกาหนดกลยุทธ์และดาเนินงาน โดยกระบวนการบริ หารความเสีย่ งได้ รับการออกแบบ เพื่อให้ สามารถบ่งชี ้เหตุการณ์ที่
อาจเกิดขึ ้น และมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อให้ ได้ รับความ
มัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่องค์กรกาหนดไว้ และมุ่งสูก่ ารดาเนินธุรกิจที่ยงั่ ยืน โดยนโยบายการ
บริ หารความเสีย่ ง มีดงั นี ้
1. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee: RMC) มีอานาจหน้ าที่สอดส่องดูแลการบริ หาร
ความเสีย่ งของบริ ษัท
2. ผู้บริ หารและพนักงานทุกคน มีหน้ าที่รับผิดชอบกาหนดวัตถุประสงค์ของฝ่ าย และจัดทาตารางการประเมินความเสี่ยง
กาหนดดัชนีชีว้ ดั ความเสี่ยง รวมทังจั
้ ดทารายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่ ยึดถือ
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ปฏิบตั ิ ทังมี
้ สว่ นร่ วมพัฒนาการบริ หารความเสี่ยงเพิ่มโอกาสแห่งความสาเร็ จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นต่อ การ
ดาเนินงานให้ บรรลุเป้าหมาย
3. การบ่งชีแ้ ละควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดทาอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้ การกากับดูแลของฝ่ ายบริ หาร
4. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของบริ ษัท ต้ องได้ รับการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง ก่อนนาไปใช้ ปฏิบตั ิ
5. เมื่อพนักงานพบเห็น หรื อรั บทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริ ษัท จะต้ องรายงานความเสี่ยงนัน้ ให้ ผ้ ูที่
เกี่ยวข้ องรับทราบทันที เพื่อดาเนินการจัดการต่อไป
การปฏิบตั ิตามนโยบายการบริ หารความเสี่ยงนี ้ต้ องปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด และต่อเนื่องภายใต้ การควบคุมดูแลของคณะ
บริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทโดยวิเคราะห์และบริ หารความเสีย่ งอย่างรอบด้ าน ให้ ครอบคลุมประเด็นความเสีย่ งด้ านสังคม
สิง่ แวดล้ อม และกาหนดให้ มีแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ที่อาจกระทบการดาเนินงานของบริ ษัท
การประเมินความเสีย่ งของบริ ษัท กาหนดให้ มีการประเมินความเสีย่ งอย่างรอบด้ าน โดยให้ ครอบคลุมถึงประเด็นด้ าน
สิง่ แวดล้ อม สังคม และบรรษัทภิบาล เช่น การปล่อยมลพิษ (น ้าเสียและกลิน่ ) ออกไปรบกวนชุมชมรอบข้ าง การ
เปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศกระทันหัน แนวโน้ มการใช้ รถยนต์ประเภทพลังงานทดแทนและอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติมาก
ขึ ้นทาให้ มีผลกระทบต่อยอดขาย และการใช้ ชีวิตในสังคมเปลีย่ นแปลงไปจนอาจเกิดปั ญหาการขาดแคลนแรงงานที่มี
คุณภาพ เป็ นต้ น โดยปั จจัยเสีย่ งดังกล่าว บริ ษัทได้ จดั ลาดับความเสีย่ ง ทบทวนระดับความเสีย่ ง และระบุแนวทาง
ตอบสนองความเสีย่ งเพื่อลดระดับความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ ได้ แก่ การสือ่ สารด้ านสิง่ แวดล้ อมให้ ชมุ ชน
ข้ างเคียงทราบ การกาหนดแผนเฝ้าติดตามและตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้ อมประจาปี การจัดทาแผนฉุกเฉินรองรับ
เหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยกาหนดให้ มีการทบทวน ฝึ กซ้ อม และสอบทานการรายงานผล
การฝึ กซ้ อมแผนฉุกเฉินประจาปี การหาตลาดใหม่ การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ หรื อเทคโนโลยีแบบใหม่เพื่อ
ตอบสนอบความต้ องการของตลาดที่จะเปลีย่ นแปลงไป ซึง่ หากปัจจัยเสีย่ งใดที่มีผลประเมินความเสีย่ งในระดับสูง จะถูก
กาหนดให้ วดั ผลเป้าหมาย(KPI)การจัดการความเสีย่ งดังกล่าวอย่างชัดเจนด้ วย

- 128 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

12. รายการระหว่ างกัน
12.1 ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1. บจ.ซัมมิท โอโต บอดี ้ อินดัสตรี
(SAB)

2. บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี
(SAS)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2562

2563

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ขายผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปประเภทสายเบรค
หน้ ารถยนต์

1.13

0.76

2) ลูกหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ า งจากการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ
บริ การ
1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ขายผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปประเภทสายคันเร่ ง
สายเบรค สายเปิ ดฝากระโปรง สายเปิ ดฝา
ถัง น า้ มั น และสายปรั บ เบาะที่ นั่ง ส าหรั บ
รถยนต์

0.23

2) ลูกหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณ ฑ์แ ละ
บริ การ

0.09

0.17

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

- เป็ น รายการขายผลิตภัณ ฑ์ที่ เกิดขึน้ ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
โดยเป็ นราคาที่ให้ กาไรขันต้
้ นในอัตราที่ใกล้ เคียง
96 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ วของ SAB สาหรั บหุ้นส่วนที่
กับ อัต รากาไรขัน้ ต้ น ที่บ ริ ษั ทได้ รั บจากการขาย
เหลืออีกร้ อยละ 4 นัน้ ถือครองโดย กลุ่มจึงรุ่ งเรื องกิจ ซึง่ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
ญาติของทาง กลุ่มจุฬางกูร
ความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมการร่ ว มกัน คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกูร นายทวี ฉั ต ร
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร
0.04 - กาหนดระยะเวลาการให้ สินเชื่อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้การค้ าทัว่ ไป
0.04 - เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ ้นตามปกติโดย 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
เป็ นราคาที่ให้ กาไรขัน้ ต้ นในอัตราที่ใกล้ เคียงกับ
97 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ วของ SAS สาหรับหุ้นส่วนที่
อั ต ราก าไรขั น้ ต้ นที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ จากการขาย
เหลืออีกร้ อยละ 3 นัน้ ถือครองโดย กลุ่มจึงรุ่ งเรื องกิจ ซึง่ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
ญาติของทาง กลุ่มจุฬางกูร
ความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมการร่ ว มกัน คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกูร นายทวี ฉั ต ร
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร
0.01 - กาหนดระยะเวลาการให้ สินเชื่อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้การค้ าทัว่ ไป
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บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
3. บจ.ซัมมิท โอซูกะ
แมนูแฟคเจอริ่ ง (SOM)

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

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2562

2563

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ขายชิ น้ ส่ ว นเหล็ ก เพื่ อ น าไปใช้ ในการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์

19.12

9.52

2) ลูกหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ า งจากการขายผลิต ภัณ ฑ์แ ละ
บริ การ

3.35

1.10

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ขายผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปประเภทสายปรั บ
เบาะที่นงั่ สาหรับรถยนต์

0.002

-

2) ลูกหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณ ฑ์แ ละ
บริ การ

-

-

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

- เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ที่เกิด ขึน้ ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของ
โดยราคาขายเป็ นราคาที่ให้ กาไรขันต้
้ นในอัตราที่
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ วของ SOM สาหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีก
ใกล้ เคียงกับอัตรากาไรขัน้ ต้ นที่บริ ษัทได้ รั บจาก
ร้ อยละ 51 เป็ นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคล 2) กรรมการร่ ว มกัน คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกูร นายทวี ฉั ต ร
อื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
จุฬางกูร และ นายกรกฤช จุฬางกูร
- กาหนดระยะเวลาการให้ สินเชื่อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้การค้ าทัว่ ไป
- เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึน้ ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
โดยเป็ นราคาที่ให้ กาไรขันต้
้ นในอัตราที่ใกล้ เคียง
98 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ วของ SLAS สาหรับหุ้นส่วน
กับ อัต รากาไรขัน้ ต้ น ที่บ ริ ษั ทได้ รั บจากการขาย
ที่เหลืออีกร้ อยละ 2 นัน้ ถือครองโดย กลุ่มจึงรุ่ งเรื องกิจ ซึง่ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
ญาติของทาง กลุ่มจุฬางกูร
ความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมการร่ ว มกัน คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกูร นายทวี ฉั ต ร
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร
- กาหนดระยะเวลาการให้ สินเชื่อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติการค้ าทัว่ ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

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

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2562

2563

1) ค่าซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ซื อ้ ชิ น้ ส่ ว นพลาสติ ก เหล็ ก สั ง กะสี เพื่ อ
นามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และจักรยานยนต์

43.71

33.73 - เป็ น รายการซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่มพัฒนะเมลือง โดยถือหุ้น
เช่นเดียวกับการซื ้อจากคู่ค้ารายอื่ น โดยทาการ
รวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว
คิ ด ร าค าต าม ร าค าต ล าด แ ล ะ ไ ด้ ท ากา ร
ของ CAPCO สาหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ 20 เป็ นบุคคล
เปรี ยบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
ที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
รายอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้ วพิจารณาเลือ ก 2) กรรมการร่ ว มกัน คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกู ร นายทวี ฉั ต ร
ผู้ที่เสนอราคาต่าสุด
จุฬางกูร และนายสริ ศ พัฒนะเมลือง

2) เจ้ าหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ า งจากการซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

12.77

11.07 - ระยะเวลาการให้ สิ นเชื่ อ ทางการค้ า ที่ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจากเจ้ าหนีก้ ารค้ า
ทัว่ ไป

0.08

0.26

0.77

0.79

3) เจ้ าหนี ้สินทรัพย์
- ยอดคงค้ างจากการซื ้อแม่พิมพ์
4) ซื ้อสินทรัพย์
- ซื ้อแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ ้นส่วน
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2562

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

1) ค่าซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ การ
46.50
- ซื ้อชิ ้นส่วนยาง เพื่อนามาใช้ ในการประกอบ
สายควบคุมรถยนต์และจักรยานยนต์

2) เจ้ าหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ างจากการซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ การ
3) เจ้ าหนี ้สินทรัพย์
- ยอดคงค้ างจากการซื ้อแม่พิมพ์

4) ซื ้อสินทรัพย์
- ซื ้อแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ ้นส่วน

8.08

-

0.56

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2563
38.61 - เป็ น รายการซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
เช่นเดียวกับการซื ้อจากคู่ค้ารายอื่ น โดยทาการ
ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 88 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระ
เปรี ยบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
แล้ วของ CAR สาหรั บหุ้นส่วนที่เหลื อ อี กร้ อยละ 12 นัน้ เป็ น
รายอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้ วพิจารณาเลือ ก
บุคคลทีไ่ ม่มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
ผู้ที่เสนอราคาต่าสุด
2) กรรมการร่ ว มกัน คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกู ร นายทวี ฉั ต ร
จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนะเมลือง นายกรกฤช จุฬางกูร และ
9.64 - ระยะเวลาการให้ สิ นเชื่ อ ทางการค้ า ที่ไ ด้ รั บ
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจากเจ้ าหนีก้ ารค้ า
ทัว่ ไป
- ระยะเวลาการให้ สิ นเชื่ อ ทางการค้ า ที่ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจากเจ้ าหนีก้ ารค้ า
ทัว่ ไป
0.68

- เป็ นรายการสั่งทาแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ ้นส่วนซึ่ง
เกิดขึ ้นเช่นเดียวกับคูค่ ้ ารายอื่น
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

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

8. บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ ท
(SAA)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2562

2563

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าเร็ จรู ปประเภทสาย
ปรับเบาะที่นงั่ สาหรับรถยนต์

30.10

18.19 - เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ที่เกิด ขึน้ ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 43 ของ
โดยเป็ นราคาที่ให้ กาไรขันต้
้ นในอัตราที่ใกล้ เคียง
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ วของ JSI สาหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีก
กับ อัต รากาไรขัน้ ต้ น ที่บ ริ ษั ทได้ รั บจากการขาย
ร้ อยละ 57 เป็ นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี 2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
ความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

2) ลูกหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ

7.66

5.29

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ขายชิ น้ ส่ว นเหล็ก เพื่ อ นาไปใช้ ในการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์

37.87

2) ลูกหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ างจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

6.64

24.83 - เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึน้ ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน
โดยราคาขายเป็ นราคาที่ให้ กาไรขันต้
้ นในอัตราที่
ร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระเเล้ วของ SAA สาหรั บ
ใกล้ เคียงกับอัตรากาไรขัน้ ต้ นที่บริ ษัทได้ รั บจาก
หุ้นส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ 75 เป็ นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้ อง
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคล
กับบริ ษัท
อื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร และนายกรกฤช
จุฬางกูร
3.23 - กาหนดระยะเวลาการให้ สินเชื่อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้การค้ าทัว่ ไป

- กาหนดระยะเวลาการให้ สินเชื่อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติการค้ าทัว่ ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
9. บจ.ไทยซัมมิท โอโตเทค
(SATC)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2562

2563

1) ค่าซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ซื ้อชิ ้นส่วนเหล็กขึ ้นรู ป เพื่อนามาใช้ ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์

0.02

0.01

2) เจ้ าหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ างจากการซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ การ

-

-

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

- เป็ น รายการซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ตามปกติ 1) ผู้ถื อ หุ้นร่ วมกันคื อ กลุ่ม จุฬ างกูร โดยถื อ หุ้นสัด ส่ว นร้ อยละ
เช่นเดียวกับการซื ้อจากคู่ค้ารายอื่ น โดยทาการ
100 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ วของ TAI
เปรี ยบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การ 2) กรรมการร่ ว มกัน คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกูร นายทวี ฉั ต ร
รายอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทย แล้ วพิจารณาเลือก
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร
ผู้ที่เสนอราคาต่าสุด
- ระยะเวลาการให้ สิ น เชื่ อ ทางการค้ า ที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติที่ ได้ รับจากเจ้ าหนีก้ ารค้ า
ทัว่ ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2562

10. บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า (SCS) 1) ค่าซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ การ
35.33
- ซื ้อชิน้ ส่วนและวัตถุดิบ เพื่อนามาใช้ ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์และสายควบคุม
รถจักรยานยนต์

2) เจ้ าหนี ้การค้ า
7.29
- ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2563
26.45 - เป็ นรายการซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดัง กล่ า ว เป็ นชิ น้ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
ส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้
ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 54 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระ
หรื อปริ มาณการผลิตไม่ค้ มุ ที่จะผลิตเอง หรื อไม่
แล้ วของบริ ษัท สาหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ 46 เป็ นบุคคล
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
ไทยได้ ทัง้ นี ้ หากเป็ น กรณี ที่ มีผ้ ูข ายผลิต ภัณ ฑ์ 2) กรรมการร่ ว มกัน คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกูร นายทวี ฉั ต ร
รายอื่ น ในประเทศไทยด้ วย บริ ษั ท ได้ ท าการ
จุฬางกูร และนายสริ ศ พัฒนะเมลือง
เปรี ย บเที ย บราคาแล้ วพิ จ ารณาเลื อ กผู้ที่ เ สนอ
ราคาต่าสุด
7.93

- ระยะเวลาการให้ สิ น เชื่ อ ทางการค้ า ที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจากเจ้ าหนีก้ ารค้ า
ทัว่ ไป

3) เจ้ าหนี ้สินทรัพย์
- ยอดคงค้ างจากการซื ้อแม่พิมพ์

-

-

- ระยะเวลาการให้ สิ น เชื่ อ ทางการค้ า ที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจากเจ้ าหนีก้ ารค้ า
ทัว่ ไป

4) ซื ้อสินทรัพย์
- ซื ้อแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ ้นส่วน

-

-

- เป็ นรายการสั่งทาแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ ้นส่วนซึ่ง
เกิดขึ ้นเช่นเดียวกับคูค่ ้ ารายอื่น
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

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

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2562

2563

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ขายผลิต ภัณ ฑ์ ส าเร็ จรู ปประเภทสายปรั บ
เบาะที่นั่ง สายเบรค และสายคันเร่ งสาหรั บ
รถยนต์

4.67

4.20

- เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ที่เกิด ขึน้ ตามปกติ 1) HI-LEX เป็ นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้ อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที่
โดยเป็ นราคาที่ให้ กาไรขันต้
้ นในอัตราที่ใกล้ เคียง
ชาระแล้ วของบริ ษัท
กับ อัต รากาไรขัน้ ต้ น ที่บ ริ ษั ทได้ รั บจากการขาย 2) โดยนายมากาโต เทราอุร า ซึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
และยังดารงตาเเหน่งเป็ นกรรมการท่านหนึง่ ของบริ ษัท
ความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

2) ลูกหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ างจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

0.35

0.57

- กาหนดระยะเวลาการให้ สินเชื่อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้การค้ าทัว่ ไป

222.52 130.28 - เป็ นรายการซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดัง กล่ า ว เป็ นชิ น้
3) ค่าซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ การ
ส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้
- ซือ้ ชิน้ ส่วนและวัตถุดิบ เพื่อ นามาใช้ ในการ
หรื อปริ มาณการผลิตไม่ค้ มุ ที่จะผลิตเอง หรื อไม่
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุม
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
รถจักรยานยนต์
ไทยได้ ทัง้ นี ้ หากเป็ น กรณี ที่ มีผ้ ูข ายผลิต ภัณ ฑ์
รายอื่ น ในประเทศไทยด้ วย บริ ษั ท ได้ ท าการ
เปรี ยบเทียบราคา แล้ วพิจารณาเลื อ กผู้ที่เสนอ
ราคาต่าสุด
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

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

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2562

2563

4) ค่าใช้ จ่ายอื่น
- ค่า ธรรมเนี ย มจากการรั บ ความช่ ว ยเหลื อ
ทางเทคนิ ค ส าหรั บ การผลิ ต สายควบคุ ม
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เเละชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์

24.89

14.83 - เป็ นไปตามอัตราและเงื่อ นไขตามที่กาหนดใน 1) HI-LEX เป็ นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้ อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที่
สัญ ญา ซึ่งใกล้ เคียงกันกับอัตราและเงื่ อนไขใน
ชาระแล้ วของบริ ษัท
สัญญาประเภทเดียวกันที่กระทากับบุคคลอื่นที่ 2) โดยนายมากาโต เทราอุร า ซึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร
ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
และยังดารงตาเเหน่งเป็ นกรรมการท่านหนึง่ ของบริ ษัท

5) เจ้ าหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ างจากการซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

34.85

17.59 - ระยะเวลาการให้ สิ น เชื่ อ ทางการค้ า ที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจากเจ้ าหนีก้ ารค้ า
ทัว่ ไป

6) เจ้ าหนี ้อื่น
- ค่า ธรรมเนี ยมจากการรั บ ความช่ ว ยเหลื อ
ทางเทคนิ ค ส าหรั บ การผลิ ต สายควบคุ ม
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เเละชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่า งรถยนต์ เเบบใช้ ส ายเคเบิล
ควบคุมทังหมด
้

5.89

3.96 - ก าหนดระยะเวลาการให้ สิ น เชื่ อ ส าหรั บ การ
ชาระค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญา
ซึ่ง อยู่ ใ นเกณฑ์ เ ดี ย วกัน กับ เงื่ อ นไขในสั ญ ญา
ประเภทเดีย วกันที่บ ริ ษัท ทากับบุคคลอื่ นที่ ไม่ มี
ความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

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

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

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2562

2563

7) ค่าซื ้อสินทรัพย์
- ซือ้ สิน ทรั พ ย์ เพื่ อ นามาใช้ ใ นการประกอบ
สายค วบคุ ม ร ถยนต์ แล ะ ส ายค วบคุ ม
รถจักรยานยนต์

-

-

8) รายได้ ค่าเคลมผลิตภัณฑ์
- รายได้ จากการเคลมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าเร็ จ รู ป
ประเภทสายปรั บ เบาะที่นั่ง สายเบรค และ
สายคันเร่ งสาหรับรถยนต์
1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ขายชิน้ ส่วนเหล็กและยาง เพื่อนาไปใช้ ใน
การประกอบสายควบคุมรถจักรยานยนต์

0.10

0.01

- เป็ นรายการจากการเคลมผลิตภัณฑ์

6.94

5.83

- เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ที่เกิด ขึน้ ตามปกติ 1) เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
โดยเป็ นราคาที่ให้ กาไรขันต้
้ นในอัตราที่ใกล้ เคียง
6 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว
กับ อัต รากาไรขัน้ ต้ น ที่บ ริ ษั ทได้ รั บจากการขาย 2) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 94 ของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม
ความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
3) กรรมการร่ วมกันคือ นายมากาโต เทราอุรา

2) ลูกหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ างจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

1.22

1.05

- กาหนดระยะเวลาการให้ สินเชื่อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้การค้ าทัว่ ไป

- เป็ นรายการซื ้อสินทรั พย์ ที่ไม่สามารถผลิตใน 1) HI-LEX เป็ นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้ อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที่
ประเทศไทยได้ หรื อไม่สามารถจัดหาจากแหล่ง
ชาระแล้ วของบริ ษัท
ภายในประเทศไทยได้
2) โดยนายมากาโต เทราอุร า ซึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร
และยังดารงตาเเหน่งเป็ นกรรมการท่านหนึง่ ของบริ ษัท
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2562

2563

8.70

6.91

67.17
4) ค่าซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ซื ้อชิ ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อนามาใช้ ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุม
รถจักรยานยนต์

42.70

12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม (HI3) เจ้ าหนี ้การค้ า
LEX Vietnam Co., Ltd.) (ต่อ)
- ยอดคงค้ า งจากการซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

- ระยะเวลาการให้ สินเชื่อทางการค้ าที่ได้ รับ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจากเจ้ าหนี ้การค้ า
ทัว่ ไป

1) เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
6 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว
2) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 94 ของ
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม
- เป็ น รายการซื อ้ ผลิ ตภัณ ฑ์ดัง กล่ า ว เป็ น ชิ น้ 3) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้
หรื อปริ มาณการผลิตไม่ค้ มุ ที่จะผลิตเอง หรื อไม่
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทัง้ นี ้ หากเป็ น กรณี ที่ มีผ้ ูข ายผลิต ภัณ ฑ์
รายอื่ น ในประเทศไทยด้ วย บริ ษั ท ได้ ท าการ
เปรี ย บเที ย บราคาแล้ วพิ จ ารณาเลื อ กผู้ที่ เ สนอ
ราคาต่าสุด

13. อาร์ มสตรอง ออโต พาร์ ทส์
1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
(Armstrong Auto Parts Sdn.
- ขายชิน้ ส่วนเหล็ก ยาง และทองเหลือง เพื่อ
Bhd.)
นาไปใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ รวมทัง้ ชุด ควบคุม ราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์

59.48

31.09 - เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ที่เกิด ขึน้ ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 5 ของทุนจด
โดยเป็ นราคาที่ให้ กาไรขันต้
้ นในอัตราที่ใกล้ เคียง ทะเบียนที่ชาระแล้ วของอาร์ มสตรอง ออโต พาร์ ทส์
กับ อัต รากาไรขัน้ ต้ น ที่บ ริ ษั ทได้ รั บจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

2) ลูกหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ างจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

11.31

4.53

- กาหนดระยะเวลาการให้ สินเชื่อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้การค้ าทัว่ ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

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

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2562

2563

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ขายชิ น้ ส่ ว นเหล็ ก เพื่ อ น าไปใช้ ในการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์

2.85

1.16

- เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึน้ ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของ
โดยราคาขายเป็ นราคาที่ให้ กาไรขันต้
้ นในอัตราที่
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ วของ พีที. ไฮเล็กซ์ อินโดนีเซีย
ใกล้ เคียงกับอัตรากาไรขัน้ ต้ นที่บริ ษัทได้ รั บจาก 2) กรรมการร่ วมกันคือ นายมากาโต เทราอุรา
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคล
อื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

2) ลูกหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ า งจากการขายผลิ ตภัณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

0.18

0.15

- กาหนดระยะเวลาการให้ สินเชื่อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้การค้ าทัว่ ไป

3) ค่าซื ้อสินค้ าและบริ การ
- ซื ้อชิน้ ส่วนและวัตถุดิบ เพื่อนามาใช้ ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุม
รถจักรยานยนต์

-

-

- เป็ น รายการซื อ้ ผลิ ตภัณ ฑ์ดัง กล่ า ว เป็ น ชิ น้
ส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้
หรื อปริ มาณการผลิตไม่ค้ มุ ที่จะผลิตเอง หรื อไม่
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

2562

2563

0.04

0.01

2) ลูกหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ างจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

-

-

- กาหนดระยะเวลาการให้ สินเชื่อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้การค้ าทัว่ ไป

3) ค่าซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ซื อ้ ชิ น้ ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื่ อ
นามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

0.04

0.03

- เป็ น รายการซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื ้อจากคู่ค้ารายอื่ น โดยทาการ
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอื่น
ในประเทศ (หากมี) แล้ วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอ
ราคาต่าสุด

4) เจ้ าหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ างจากการซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

-

-

- ระยะเวลาการให้ สิ น เชื่ อ ทางการค้ า ที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจากเจ้ าหนีก้ ารค้ า
ทัว่ ไป

15. ไฮเล็ กซ์ อิ นเดี ย ไพรเวท ลิ มิ 1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
เต็ด (HI-LEX India Private
- ขายชิน้ ส่วนเหล็กและยาง เพื่อนาไปใช้ ใน
Limited)
การประกอบสายควบคุม รถยนต์ และชุ ด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

- เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ที่เกิด ขึน้ ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
โดยเป็ นราคาที่ให้ กาไรขันต้
้ นในอัตราที่ใกล้ เคียง
จดทะเบียนที่ชาระแล้ วของ ไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรเวท ลิมิเต็ด
กับ อัต รากาไรขัน้ ต้ น ที่บ ริ ษั ทได้ รั บจากการขาย 2) กรรมการร่ วมกันคือ นายมากาโต เทราอุรา
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

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

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2562

2563

1) ค่าซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ซื อ้ ชิ น้ ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื่ อ
นามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

8.81

6.35

- เป็ น รายการซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
เช่นเดียวกับการซื ้อจากคู่ค้ารายอื่ น โดยทาการ
จดทะเบียนที่ชาระแล้ วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรี ย)
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอื่น 2) กรรมการร่ วมกันคือ นายมากาโต เทราอุรา
ในประเทศ (หากมี) แล้ วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอ
ราคาต่าสุด

2) เจ้ าหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ างจากการซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

1.37

1.38

- ระยะเวลาการให้ สิ น เชื่ อ ทางการค้ า ที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจากเจ้ าหนีก้ ารค้ า
ทัว่ ไป

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

-

-

- เป็ นรายการซื ้อสินทรั พย์ ที่ไม่สามารถผลิตใน
ประเทศไทยได้ หรื อไม่สามารถจัดหาจากแหล่ง
ภายในประเทศไทยได้
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

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

ลักษณะรายการ

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2562

2563

1) ค่าซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ซื อ้ ชิ น้ ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื่ อ
นามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

0.18

0.18

2) เจ้ าหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ า งจากค่ า พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

-

-

- ระยะเวลาการให้ สิ น เชื่ อ ทางการค้ า ที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจากเจ้ าหนีก้ ารค้ า
ทัว่ ไป

-

-

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ขายชิน้ ส่วนเหล็กและยาง เพื่ อ นาไปใช้ ใน
การประกอบสายควบคุม รถยนต์ และชุ ด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

-

-

- กาหนดระยะเวลาการให้ สินเชื่อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้การค้ าทัว่ ไป
- เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ที่เกิด ขึน้ ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
โดยเป็ นราคาที่ให้ กาไรขันต้
้ นในอัตราที่ใกล้ เคียง
จดทะเบียนที่ชาระแล้ วของ บจ.ไฮเล็กซ์ ฮังการี เคเอฟที
กับ อัต รากาไรขัน้ ต้ น ที่บ ริ ษั ทได้ รั บจากการขาย 2) กรรมการร่ วมกันคือ นายมากาโต เทราอุรา
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

2) ลูกหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ างจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

-

-

3) ลูกหนี ้อื่น
- ยอดเคลมค่าใช้ จ่ายนาเข้ าค่าภาษีอากร
18. บจ.ไฮเล็กซ์ ฮังการี เคเอฟที
(HI-LEX Hungary KFT)

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

- เป็ น รายการซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
เช่นเดียวกับการซื ้อจากคู่ค้ารายอื่ น โดยทาการ
จดทะเบียนที่ชาระแล้ วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรี ย)
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอื่น 2) กรรมการร่ วมกันคือ นายมากาโต เทราอุรา
ในประเทศ (หากมี) แล้ วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอ
ราคาต่าสุด

- กาหนดระยะเวลาการให้ สินเชื่อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้การค้ าทัว่ ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

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

1) ค่าซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ซื อ้ ชิ น้ ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื่ อ
นามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

20. บจ.ไฮเล็กซ์ อเมริ กา (HI-Lex
America)

1) เจ้ าหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ างจากค่าซ่อมแซม
2) ซื ้อสินค้ า
- ซื อ้ ชิ น้ ส่ ว นเพื่ อ มาใช้ กั บ เครื่ องจั ก รและ
อุปกรณ์

21. บจ.ฉงชิ่ง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล
1) ค่าซื ้อผลิตภัณฑ์และบริ การ
เคเบิล ซิสเต็ม (Chongqing HI- ซื อ้ ชิ น้ ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื่ อ
LEX Control Cable System
นามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
Co., Ltd.)
และรถจักรยานยนต์
2) เจ้ าหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ า งจากการซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2562

2563

-

-

- เป็ น รายการซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 63 ของทุน
เช่นเดียวกับการซื ้อจากคู่ค้ารายอื่ น โดยทาการ
จดทะเบียนที่ชาระแล้ วของ ฉงชิ่ง ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอื่น 2) กรรมการร่ วมกันคือ นายมากาโต เทราอุรา
ในประเทศ (หากมี) แล้ วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอ
ราคาต่าสุด

0.22

0.08

- ระยะเวลาการให้ สิ น เชื่ อ ทางการค้ า ที่ ไ ด้ รั บ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจากเจ้ าหนีก้ ารค้ า
จดทะเบียนที่ชาระแล้ วของ บจ.ไฮเล็กซ์ อเมริ กา
ทัว่ ไป
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายมากาโต เทราอุรา

1.23

0.56

- เป็ นรายการซื อ้ สิ น ค้ าเพื่ อ น ามาซ่ อ มแซม
เครื่ องจักรและอุปกรณ์

-

-

- เป็ นรายการซื ้อผลิตภัณ ฑ์ที่เกิดขึน้ ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 63 ของทุน
เช่นเดียวกับการซื ้อจากคู่ค้ารายอื่ น โดยทาการ
จดทะเบียนที่ชาระแล้ วของ บจ.ฉงชิ่ง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอื่น
เคเบิล ซิสเต็ม
ในประเทศ (หากมี) แล้ วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอ 2) กรรมการร่ วมกันคือ นายมากาโต เทราอุรา
ราคาต่าสุด

-

-

- ระยะเวลาการให้ สิ น เชื่ อ ทางการค้ า ที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ ปกติที่ได้ รับจากเจ้ าหนีก้ ารค้ า
ทัว่ ไป
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บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
22. บจ.ไฮเล็กซ์ แมคซิกานา
(Hi-Lex Mexicana S.A de
C.V.)

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

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2562

2563

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ขายชิ น้ ส่ว นเหล็ ก ประเภทสายเร่ ง เพื่ อ
นาไปใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

12.62

4.33

- เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึน้ ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
โดยเป็ นราคาที่ให้ กาไรขันต้
้ นในอัตราที่ใกล้ เคียง
จดทะเบียนที่ชาระแล้ วของ บจ.ไฮเล็กซ์ แมคซิกานา
กับ อัต รากาไรขัน้ ต้ น ที่บ ริ ษั ทได้ รั บจากการขาย 2) กรรมการร่ วมกันคือ นายมากาโต เทราอุรา
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

2) ลูกหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ างจากการขายผลิต ภัณ ฑ์แ ละ
บริ การ

0.36

0.44

- กาหนดระยะเวลาการให้ สินเชื่อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้การค้ าทัว่ ไป

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ขายชิ ้นส่วนเหล็กและยาง เพื่อนาไปใช้ ใน
การประกอบสายควบคุม รถยนต์ และชุ ด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

1.14

1.29

- เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึน้ ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
โดยเป็ นราคาที่ให้ กาไรขันต้
้ นในอัตราที่ใกล้ เคียง
จดทะเบียนที่ชาระแล้ วของ บจ.ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม
กับ อัต รากาไรขัน้ ต้ น ที่บ ริ ษั ทได้ รั บจากการขาย 2) กรรมการร่ วมกันคือ นายมากาโต เทราอุรา
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

2) ลูกหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ า งจากการขายผลิ ตภัณ ฑ์แ ละ
บริ การ

0.36

0.13

- กาหนดระยะเวลาการให้ สินเชื่อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้การค้ าทัว่ ไป

- 145 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
24. บจ.ไฮเล็กซ์ โด บราซิล
(Hi-Lex Do Brasil LTD)

25. บจ.ไฮเล็กซ์ รัส
(Hi-Lex Russ LLC)

ลักษณะรายการ
1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ขายชิ น้ ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเร่ ง เพื่ อ
นาไปใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

2) ลูกหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ างจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ การ
1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ขายชิ น้ ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเร่ ง เพื่ อ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2563

1.70

0.66

-

0.04

0.27

0.19

- เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ที่เกิด ขึน้ ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 90 ของทุนจด
โดยเป็ นราคาที่ให้ กาไรขันต้
้ นในอัตราที่ใกล้ เคียง
ทะเบียนที่ชาระแล้ วของ บจ.ไฮเล็กซ์ รัส
กับ อัต รากาไรขัน้ ต้ น ที่บ ริ ษั ทได้ รั บจากการขาย 2) กรรมการร่ วมกันคือ นายมากาโต เทราอุรา
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

0.03

0.04

- กาหนดระยะเวลาการให้ สินเชื่อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้การค้ าทัว่ ไป

และรถจักรยานยนต์

บริ การ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2562

นาไปใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์

2) ลูกหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และ

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

- เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ที่เกิด ขึน้ ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
โดยเป็ นราคาที่ให้ กาไรขันต้
้ นในอัตราที่ใกล้ เคียง จดทะเบียนที่ชาระแล้ วของ บจ.ไฮเล็กซ์ โด บราซิล
กับ อัต รากาไรขัน้ ต้ น ที่บ ริ ษั ทได้ รั บจากการขาย 2) กรรมการร่ วมกันคือ นายมากาโต เทราอุรา
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
- กาหนดระยะเวลาการให้ สินเชื่อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลกู หนี ้การค้ าทัว่ ไป
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บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
26. บจ.ไฮเล็กซ์ คันโตะ (HI-LEX
KANTO MUTSUZAWA
PLANT

ลักษณะรายการ
1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ขายชิ น้ ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเร่ ง เพื่ อ
นาไปใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์
2) ลูกหนี ้การค้ า
- ยอดคงค้ างจากการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2562

2563

0.06

-

-

-

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท
1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 90 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชาระแล้ วของ บจ.ไฮเล็กซ์ รัส
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายมากาโต เทราอุรา

หมายเหตุ: สามารถดูข้อมูลย้ อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้ อมูล 3 ปี ได้ จากเว็บไซต์ ของบริษัท (https://www.thaisteelcable.com/th/แบบ56)
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12.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทได้ พิจารณารายการระหว่างกันตามข้ อ (12.1) แล้ วมีความเห็นว่ารายการซื ้อขายผลิตภัณฑ์
และบริ การรวมถึงรายการซื ้อสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็ นรายการที่เกิดขึ ้นตามปกติของบริ ษัท และเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
และจาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยการเข้ าทารายการดังกล่าวบริ ษัทได้ พิจารณาถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นจะถูกกาหนดให้ เป็ นไปตามเงื่อนไข
การค้ าทัว่ ไป และราคาเป็ นไปตามกลไกการแข่งขัน หรื อเป็ นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการ
ทารายการกับบุคคลภายนอก (Fair and at arm's length)
12.3 มาตรการหรือขัน้ ตอนในการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทมีขนตอนการอนุ
ั้
มตั ิการทารายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันต้ องอยู่บนพื ้นฐานของความจาเป็ น มีความ
สมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการทารายการกับบุคคลภายนอก กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริ ษัท
หรื อบริ ษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นในการเข้ าทารายการและความเหมาะสม
ทางด้ านราคาของรายการนันๆ
้ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม
และมีการเปรี ยบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรื อราคาตลาด และในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระสาคัญ
บริ ษัทจะจัดให้ ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังการประชุ
้
มผู้ถือหุ้นตามแต่
กรณี
ทังนี
้ ห้ ากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้น บริ ษัทจะจัดให้
ผู้เ ชี่ ย วชาญอิ สระ เป็ น ผู้ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ รายการระหว่า งกัน ดัง กล่า ว เพื่ อ น าไปใช้ ประกอบการตัด สิน ใจของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในรายการดังกล่าว อีกทังจะมี
้ การเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ หรื อสอบทาน
โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
12.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในอนาคตบริ ษัทอาจมีความจาเป็ นที่จะต้ องเข้ าทารายการระหว่างกัน บริ ษัทจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทังเป็
้ นไปตามมาตรฐานการบัญชี เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึง่ กาหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน และการได้ มาหรื อจาหน่ายไป กรณีการเข้ าทารายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นเป็ นปกติ เช่น การจ้ างผลิ ตชิ ้นงาน การซื ้อ
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และการขายผลิตภัณฑ์ เป็ นรายการที่เกิดขึ ้นต่อเนื่องในอนาคต บริ ษัทได้ กาหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการปฏิบัติให้ เป็ นไปตามลักษณะการค้ าโดยทั่วไป โดยอ้ างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ให้ มีความ
ยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถเปรี ยบเทียบกับราคาตลาดที่ใช้ กับลูกค้ าทัว่ ไป รวมทังสามารถตรวจสอบได้
้
ตาม
หลักเกณฑ์ของรายการที่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นเป็ นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ กาหนดให้ มีการตรวจสอบ
การทารายการระหว่างกันโดยว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดาเนินการตรวจสอบว่า ได้ ปฏิบตั ิต ามระเบียบ
ของบริ ษัท และเป็ นไปตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้ าทารายการระหว่างกันที่ไม่เข้ าข่ายรายการที่เกิดขึ ้นเป็ นปกติดงั กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจะปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการระหว่างกัน และการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัท และเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท และได้ รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ ้นกับบุคคลที่
เกี่ ยวข้ องมีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในอนาคต จะจัดให้ คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความเห็นเกี่ ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญใน การ
พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้น บริ ษัทจะจัดให้ มีบคุ คลที่มีความรู้ ความชานาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
ที่มีความเป็ นอิสระ เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อบุคคลที่
มีความรู้ความชานาญพิเศษ จะถูกนาไปใช้ ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี เพื่อให้ มี
ความมัน่ ใจว่าการเข้ าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการโยกย้ าย หรื อถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท แต่เป็ นการทารายการที่บริ ษัทได้ คานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

- 149 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบงบทางการเงิ นของบริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) และข้ อมูลทาง
การเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอและใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังอย่างดีที่สดุ
ในการจัดทา รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มรี ะบบควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิผล เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความ
ถูกต้ อง ครบถ้ วน โดยงบการเงินของบริ ษัทได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ใน
การตรวจสอบนันทางคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ สนับสนุนข้ อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ ผ้ สู อบบัญชีสามารถตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นได้ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ ปรากฏในรายงานของผู้สอบ
บัญชีที่แสดงไว้ ในรายงานประจาปี แล้ ว
ในการนี ้บริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่ หรื อลูกจ้ าง
บริ ษัท เป็ นผู้รับผิดชอบเกี่ ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิ น ระบบควบคุมภายใน และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ ซึง่ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ
สร้ างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริ ษัทประจาปี สิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 มีความเชื่อถือได้
โดยได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และปฏิบตั ิถูกต้ องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

(นายสริ ศ พัฒนะเมลือง)
กรรมการผู้จดั การ

(นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ
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13.2 สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
งบการเงินของบริ ษัทปี 2561-2563 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริ ษัท สหการสอบบัญชี จากัด และ ปี
2557-2558 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งได้ แสดงความเห็นและ
รายงานการตรวจสอบดังนี ้
งบการเงินปี 2561
งบการเงินปี 2562
งบการเงินปี 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไข
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไข
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไข

13.3 งบการเงิน
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
รายได้ จากการขาย
3,107
100
3,046
100
2,024
100
ต้ นทุนขาย
2,509
81
2,490
82
1,745
86
กาไรขัน้ ต้ น
598
19
556
18
279
14
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
358
12
347
11
216
11
รายได้ อื่น
33
1
26
1
24
1
กาไรจากการดาเนินงาน
273
9
234
8
87
4
ดอกเบี ้ยจ่าย
10
0
1
0
1
0
ภาษี เงินได้
12
0
13
0
4
0
กาไร (ขาดทุน) จากการเปลีย่ นแปลงประมาณการตามหลัก
5
0
0
0
3
0
คณิตศาสตร์ ประกันภัย***
งบกาไรขาดทุน

กาไรสุทธิสาหรับงวด

246

8

220

7

85

*** ผลต่างจากการคานวณผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยของปี 2561 - 2563 จากการประมาณการและเกิดขึ ้นจริ ง
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งบดุล
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - ทัว่ ไป
สินค้ าคงเหลือ
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้การค้ า - กิจการอื่น
เจ้ าหนี ้จากการซื ้อสินทรัพย์
เจ้ าหนี ้เช่าซื ้อสินทรัพย์ที่ถงึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี
เจ้ าหนี ้อื่น
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เจ้ าหนี ้เช่าซื ้อสินทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะยาว
ประมาณการหนี ้สิน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิน

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
322
176
41
503
246
30
1,319
26
1,116
27
2,487

13
7
2
20
10
1
53
1
45
1
100

443
5
32
448
191
38
1,157
26
1126
33
2,341

19
0
1
19
14
2
49
1
48
1
100

476
15
17
361
148
20
1,037
26
1,084
31
2,178

22
1
0
17
7
1
48
1
50
1
100

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

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

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

0
3
14
0
0
0
1
6
1
27
3
0
0
0
0
3

100
54
278
6
1
0
23
43
12
517
47
0
0
39
1
87

5
2
1
0
0
0
13
2
1
24
2
0
0
2
0
4
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งบดุล (ต่ อ)
ทุนเรื อนหุ้น - หุ้นสามัญ ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระเต็ม
มูลค่า
- หุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
เงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสมจัดสรรแล้ ว
- สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)

260

10

260

11

260

12

465

19

465

20

465

21

27
937
-5
1,684
2,487

1
38
0
68
100

27
893
0
1,644
2,341

1
38
0
70
100

27
822
0
1,574
2,178

1
38
0
72
100

หน่วย : ล้ านบาท
งบกระแสเงินสด

ปี 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกาไรสุทธิเป็ นเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์
ค่าเสือ่ มราคาอสังหาริมทรัพย์
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การปรับลดสินค้ าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ
หนี ้สงสัยจะสูญ
(กาไร)/ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการเลิกใช้ สนิ ทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี ้สิน
(กาไร)/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น

ปี 2562

ปี 2563

263

233

87

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

120
2
7
(2)
0
(0)
0
21
2
(1)

115
2
5
(6)
0
(2)
0
6
34
0

เงินปั นผลรับ
ดอกเบี ้ยรับ

(2)
(4)

(0)
(2)

0
(3)

ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย

10

1

1
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หน่วย : ล้ านบาท
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

กาไรก่อนการเปลีย่ นแปลงในทรัพย์สนิ และหนี ้สิน
(เพิ่มขึ ้น) ลดลงในลูกหนี ้การค้ าและตัว๋ เงินรับ
(เพิ่มขึ ้น) ลดลงในสินค้ าคงเหลือ
(เพิ่มขึ ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(เพิ่มขึ ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เพิ่มขึ ้น (ลดลง) ในเจ้ าหนี ้การค้ าและตัว๋ เงินจ่าย
เพิ่มขึ ้น (ลดลง) ในเจ้ าหนี ้ซื ้อสินทรัพย์
เพิ่มขึ ้น (ลดลง) ในค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
เพิ่มขึ ้น (ลดลง) ในหนี ้สินหมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ ้น (ลดลง) ในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เพิ่มขึ ้น (ลดลง) ในประมาณการหนี ้สิน
เพิ่มขึ ้น (ลดลง) ในหนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ

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

382
65
57
(7)
(18)
(76)
1
19
3
13
(14)
(1)

239
102
49
17
(14)
(201)
4
0
(2)
0
0
1

เงินสดรับจากการดาเนินงาน
จ่ายสารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี ้ย

414
(1)
(10)

431
(3)
(1)

เงินสดจ่ายภาษี เงินได้

(10)

(13)

195
(24)
(1)
(3)
0
(1)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก/(ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

393

393

166

เงินสดจ่ายซื ้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

27
(75)
(3)

171
(127)
(3)

(10)
(75)
(1)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร

14

4

8

2
5

0
2

0
3

(30)

41

(75)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินปั นผลรับ
ดอกเบี ้ยรับ
เงินสดสุทธิได้ มาจาก/(ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
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หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2561

งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ ้น (ลดลง) ในเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้
เงินสดจ่ายเจ้ าหนี ้เช่าซื ้อสินทรัพย์
เงินสดจ่ายปั นผล

ปี 2562

ปี 2563

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

0
0
(49)
0
(5)
(260)

100
0
0
0
(2)
(156)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก/(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(617)

(313)

(58)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด

(254)
576

121
322

33
443

322

443

476

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ งวด

หน่วย : ล้ านบาท
อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้
Cash Cycle

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน
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2
1
0.5
6
64
11
33
6
66
32

2
1
0.6
6
57
13
28
6
60
24

2
1
0.4
5
67
12
30
5
70
28

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้ านบาท
อัตราส่ วนทางการเงิน (ต่ อ)

ปี 2561

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash Basis)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
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ปี 2562

ปี 2563

%
%
%
%
%
%

19
9
1
1
8
15

18
8
1
2
7
13

14
4
1
6
4
5

%
%
เท่า

10
34
1

9
31
1

4
22
1

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.48
41
1.19
98

0.42
203
1.67
118

0.38
105
0.38
189

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 วิเคราะห์ การดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
ฐานะทางการเงิน
2561
หน่ วย : ล้ านบาท
ณ 30 ก.ย. 61
สินทรัพย์หมุนเวียน
1,318.63
สินทรัพย์รวม
2,487.48
หนี ้สินหมุนเวียน
726.91
หนี ้สินรวม
803.38
ส่วนของเจ้ าของรวม
1,684.10
อัตราส่ วน
อัตราส่วนกาไรขันต้
้ น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน

2561
(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)

19.25%
14.90%
1.81
0.48

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

2563
ณ 30 ก.ย. 63
1,037.25
2,117.80
516.97
604.38
1,573.42

2562
(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

2563
(1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)

18.27%
13.38%
1.86
0.42

13.77%
5.23%
2.01
0.38

อัตราส่วนกาไรขันต้
้ น (Gross Profit Ratio) ของปี 2563 ลดลง 4.50% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนเนื่องจากรายได้
จากการขายลดลงตามปริ มาณการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ และต้ นทุนคงที่บางส่วนไม่สามารถลดลงได้ ตาม
สัดส่วนของยอดขายที่ลดลง
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ลดลง 7.97% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากกาไรลดลง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ปี 2563 เพิ่มขึ ้น 0.15 เท่า จากปี ก่อน เนื่องจากหนี ้สินหมุนเวียนลดลงจาก
การควบคุมการสัง่ ซื ้อทุกรายการ
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ปี 2563 ลดลง 0.04 เท่า จากปี ก่อน เป็ นผลดีจากการควบคุมค่าใช้ จ่าย
ส่งผลให้ อตั ราส่วนของหนี ้สินลดลง
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ผลการดาเนินงาน
หน่ วย : ล้ านบาท

2561
(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)

รายได้ จากการขาย
รายได้ อื่น
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
กาไรสาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) จากการ
เปลีย่ นแปลงประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จ

% ต่ อ
ยอดขาย

2562
(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

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%

% ต่ อ
ยอดขาย

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

2563
(1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)

% ต่ อ
ยอดขาย

2,023.89 100.00%
24.72
1.22%
-1,745.22 -86.23%
-215.98 -10.67%
-0.83 -0.04%
-4.22 -0.21%
82.36
4.07%

-4.65

-0.15%

0.00

0.00%

2.69

0.13%

246.20

7.92%

219.96

7.22%

85.05

4.20%

รายได้ จากการขายในปี 2563 เท่ากับ 2,023.89 ล้ านบาท ลดลง 1,022.08 ล้ านบาท หรื อ 33.56% เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ชะลอตัว ประกอบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทาให้ อตุ สาหกรรมยานยนต์ลดปริ มาณการผลิตลง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี 2563 เท่ากับ 85.05 ล้ านบาท ซึง่ ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 134.91 ล้ านบาท หรื อ 61.33% เป็ น
ผลมาจากรายได้ จากการขายที่ลดลงจานวนมาก ในขณะที่ต้นทุนคงที่บางส่วนไม่สามารถลดลงได้ ตามสัดส่วนของยอดขายที่
ลดลง
สภาอุตสาหกรรมรายงานตัวเลขยอดผลิต 9 เดือนที่ผา่ นมาเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้ า รถยนต์ลดลงร้ อยละ 52 โดยเป็ นการผลิต
เพื่อส่งออกร้ อยละ 54 และผลิตเพื่อขายในประเทศร้ อยละ 46 ในส่วนของรถจักรยานยนต์มีการผลิตเพื่อส่งออกร้ อยละ 21 และ
ผลิตเพื่อขายในประเทศร้ อยละ 79 ซึง่ ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน
แนวโน้ มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยหลังจากนี ้คาดว่าจะฟื น้ ตัวดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) จะคลีค่ ลายไปในทางที่ดีขึ ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ ชิดและปรับแผนการดาเนินการ
ให้ ทนั ต่อทุกสถานการณ์

14.2 ปั จจัยหรือเหตุการณ์ ท่ อี าจมีผลต่ อฐานะทางการเงินหรือการดาเนินงานอย่ างมีนัยสาคัญในอนาคต
อ้ างอิงการวิเคราะห์การดาเนินงานและฐานะทางการเงิน ข้ อ 14.1
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การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรองว่าข้ อมูล
ดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ค วรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ นอกจากนี บ้ ริ ษัท
ขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้ อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัท
(2) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทังของบริ
้
ษัท
อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึ่ง
ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัท
ในการนี ้เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทได้ มอบหมายให้
นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาว
สิริณา พัฒนะเมลือง กากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

สกุล

ตาแหน่ ง

1. นายสรรเสริ ญ

จุฬางกูร

ประธานกรรมการ

2. นายสริ ศ

พัฒนะเมลือง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการผู้จดั การ

ชื่อผู้รับมอบอานาจ

ลายมือชื่อ

ตาแหน่ ง

นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ผู้จดั การทัว่ ไปอาวุโส ส่วนงานบริหารธุรกิจ
และส่วนงานจัดหา
ทังนี
้ ้ มาตรา 89/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ ้นเนื่องจากการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรื อประชาชนทัว่ ไป โดยแสดง
ข้ อความที่เป็ นเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้ อความจริ งที่ควรบอกให้ แจ้ งในสาระสาคัญ ในกรณี ของงบการเ งินและ
รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท หรื อรายงานอื่นใดที่ต้องเปิ ดเผยตามมาตรา 56 หรื อมาตรา
199 โดยมิได้ จากัดความรั บผิดไว้ เฉพาะกรรมการและผู้บริ หารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลในเอกสาร
ดังกล่าวเท่านัน้ อย่างไรก็ดีกรรมการหรื อผู้บริ หารซึง่ สามารถพิสจู น์ได้ ว่าโดยตาแหน่งหน้ าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ ถึงความแท้ จริ ง
ของข้ อมูลหรื อการขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งนัน้ ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
1.1 ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล
1. นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
2 เมษายน 2548

อา
ยุ
(ปี )
78

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต
หลักสูตร : IOD
- ไม่มี -

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)
ทางตรง
บิดานายทวีฉัตร
83,115,000 หุ้น
จุฬางกูร และ
(31.99%)
นายวุฒภิ มู ิ จุฬางกูร
ทางอ้ อม
- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษัทจดทะเบียน
2521 - ปัจจุบนั

2529 - ปัจจุบนั

2530 - ปัจจุบนั
2531 - ปัจจุบนั
2531 - ปัจจุบนั

2533 - ปัจจุบนั
2534 - ปัจจุบนั

2534 - ปัจจุบนั

ประวัติการ
กระทาผิด
ไม่มี

2521 - พฤศจิกายน 2561
บริ ษัททัว่ ไป
2515 - ปัจจุบนั

2525 - ปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทกุ ชนิด

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท

ผลิตชิ ้นส่วนประกอบให้ อตุ สาหกรรมยานยนต์ประเภท
ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี ้ อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้ างทาแบบพิมพ์

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

ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์

บจ.ซัมมิท สเตียริ ง วีล

ผลิต ขาย และรับจ้ างทาพวงมาลัยรถยนต์และกระปุก
เกียร์ รถยนต์

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

นาเข้ าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้ างตัด
เหล็ก
ผลิตชิ ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ ้นรูป ชิน้ ส่วนท่อ
ไอเสีย

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน่

ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นๆ
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ผลิตชิ ้นส่วน Press Part

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร (ต่อ)

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

2534 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท
แมนูแฟคเจอริ่ ง

ผลิตโครงเบาะพร้ อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน

2534 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรี ยล
แมนูแฟคเจอริ่ ง

2536 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ ง

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้ น
ใยอัดและแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ ประกอบรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
ผลิตโช๊ คอัพ ชิ ้นส่วนเครื่ องยนต์ระบบส่งกาลัง 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 ซาวด์ พรู๊ฟ

ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt

บจ.ไทยซีทเบลท์
บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี

ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสายเข็มขัด
นิรภัย
ผลิตผ้ าสาหรับหุ้มเบาะรถยนต์

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี

ผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ่ ง

ผลิตชิ ้นส่วนยางสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอื่นๆ

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

ผลิตน็อตพิเศษสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ ง

ผลิต ขาย แกนคอม้ ารถยนต์ รวมทังชิ
้ ้นส่วนอะไหล่และ
อุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด

บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ ท

ผลิตชิ ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตูรถยนต์ ฝา
กระโปรงรถยนต์, ฝากระบะท้ าย, ห่วงล็อคประตู

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ ง เซ็นเตอร์

ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่ องฉีดพลาสติกโลหะงาน
ไม้

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร (ต่อ)

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา
2541 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี

ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ ้นส่วนรถยนต์

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

ธุรกิจให้ เช่า

บจ.ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท

2552 - ปัจจุบนั

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ

2556 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

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

2551 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
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บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ
บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี
เวียดนาม
บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ ท
บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ ง
บจ.ซัมมิท รี เทอร์ นิทโตกุ ซาวด์
พรู๊ฟ
บจ.ซัมมิท กรี นวัลเล่ย์ เชียงใหม่
กอล์ฟคลับ
บจ.ซัมมิท อาร์ แอนด์ดี เซ็นเตอร์

บจ. ซัมมิท โอโต บอดี ้ สกิลล์ เด
เวลอปเม้ นท์ เซ็นเตอร์
บจ.สตีล อัลลายแอนซ์เซอร์ วิส เซ็น
เตอร์
บจ. ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)

ผลิตเบาะนัง่ รถยนต์
ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น
ผลิต นาเข้ า ส่งออก และรับจ้ างผลิตพรมปูพื ้น หัวหมอน
เบาะรถยนต์
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
ผลิตชิ ้นส่วนเบาะที่นงั่ รถยนต์
ผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์
ผลิตเบรคมือรถยนต์
ผลิตเพื่อขายและส่งออกซึง่ วัสดุกนั เสียงสาหรับรถยนต์
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
ยานยนต์และสอบเที ยบเครื่ องมือวัด วิเคราะห์วิจัยและ
พัฒ นาเทคโนโลยี ออกแบบเครื่ อ งมื อ แม่ พิ ม พ์ แ ละ
กระบวนการผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์
ประกอบกิจการผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์
ประกอบกิจการฝึ กอบรม
Coil Steel, Slitter Steel
ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์
ของยานพาหนะ

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
2. นายสริ ศ พัฒนะเมลือง
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
2 เมษายน 2548

อา
ยุ
(ปี )
45

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
ปริ ญญาโท
สาขาบริ หารธุรกิจ
New Hampshire
College,
สหรัฐอเมริ กา
หลักสูตร: IOD
- Director
Certification
Program
(DCP42/2004)
- Directors
Accreditation
Program
(DAP172/2020)

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)
ทางตรง
พี่ชาย นายสันติ
10,592,000 หุ้น
พัฒนะเมลือง
(4.08 %)
และน้ องชาย
นางสาวสิริณา
ทางอ้ อม
พัฒนะเมลือง
- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

บริ ษัทจดทะเบียน
2547 - ปัจจุบนั

บริ ษัททัว่ ไป
2539 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั

ประวัติการ
กระทาผิด
ไม่มี

กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

ผลิตน็อตพิเศษสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท

ผลิตชิ ้นส่วนประกอบให้ อตุ สาหกรรมยานยนต์ประเภทซิงค์
พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง ปลอกสาย
ผลิตชิ ้นส่วนยางสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์และอื่นๆ
ใช้ เช่าและจาหน่ายโรงงาน

โดยสถาบันอื่นๆ
- การสืบทอดธุรกิจ
ครอบครัวอย่างยัง่ 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
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บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ่ ง
บจ. อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
3. นายมากาโต เทราอุรา
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
2 เมษายน 2548

อา
ยุ
(ปี )
82

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)
Mechanical
ทางตรง
Engineering, Faculty
- ไม่มี of Technology,
Shizuoka University, ทางอ้ อม
Japan
- ไม่มี คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

หลักสูตร: IOD
- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ไม่มี

บริ ษัทจดทะเบียน
2524 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประวัติการ
กระทาผิด
ไม่มี

กรรมการ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

2515 - ปัจจุบนั
2516 - ปัจจุบนั
2516 - ปัจจุบนั
2518 - ปัจจุบนั
2523 - ปัจจุบนั
2524 - ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

TSK (Korea) Co., Ltd.
Tajima TSK, Inc.
HI-LEX KANTO, Inc.
HI-LEX Corporation
Dae Dong System Co., Ltd.
HI-LEX Saitama, Inc.

2528 - ปัจจุบนั
2532 - ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

Izushi Cable, Inc.
HI-LEX Controls Inc.

2532 - ปัจจุบนั

กรรมการ

HI-LEX Shimane, Inc.

2535 - ปัจจุบนั
2535 - ปัจจุบนั
2536 - ปัจจุบนั

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

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

2538 - ปัจจุบนั

กรรมการ

2542 - ปัจจุบนั

กรรมการ

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

2542 - ปัจจุบนั
2543 - ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

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

2545 - ปัจจุบนั

กรรมการ

2546 - ปัจจุบนั

กรรมการ

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ และ Rear
Slider
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
บริ ษัทผู้ถือหุ้น
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์
ผลิตชิ ้นส่วนสาหรับรถยนต์

บริ ษัททัว่ ไป
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ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ และ Door
Module

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

นายมากาโต เทราอุรา (ต่อ)

4. นายทวีฉัตร จุฬางกูร
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
2 เมษายน 2548

48

ปริ ญญาโท
สาขา Finance
Webster University

ทางตรง
21,294,700 หุ้น
(8.20%)

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

ทางอ้ อม
- ไม่มี -

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

บุตรนายสรรเสริ ญ
จุฬางกูร และ
พี่ชาย นายวุฒิภมู ิ
จุฬางกูร

ตาแหน่ ง

2549 - ปัจจุบนั

กรรมการ

2550 - ปัจจุบนั

กรรมการ

2550 - ปัจจุบนั

กรรมการ

2551 - ปัจจุบนั

กรรมการ

2555 - ปัจจุบนั

กรรมการ

2557 - ปัจจุบนั

กรรมการ

2559 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษัทจดทะเบียน
2546 - ปัจจุบนั

2539 - ปัจจุบนั
2539 - ปัจจุบนั
2541 - ปัจจุบนั
2541 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์

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

ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ และ Door
Module
ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์

ประวัติการ
กระทาผิด

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ผลิตอุปกรณ์การแพทย์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์
ไม่มี

ธันวาคม 2561 - ปัจจุบนั
บริ ษัททัว่ ไป
2536 - ปัจจุบนั
2538 - ปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

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

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี ้ อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้ างทาแบบพิมพ์

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู. โฟม อินดัสตรี

ผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

ผลิตน็อตพิเศษสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ ง
บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี

ผลิต ขาย แกนคอม้ ารถยนต์ รวมทังชิ
้ ้นส่วนอะไหล่และ
อุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด
ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ ้นส่วนรถยนต์

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

ธุรกิจให้ เช่า
ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นๆ
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
นายทวีฉัตร จุฬางกูร (ต่อ)

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา
2545 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทกุ ชนิด

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

ผลิตโครงเบาะพร้ อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน

2545 - ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ ง เซ็นเตอร์

ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่ องฉีดพลาสติกโลหะงาน
ไม้

2545 - ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ออโต้ อินทีเรี ยร์ โปรดักส์

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ

บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ

ผลิต นาเข้ า ส่งออก และรับจ้ างผลิตพรมปูพื ้น หัวหมอน
เบาะรถยนต์
ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้ น
ใยอัดและแผ่นพลาสติก เพื่อใช้ ประกอบรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี

ผลิตผ้ าสาหรับหุ้มเบาะรถยนต์

บจ.ซัมมิท สเตียริ ง วีล

ผลิต ขาย และรับจ้ างทาพวงมาลัยรถยนต์และกระปุก
เกียร์ รถยนต์
ผลิตชิ ้นส่วนเบาะที่นงั่ รถยนต์

2545 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั

2545 - ปัจจุบนั

2545 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
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บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรี ยล
แมนูแฟคเจอริ่ ง

บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี
เวียดนาม
บจ. คอมพลีท โอโต พาร์ ท
บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ ง
บจ.เจ อา เค โอโต พาร์ ท
บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ่ ง
บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์

ผลิตชิ ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ ้นรูป
ชิ ้นส่วนท่อไอเสีย
นาเข้ าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้ างตัด
เหล็ก

ผลิตชิ ้นส่วนประกอบให้ อตุ สาหกรรมยานยนต์ประเภท
ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย
ผลิตเบรคมือรถยนต์
ผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์
ผลิตชิ ้นส่วนยางสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอื่นๆ
ผลิตชิ ้นส่วนยางสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอื่นๆ

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

นายทวีฉัตร จุฬางกูร (ต่อ)

2550 - ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั

2551 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั

5. นายวุฒิภมู ิ จุฬางกูร
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
22 พฤศจิกายน 2560

41

ปริ ญญาเอก ปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต (การ
บริ หารการศึกษา),
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, สถาบัน
บัณฑิตบริ หารธุรกิจศศิ
นทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หลักสูตร : IOD
- Director
Certification
Program (DCP
148/2011)

ทางตรง
- ไม่มี ทางอ้ อม
- ไม่มี -

บุตรนายสรรเสริ ญ
จุฬางกูร และ
น้ องชาย
นายทวีฉัตร
จุฬางกูร

บริ ษัทจดทะเบียน
2562 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั

บริ ษัททัว่ ไป
2558 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท กรี นวัลเล่ย์ เชียงใหม่
กอล์ฟคลับ
บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ ปอเรชัน่

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

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

กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน

บมจ.สายการบินนกแอร์

ธุรกิจสายการบิน

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
บมจ. ไอร่าแอนด์ไอฟุล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่

ธุรกิจผลิตหนังสือและวารสาร

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ. แอสไพเรชัน่ วัน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

บจ. แฟคทอรี่ ดีโป ซัพพลาย

ธุรกิจซื ้อขายสินค้ า โดยการแบ่งชาระค่าสินค้ า

บจ. ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)

ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์
ของยานพาหนะ

บจ.เจ แม็ค พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอ็คเซ็ส

ประวัติการ
กระทาผิด

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
ประกอบกิจการ หา ซื ้อ ขายและให้ เช่าเกี่ยวกับ
สังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ทกุ ประเภท
ประกอบกิจการจัดหา ซื ้อ ขาย และให้ เช่าเครื่ องจักร รวมทัง้
อุปกรณ์ชิ ้นส่วนของสินค้ า
ประเภทดังกล่าวทุกประเภท
ประกอบกิจการฝึ กอบรม
ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
ยานยนต์และสอบเทียบเครื่ องมือวัด วิเคราะห์วิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบเครื่ องมือ แม่พิมพ์และ
กระบวนการผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์
ไม่มี
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

นายวุฒิภมู ิ จุฬางกูร (ต่อ)

ตาแหน่ ง

2545 - ปัจจุบนั

2545 - ปัจจุบนั

2545 - ปัจจุบนั

2545 - ปัจจุบนั

2545 - ปัจจุบนั

2545 - ปัจจุบนั

6. นายฮาจิเมะ คาโตะ
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
12 กุมภาพันธ์ 2561

57

Faculty of Science
and Engineering,
Department of
Metallurgical
Engineering, Kindai
University

ทางตรง
- ไม่มี -

ไม่มี

บริ ษัทจดทะเบียน
กุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผอ.จัดซื ้อจัดหา
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผอ.จัดซื ้อจัดหา
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผอ.จัดซื ้อจัดหา
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผอ.จัดซื ้อจัดหา
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผอ.จัดซื ้อจัดหา

บจ. ซัมมิท โอโต บอดี ้ อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้ างทาแบบพิมพ์

บจ. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี ้
เวิร์ค

ผลิตชิ ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปัม้ ขึ ้นรูปชิ ้นส่วนท่อไอ
เสีย

บจ. ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี

ธุรกิจผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์

บจ. ไทยออโตอินดัสตรี

ธุรกิจผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์

บจ. ซัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผอ.จัดซื ้อจัดหา

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรี ยล

ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
ยานยนต์และสอบเทียบเครื่ องมือวัดวิเคราะห์วจิ ยั และ
พัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบเครื่ องมือ แม่พิมพ์และ
กระบวนการผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์
นาเข้ าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่นรับจ้ างตัด
เหล็ก

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผู้จดั การทัว่ ไปส่วนงานวิจยั และ
พัฒนา

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

รองประธาน

HI-LEX India Private Ltd.

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ประวัติการ
กระทาผิด

ไม่มี

ทางอ้ อม
- ไม่มี บริ ษัททัว่ ไป
มกราคม 2553 - ปัจจุบนั

หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program
(DAP 146/2018)
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
7. นายปริ ญญา ไววัฒนา
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
2 เมษายน 2548

อา
ยุ
(ปี )
73

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
ปริ ญญาตรี (บัญชี
บัณฑิต) สาขาการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program
(DAP 35/2005)
- Audit Committee
Program
(ACP 9/2005)
- Director

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)
ทางตรง
- ไม่มี ทางอ้ อม
- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ไม่มี

บริ ษัทจดทะเบียน
1 กรกฎาคม 2563 ปัจจุบนั
มีนาคม 2561 - ปัจจุบนั
พฤษภาคม 2559 ปัจจุบนั

2548 - พฤษภาคม 2559
2548 - ปัจจุบนั
2553 - ปัจจุบนั

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

ตาแหน่ ง

2553 - ปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประวัติการ
กระทาผิด
ไม่มี

กรรมการอิสระ

บมจ.สายการบินนกแอร์

ธุรกิจสายการบิน

กรรมการอิสระ

บมจ. นวนคร

อสังหาริ มทรัพย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกากับดูแล
กิจการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการการลงทุน
ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการกากับดูแลกิจการ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล

การลงทุนบริ ษัทอื่น

บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน่

เทคโนโลยี / สื่อสาร

Management
(MIR 2/2008)
- Role of the
Compensation
Committee
(RCC 10/2010)
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
8. นายอภินนั ท์ ณ ระนอง

อา
ยุ
(ปี )
70

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
2 เมษายน 2548

9. นายฉัตรชัย เอียสกุล
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
17 พฤษภาคม 2553

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
ปริ ญญาตรี
สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)
ทางตรง
- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์
ไม่มี

ทางอ้ อม
- ไม่มี -

65

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 ญญาโท
ทางตรง
สาขาเศรษฐศาสตร์ การ
- ไม่มี วางแผนและนโยบาย
Northeastern
ทางอ้ อม
University
- ไม่มี หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program
(DAP 84/2010)

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษัทจดทะเบียน
พฤษภาคม 2559 ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั

2558 - ปัจจุบนั

ไม่มี

บริ ษัทจดทะเบียน
2553 - ปัจจุบนั

ประวัติการ
กระทาผิด
ไม่มี

2548 - พฤษภาคม 2559
บริ ษัททัว่ ไป
2541 - ปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

กรรมการ
ประธานบริ หาร
ประธานกรรมการ

บจ.เธอร์ รีน อินเตอร์ เทรด

บริ การจัดงานเลี ้ยง

บจ.อมตะ ซัมมิท รี ทส์ แมเนจ
เม้ นท์

ผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ไม่มี
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

2558 - ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
รองประธานกรรมการบริ ษัท

บมจ. ไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ และการ
พิมพ์

ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์และการพิมพ์

บริ ษัททัว่ ไป
2562 - ปัจจุบนั

กรรมการผู้จดั การบริ ษัท

บจ.ธัญญกิจ เซอร์ วิส

โกดังและท่าเทียบเรื อ

2554 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษัท
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
10. นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

อา
ยุ
(ปี )
52

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
26 มกราคม 2559

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
ปริ ญญาโท สาขา
บริ หารธุรกิจ
University of New
Haven
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)
ทางตรง
- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์
ไม่มี

11.นายสันติ พัฒนะเมลือง
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
12 กุมภาพันธ์ 2561

42

ตาแหน่ ง

บริ ษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานบริ ษัทฯ สายงาน
การตลาดและการขาย

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

ผลิตและจาหน่ายแบตเตอรี่

บริ ษัททัว่ ไป
2546 - กรกฎาคม 2560
2553 – 2557
2558 - กันยายน 2560
ตุลาคม 2560 - ปัจจุบนั

กรรมการ
รองประธานอาวุโส
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่วม

บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค

ตัวแทนจาหน่ายแบตเตอรี่ รถยนต์, แบตเตอรี่ รถกอล์ฟ,
แบตเตอรี่ เพื่อแสงสว่าง และแบตเตอรี่ รถมอเตอร์ ไซด์

2543 - กรกฎาคม 2560
2551 - กรกฎาคม 2560

กรรมการ
กรรมการ

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

2553 - กรกฎาคม 2560
2559 - ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการประจาคณะ
บริ หารธุรกิจและการบัญชี
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

บจ. พาวเวอร์ พลาส
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกอบกิจการหลอมตะกัว่ ผสมและตะกัว่ บริ สทุ ธิ์
ผลิตและจาหน่ายงานโลหะ, ขาย, ให้ เช่า และให้ บริ การ
บารุงรักษาซ่อมแซมแบตเตอรี่
ผลิตและจาหน่ายเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด
สถานบันการศึกษา

บจ. ฟรี เทรด โซน โลจิสติกส์

การขนส่งและคลังสินค้ าให้ เช่า

2543 - กันยายน 2560
2556 - กรกฎาคม 2560
2556 - 2557

กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบนั
ทางตรง
10,602,400 หุ้น
(4.08%)
ทางอ้ อม
- ไม่มี –

น้ องชาย นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง และ
น้ องชาย
นางสาวสิริณา
พัฒนะเมลือง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

บริ ษัทจดทะเบียน
กุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบนั
บริ ษัททัว่ ไป
2560 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั

ประวัติการ
กระทาผิด
ไม่มี

ทางอ้ อม
- ไม่มี -

หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program,
Class 13/2004
- Director
Certification
Program,
class 151/2011
- Financial
Statements for
Directors,
class 14/2011
หลักสูตร : EDP
- TLCA Executive
Development
Program รุ่น 12
ปริ ญญาโท
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ไม่มี
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์ 2

ซื ้อ ขาย ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์

บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์

ซื ้อ ขาย ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อา
ยุ
(ปี )

นายสันติ พัฒนะเมลือง (ต่อ)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

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

ตาแหน่ ง

2559 - ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ. อมตะ ปี โตรเลียม

ประกอบกิจการค้ าเกี่ยวกับพลังงาน

2557 - ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ. ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์
ดีเวลลอปเมนท์
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

ซื ้อ ขาย ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์

2555 - ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์

ผลิตชิ ้นส่วนยางสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิคส์ และอื่นๆ

2555 - ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท สเตียริ ง วีล

ผลิตพวงมาลัยรถยนต์ ฝาครอบแตร
และหัวเกียร์ รถยนต์
ผลิตชิ ้นส่วนยางสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิคส์ และอื่นๆ
ให้ เช่าและจาหน่ายโรงงาน

2555 - ปัจจุบนั

2550 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
12. นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง 46

ปริ ญญาโท
สาขาอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หลักสูตร : IOD
- เลขานุการบริ ษัท
- Financial
Statements for
Directors
(FSD26/2014)
- Director Certification
Program
(DCP227/2016)
- Ethical Leadership
Program
(ELP9/2017)

ทางตรง
10,196,300 หุ้น
(3.92%)
ทางอ้ อม
- ไม่มี -

พี่สาวนายสริ ศ
พัฒนะเมลือง และ
พี่สาวนายสันติ
พัฒนะเมลือง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

บริ ษัทจดทะเบียน
ตุลาคม 2561 - ปัจจุบนั
สิงหาคม 2559 กุมภาพันธ์ 2561
พฤษภาคม 2559 กุมภาพันธ์ 2561
2545 - ปัจจุบนั

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

ผลิตน็อตพิเศษสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ไม่มี
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ผู้จดั การทัว่ ไป - ส่วนสานักงาน

บจ. ซัมมิท ซูโกกุ เซอิร่า

ผู้ผลิตน็อตพิเศษ สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนู
แฟ็ คเจอริ่ ง

ผลิตชิ ้นส่วนยางสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอื่นๆ

กรรมการ
ผู้จดั การทัว่ ไปอาวุโส - ส่วนงาน
บริ หารธุรกิจ และส่วนงาน
จัดหา

บริ ษัททัว่ ไป
2556 - ปัจจุบนั
พฤษภาคม 2559 ปัจจุบนั
เมษายน 2559 - ปัจจุบนั

ประวัติการ
กระทาผิด
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อา
ยุ
(ปี )

นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
(ต่อ)

13. นางสาวภัทรา ชัยยศ
บูรณะ

14. นางกสิตา พิทกั ษ์สงคราม
วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ น
เลขานุการบริ ษัท
14 พฤษภาคม 2555

47

38

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
หลักสูตร : TLCA
- Executive
Development
Program
(EDP15/2014)
ชัว่ โมงพัฒนาความรู้
ต่อเนื่อง (CPD) ด้ าน
บัญชี 6 ชม. :
สภาวิชาชีพบัญชี
- เรื่ องเล่าข่าวทุจริ ต
และผิดมาตรฐานบัญชี
ของบริ ษัทจดทะเบียน
รุ่นที่ 3/62
- บัญชีบริ หารเพื่อการ
วางแผนและการ
ตัดสินใจ รุ่น 1/63
ปริ ญญาโท การตลาด
มหาวิทยาลัย โคเวนทรี
ประเทศอังกฤษ
ปริ ญญาตรี นิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)

ทางตรง
- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ไม่มี

ทางอ้ อม
- ไม่มี -

ปริ ญญาโท
ทางตรง
หลักสูตรบริ หารธุรกิจ
- ไม่มี มหาบัณฑิต
วิชาการบริ หารและ
ทางอ้ อม
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ไม่มี มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2546 - ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ไทยโปรเกรส รับเบอร์

ผลิตชิ ้นส่วนยางสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอื่นๆ

กุมภาพันธ์ 2558 มิถนุ ายน 2558
2541 - 2554

ผู้อานวยการ ส่วนงานผลิต

บจ.วาย เอส เอส (ประเทศไทย)

ผู้จดั การฝ่ ายผลิต

บจ. ไทยยางกิจไพศาล

ผลิตชิ ้นส่วนระบบกันกระเทีอน สาหรับรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์
ผลิตยางทางเทคนิคสาหรับผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์

ผู้จดั การทัว่ ไปอาวุโส - ส่วนงาน
ปฏิบตั ิการธุรกิจ และส่วน
งานวิจยั และพัฒนา
ผู้จดั การทัว่ ไป - ส่วนงาน
ปฏิบตั ิการธุรกิจ
ผู้จดั การ ฝ่ ายการตลาด

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

บริ ษัทจดทะเบียน
มกราคม 2562 - ปัจจุบนั

มกราคม 2561 - มกราคม
2562
2555 - 2560
ไม่มี

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

บริ ษัทจดทะเบียน
1 ธันวาคม 2562 ปัจจุบนั
ธันวาคม 2559 30 พฤศจิกายน 2562
พฤษภาคม 2559 ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั

ประวัติการ
กระทาผิด

ไม่มี
ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ไม่มี
ผู้จดั การทัว่ ไป - ส่วนงาน
บริ หารธุรกิจ
ผู้ช่วยผู้จดั การ ฝ่ ายกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
เลขานุการคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน
เลขานุการคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ
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บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
นางกสิตา พิทกั ษ์สงคราม
(ต่อ)
ที่อยูต่ ิดต่อ :
19/5 หมู่ 3
ตาบลบ้ านสวน
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
20000

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
หลักสูตร: IOD
- Company Secretary
Program
(CSP46/2012)
- Company Reporting
Program
CRP3/2012)
- Board Reporting
Program
(BRP13/2014)
- Anti-Corruption the
Practical Guide
(ACPG 21/2015)
- Financial
Statement for
Director
(FSD42/2020)
โดย TLCA
- Fundamental
Practice for
Corporate Secretary
(FPCS)
- IR Certification 2016
โดย SEC, SET
- Smart Disclosure
Program (SDP)
- การใช้ งานระบบ SPC
Straight Through
- Basic IR Training
- Stock Valuation for
IR
- Good Practices for
Analyst Presentation

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

พฤษภาคม 2555 ปัจจุบนั
2555 - ธันวาคม 2559

2554 - 30 พฤศจิกายน
2562
2551 - 2553
บริ ษัททัว่ ไป
2550 - 2551
2548 - 2550

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

เลขานุการบริ ษัท
หัวหน้ าแผนกฝ่ ายกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
เลขานุการกรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายธุรการ
เลขานุการผู้จดั การฝ่ ายผลิต
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บจ. มารูอิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์)
บจ. คอบร้ า อินเตอร์ เนชัน่ แนล

ผลิตชิ ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์
ผลิตและส่งออกอุปกรณ์กีฬาทางน ้า

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
นางกสิตา พิทกั ษ์สงคราม
(ต่อ)

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

- แนวทางการจัดทา
รายงานการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
สาหรับบริ ษัทจด
ทะเบียน ปี 2556
- การบริ หารความ
รับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน ปี 2558
- Responsible Supply
Chain Management
ปี 2558
- การจัดทารายงาน
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม รุ่น 1 ปี 2558
โดยสถาบันอื่นๆ
- โครงการพัฒนา
ผู้บริ หาร Global Mini
MBAรุ่นที่ 78
คณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- PA (Personal
Assistant) training ปี
2558 (Thailand
Chapter Young
Presidents'
Organization Inc.)
- การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
ปี 2559
- AGM 100 ปี 2559
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ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประวัติการ
กระทาผิด

- สิทธิและหน้ าที่ของผู้ถือ
หุ้น บนมิติ หยิน-หยาง :
ขาว-ดา ทาในสิ่งที่
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.)
15. นายจักรรัตน์ มีสาวงษ์

16. นางสาวพิมพ์ลภัส ชาญ
สมิง

44

42

ปริ ญญาโท
สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

ทางตรง
100 หุ้น
(0.000038%)

ปริ ญญาโท สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยบูรพา
บัญชีมหาบัญฑิต

ทางตรง
- ไม่มี -

ไม่มี

ทางอ้ อม
- ไม่มี ไม่มี

บริ ษัทจดทะเบียน

ไม่มี

1 ธันวาคม 2562 ปัจจุบนั
กรกฎาคม 2559 - 30
พฤศจิกายน 2562
มกราคม 2558 - 2559
บริ ษัทจดทะเบียน
มกราคม 2563 - ปัจจุบนั

ผู้จดั การทัว่ ไปส่วนงานจัดหา

บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด
(มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

ผลิตและจาหน่ายสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่าง
รถยนต์

ผู้ช่วยผู้จดั การส่วนงานจัดหา

ทางอ้ อม
- ไม่มี -
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ไม่มี
ผู้จดั การบัญชีและการเงิน

บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด
(มหาชน)

ผลิตและจาหน่ายสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่าง
รถยนต์

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
นางสาวพิมพ์ลภัส ชาญสมิง
(ต่อ)

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

บริ ษัททัว่ ไป
2554 - 2562

บริ ษัท ไทย เอ็นโอเค จากัด

ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์

2550 - 2553

ผู้จดั การฝ่ ายวางแผน (จัดทา
และวิเคราะห์งบประมาณ)
ผู้จดั การบัญชีและการเงิน

บริ ษัท เคซเท็ม (สยาม) จากัด

ผลิตเหล็กหล่อและสแตนเลส

2546 - 2549

ผู้จดั การบัญชีและการเงิน

บริ ษัท เอ็กเซดดี ้ ฟริ คชัน่ แมทที
เรี ยล จากัด

ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์
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ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

1.2 บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
-ไม่ ม-ี
ชื่อบริ ษัท

นาย
สรรเสริ ญ
จุฬางกูร

นายสริ ศ
พัฒนะ
เมลือง

นายมากาโต
เทราอุรา

นายทวีฉตั ร
จุฬางกูร

นายวุฒิภมู ิ
จุฬางกูร

นายฮาจิเมะ
คาโตะ

นายปริ ญญา
ไววัฒนา

นายอภินนั ท์
ณ ระนอง

นายฉัตรชัย
เอียสกุล

นายวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์

นายสันติ
พัฒนะเมลือง

นางสาว
สิริณา
พัฒนะเมลือง

นางสาวภัท
รา ชัยยศ
บูรณะ

นางกสิตา
พิทกั ษ์
สงคราม

นายจักร
รัตน์ มีสา
วงษ์

X, S

/, //, S

/

/, ,//,S

/, S

/, //, S

/, ID, AC

/, ID, AC

/, ID, AC

/, ID, AC

/, S

-

-

-

-

/, S

/, S

บริ ษัทจดทะเบียน
1

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล

3

บมจ. ไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ และการพิมพ์

4

บมจ. ไอร่ า แคปปิ ตอล

5

บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน่

6

บมจ. ไอร่ าแอนด์ไอฟุล

7

บมจ. ไอร่ า แฟคตอริ่ ง

8

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่

9

บมจ. นวนคร

10

/
/, ID
/, ID
/
/, ID
ID
/, //

บมจ. สายการบินนกแอร์

ID

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
11

บจ. เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ ปอเรชัน่

12

บจ. เจ แม็ค พร็อพเพอร์ ตี ้ แอ็คเซ็ส

13

บจ. เจ อา เค โอโตพาร์ ท

14

บจ. เซ็นทรัล มอเตอร์ วีล (ประเทศไทย)

15

บจ. เธอร์ รีน อินเตอร์ เทรด

/, S
/, S
/

/
/, //

/

16

บจ. เอช เอส เอช

17

บจ. เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ

X, S

18

บจ. เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี

X, S

/, S

19

บจ. แปซิฟิค กรุ๊ป

20

บจ. โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี

X, //, S

/, S

21

บจ. โอโต แอดวานซ์ แมททีเรี ยลแมนูแฟคเจอริ่ ง

X, S

/, S

22

บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์

23

บจ. ไทยซีทเบลท์

24

บจ. ไทยยางกิจไพศาล

25

บจ. ไทยออโตอินดัสตรี

26

บจ. คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็ คเจอริ่ ง

/, S
X, S

/, S
X, /, S

/, S

/, S

/, S
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/, S

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชื่อบริ ษัท

27

บจ. คอมพลีท โอโตพาร์ ท

28

บจ. ซังเค ซัมมิท (ประเทศไทย)

29

บจ. ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ ง เซ็นเตอร์

30

บจ. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอริ่ ง

31

บจ. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี ้ เวิร์ค

32

นาย
สรรเสริ ญ
จุฬางกูร

นายสริ ศ
พัฒนะ
เมลือง

X, /, S

/, S

นายมากาโต
เทราอุรา

นายทวีฉตั ร
จุฬางกูร

นายวุฒิภมู ิ
จุฬางกูร

นายฮาจิเมะ
คาโตะ

นายปริ ญญา
ไววัฒนา

นายอภินนั ท์
ณ ระนอง

นายฉัตรชัย
เอียสกุล

นายวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์

นายสันติ
พัฒนะเมลือง

นางสาว
สิริณา
พัฒนะเมลือง

/, S

/, S

/, S

X, //, S

/, S

X, S

/, S

X, //, S

/, S

/, S

บจ. ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรี ยล

X, S

/, S

/, S

33

บจ. ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ ท

X, /, S

34

บจ. ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ ง

X, /, S

35

บจ. ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี

36

บจ. ซัมมิท โอโต บอดี ้ สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์

/, S
X, S

/, S
/, S

37

บจ. ซัมมิท โอโต บอดี ้ อินดัสตรี

X, //, S

38

บจ. ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

X, //, S

/, S

39

บจ. ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ ง

X, S

/, S

40

บจ. ซัมมิท กรี นวัลเล่ย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ

X, S

/, S

41

บจ. ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน่

X, //, S

/, S

42

บจ. ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)

X

43

บจ. ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ ง

X, /, S

44

บจ. ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

X, /. S

45

บจ. ซัมมิท รี เทอร์ นิทโตกุ ซาวด์ พรู๊ฟ

X, S

46

บจ. ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ

47

/, S

/, S
/, S
/, S

/, S

X

/, S

บจ. ซัมมิท สเตียริ ง วีล

/, S, X

/, S

48

บจ. ซัมมิท อาร์ แอนด์ดี เซ็นเตอร์

X, S

/, S

49

บจ. ซัมมิท อินดัสตรี ้ (ประเทศไทย)

/, S

/

50

บจ. ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้ นท์

X, S

51

บจ. ธัญญกิจ เซอร์ วิส

52

บจ. บางกอก อีเกิล วิง

53

บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค

54

บจ. มารูบชิ ิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม

/, S

55

บจ. สตีล อัลลายแอนซ์เซอร์ วิส เซ็นเตอร์

/

56

บจ. อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์

/, S
/, S

/
//
/
/, S

/, S
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นางสาวภัท
รา ชัยยศ
บูรณะ

นางกสิตา
พิทกั ษ์
สงคราม

นายจักร
รัตน์ มีสา
วงษ์

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชื่อบริ ษัท

นาย
สรรเสริ ญ
จุฬางกูร

นายสริ ศ
พัฒนะ
เมลือง

นายมากาโต
เทราอุรา

นายทวีฉตั ร
จุฬางกูร

นายวุฒิภมู ิ
จุฬางกูร

นายฮาจิเมะ
คาโตะ

นายปริ ญญา
ไววัฒนา

นายอภินนั ท์
ณ ระนอง

นายฉัตรชัย
เอียสกุล

นายวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์

นายสันติ
พัฒนะเมลือง

X

57

บจ. อมตะ ซัมมิท รี ทส์ แมเนจเม้ นท์

58

บจ. ออโต้ อินทีเรี ยร์ โปรดักส์

X, S

/, S

59

บจ. อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี

X, S

/, S

60

บจ. ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท

61

บจ.แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน่

62

บจ. แอสไพเรชัน่ วัน

/, S

63

บจ. แฟคทอรี่ ดีโป ซัพพลาย

/, S

64

บจ. ธัญญกิจ เซอร์ วิส

65

บจ. ฟรี เทรด โซน โลจิสติกส์

66

บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์ 2

/, S

67

บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์

/, S

68

บจ. อมตะ ปี โตรเลียม

/, S

69

บจ. ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์

/
/, S

/
/

/, S
-

70

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

71

Changchun HI-LEX Auto Cable Co., Ltd.

/

72

Chongqing Evaheart Medical Device Co., Ltd.
Chongqing HI-LEX Cable System Group Co.,
Ltd.

/

74

Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)

/

75

Dae Dong System Co., Ltd.

/

76

Daedong HI-LEX of America Inc. LLC.

/

77

Guangdong HI-LEX Cable System Co., Ltd.

/

78

Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.

/

79

HI-LEX Vietnam Co., Ltd.

/

80

HI-LEX America Inc.

/

81

HI-LEX Cable System Co., Ltd.

/

82

HI-LEX Controls Inc.

/

83

HI-LEX Corporation
HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing
LLC.

X

73

84

/

/
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นางสาว
สิริณา
พัฒนะเมลือง

นางสาวภัท
รา ชัยยศ
บูรณะ

นางกสิตา
พิทกั ษ์
สงคราม

นายจักร
รัตน์ มีสา
วงษ์

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

นาย
สรรเสริ ญ
จุฬางกูร

ชื่อบริ ษัท

นายสริ ศ
พัฒนะ
เมลือง

นายมากาโต
เทราอุรา

85

HI-LEX India Private Ltd.

/

86

HI-LEX KANTO, Inc.

/

87

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

/

88

HI-LEX Miyagi, Inc

/

89

HI-LEX Saitama, Inc.

/

90

HI-LEX Shimane, Inc.

/

91

Izushi Cable, Inc.

/

92

Sun Medical Technology Research Corp.

/

93

Tajima TSK, Inc.

/

94

TSK (Korea) Co., Ltd.

/

TSK of America Inc.

X

95

หมายเหตุ:

x ประธานกรรมการ

/ กรรมการ

// กรรมการบริ หาร

S กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

นายทวีฉตั ร
จุฬางกูร

นายวุฒิภมู ิ
จุฬางกูร

นายฮาจิเมะ
คาโตะ

นายปริ ญญา
ไววัฒนา

-

ID กรรมการอิสระ

AC กรรมการตรวจสอบ
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- อื่นๆ

นายอภินนั ท์
ณ ระนอง

นายฉัตรชัย
เอียสกุล

นายวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์

นายสันติ
พัฒนะเมลือง

นางสาว
สิริณา
พัฒนะเมลือง

นางสาวภัท
รา ชัยยศ
บูรณะ

นางกสิตา
พิทกั ษ์
สงคราม

นายจักร
รัตน์ มีสา
วงษ์

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
- ไม่ มี -
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
3.1 ข้ อมูลหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

นางสาวศุภิสรา เกียรติคณารัตน์

48

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
26 พฤศจิกายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตร
1) มาตรฐานโอกาสทางธุรกิจและความ
เสี่ยงในโซ่อปุ ทาน
2) ISO9001 Lead Auditor
3) ISO14001 Lead Auditor
4) VDA 6.3 Process Auditor
5) IATF16949 Lead Auditor
6) Five Core Tools for Management
System

จานวนหุ้นและสัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)
ทางตรง
1,804 หุ้น
(0.00069%)
ทางอ้ อม
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทางาน

ความสัมพันธ์
ไม่มี

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

บริ ษัทจดทะเบียน

ไม่มี

พฤศจิกายน 2562 ปัจจุบนั

ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

2552 - ปัจจุบนั

หัวหน้ าทีมตรวจติดตาม
ภายในด้ านระบบฯ

2562

ผู้จดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ

2560 - 2561

ตัวแทนฝ่ ายบริ หารระบบ
บริ หารคุณภาพ

2557 - 2560

ผู้จดั การฝ่ ายอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

2552 - 2561

ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารคุณภาพ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บจ.เอ็มดีเอสเทคโนโลยี

ผู้ผลิต Jig/Fixture/Tooling สาหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็คโทรนิคส์
ผลิตคอนเน็คเตอร์ สายไฟสาหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิคส์
และอื่นๆ

ตัวแทนฝ่ ายบริ หารระบบ
บริ หารคุณภาพยานยนต์
ตัวแทนฝ่ ายบริ หารระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัททัว่ ไป
2551 - 2551
2548 - 2550

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
QMR of ISO9001
PD Sr. Dept. Mgr.

2548 - 2550

QC Sr. Dept. Mgr.
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ประวัติการกระทา
ผิด

บจ.เอสอีดบั บลิวเอส-ซีที
(ซูมิโตโม อิเล็คทริ ค ไวร์ ริ่ง ซิส
เต็ม คอมโพแนนท์ ประเทศ
ไทย)

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
นางสาวศุภิสรา เกียรติคณา
รัตน์ (ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2548 - 2550

ตัวแทนฝ่ ายบริ หารระบบ
มาตรฐานแรงงานไทย

2547 - 2550

QA Sr. Dept. Mgr.

2546 - 2550

หัวหน้ าทีมตรวจติดตาม
ภายในทุกระบบ

2546 - 2550

หัวหน้ าทีมผลิตภัณฑ์ใหม่

2546 - 2550

ตัวแทนฝ่ ายบริ หารระบบ
มาตรฐานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

2546 - 2550

ตัวแทนฝ่ ายบริ หารระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้ อม

2546 - 2550

ตัวแทนฝ่ ายบริ หารระบบ
บริ หารคุณภาพยานยนต์

2546 - 2550

ตัวแทนฝ่ ายบริ หารระบบ
บริ หารคุณภาพ

2546 - 2547

QA Dept. Mgr.
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ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

ประวัติการกระทา
ผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

3.2 ข้ อมูลหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

2. นางกสิตา พิทกั ษ์สงคราม

37

วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ น
เลขานุการบริ ษัท
14 พฤษภาคม 2555
ที่อยูต่ ิดต่อ :
19/5 หมู่ 3
ตาบลบ้ านสวน
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
20000

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาโท
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิชาการบริ หารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มหาวิทยาลัยศรี 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)
- Financial Statement for Director
(FSD42/2020)
โดย TLCA
- Fundamental Practice for Corporate
Secretary (FPCS)
- IR Certificate 2016
โดย SEC, SET
- Smart Disclosure Program (SDP)
- การใช้ งานระบบ SPC Straight
Through
- Basic IR Training
- Stock Valuation for IR
- Good Practices for Analyst
Presentation
- แนวทางการจัดทารายงานการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริ ษัทจด
ทะเบียน ปี 2556

จานวนหุ้นและสัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)
ทางตรง
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์
ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

บริ ษัทจดทะเบียน
1 ธันวาคม 2562 ปัจจุบนั

ผู้จดั การทัว่ ไป - ส่วนงาน
บริ หารธุรกิจ

ธันวาคม 2559 30 พฤศจิกายน
2562

ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ าย ฝ่ ายกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

พฤษภาคม 2559 ปัจจุบนั

เลขานุก ารคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน

2557 - ปัจจุบนั

เลขานุการคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ

พฤษภาคม 2555 ปัจจุบนั

เลขานุการบริ ษัท

2555 - ธันวาคม
2559

หัวหน้ าแผนกฝ่ ายกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และนักลงทุนสัมพันธ์

2554 - 30
พฤศจิกายน 2562

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

2551 - 2553
บริ ษัททัว่ ไป
2550 - 2551
2548 - 2550

เลขานุการกรรมการผู้จดั การ
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ประวัติการกระทา
ผิด
ไม่มี

ทางอ้ อม
- ไม่มี -

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายธุรการ
เลขานุการผู้จดั การฝ่ ายผลิต

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์

บจ. มารูอิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์) ผลิตชิ ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์
บจ. คอบร้ า อินเตอร์ เนชัน่ แนล ผลิตและส่งออกอุปกรณ์กีฬาทางน ้า

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
นางกสิตา พิทกั ษ์สงคราม
(ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

โดย SEC, SET (ต่ อ)
- การบริ หารความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2558
- Responsible Supply Chain
Management ปี 2558
- การจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อ
สังคม รุ่น 1 ปี 2558
โดยสถาบันอื่นๆ
- โครงการพัฒนาผู้บริ หาร Global Mini
MBA รุ่นที่ 78 คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- PA (Personal Assistant) training ปี
2558 โดย Thailand Chapter Young
Presidents' Organization Inc.
- การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
- AGM 100
- สิทธิและหน้ าที่ของผู้ถือหุ้น บนมิติ หยินหยาง : ขาว-ดา ทาในสิ่งที่ถกู 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.)
โดยสถาบันอื่นๆ (ต่ อ)
- การวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึ ก
ปฏิบตั ิ รุ่นที่ 12/2563 (CONC
Thammasart)
- “การบริ หารและพัฒนาทรัพยากร
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ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

ประวัติการกระทา
ผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
นางกสิตา พิทกั ษ์สงคราม
(ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

มนุษย์ไปสูอ่ งค์การยุคใหม่” (Cutting
Edge) รุ่นที่ 41/2563 (NIDA)
- การวางแผนต้ นทุน 2563 เพื่อพิชิต
กาไรสาหรับนักบัญชี (ธรรมนิติ)
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ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

ประวัติการกระทา
ผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรั พย์ สิน
ในปี 2563 บริ ษัทไม่มีนโยบายประเมินราคาทรัพย์สนิ และไม่มีการตีราคาทรัพย์สนิ ใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
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เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดย่ อย
5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) ได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท มี
กรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้ องกับข้ อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ฯ มีรายนามและจานวนครัง้ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2563 ดังนี ้
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้
การประชุม

จานวนครัง้
การเข้ าร่ วมประชุม

1

นายปริ ญญา ไววัฒนา*

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4

4

2

นายอภินนั ท์ ณ ระนอง

กรรมการตรวจสอบ

4

4

3

นายฉัตรชัย

กรรมการตรวจสอบ

4

4

4

นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

กรรมการตรวจสอบ

4

4

เอียสกุล

* นายปริ ญญา ไววัฒนา เป็ นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขต หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ สอดคล้ องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2563 (เริ่ มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4
ครัง้ บางครัง้ ประชุมร่วมกับผู้บริ หาร ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงินของบริ ษัทได้ จดั ทา
ขึ ้นอย่างถูกต้ อง และเชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงิน
ดังกล่าว มีความถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชี และวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป รวมทังมี
้ การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเกี่ยวข้ องทุกไตรมาส
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
โดยว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดาเนินการตรวจสอบ อีกทัง้ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทาหน้ าที่
ตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจาปี ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและอนุมตั ิ ซึ่งครอบคลุม
ระบบงานที่สาคัญ รวมทังได้
้ มอบหมายให้ ติดตามผลการแก้ ไขปรับปรุงข้ อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบ
ด้ ว ย เห็ น ว่า บริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุม ภายในที่ เ พี ย งพอ และเหมาะสมกับ ลัก ษณะของกิ จ การ และไม่พ บ
ข้ อบกพร่ อง หรื อจุดอ่อนเกี่ ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็ นสาระสาคัญ มีการดูแลรักษาทรั พย์ สินอย่าง
เหมาะสม รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างครบถ้ วน นอกจากนี ้ ได้ สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดย
พิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน หน้ าที่ ความรับผิดชอบ อัตรากาลัง และความเป็ นอิสระของหน่วยงาน
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ตรวจสอบภายใน โดยกาหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานด้ านการบริ หารต่อกรรมการผู้จัดการ มีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริ ษัทเป็ นไปอย่ างอิสระ
เพียงพอ และมีประสิทธิผล
3. สอบทานการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management: ERM) ซึ่งบริ ษัทเป็ นผู้
บ่งชี ้ความเสีย่ ง ประเมินความเสีย่ งทังจากปั
้
จจัยภายใน และปั จจัยภายนอก ประกอบด้ วยความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์
ความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ รวมถึงความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการข้ อมูลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสีย่ ง
การบริ หารจัดการทางการเงิน และความเสีย่ งการปฏิบตั ิตามกฎระเบีย บ ข้ อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล และ
ความเสี่ยงจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด -19) ที่มีการระบาดใหญ่ทวั่ โลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่ง
ส่งผลกระทบในวงกว้ างต่อการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นสาระสาคัญ โดยมีการจัดการความเสี่ยงและติดตามความ
คืบหน้ าของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสามารถปฏิบตั ิงานได้ ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และหาก
เกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร สามารถจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ อย่างทันกาล ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งความเสี่ยงต่างๆ และมีความเห็นว่า
บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และควรเฝ้าติดตามปรับปรุ งเพื่อให้ มีการบริ หารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ ้น
4. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ วยหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท มีความเห็นว่าไม่พบข้ อบกพร่องที่มีสาระสาคัญ
ในเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
5. พิจารณาผลการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตของผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้ าน และตรวจพบการทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และแสดงถึงความยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม โปร่ งใส และให้ ความสาคัญในการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบทังทางตรงและทางอ้
้
อม
6. สอบทานและให้ ความเห็นต่อการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ไม่พบรายการที่
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในเรื่ องดังกล่าวอย่างถูกต้ องครบถ้ วน รวมทัง้
ได้ ปฏิบตั ิเป็ นไปตามหลักจรรยาบรรณฯ ที่กาหนดอย่างเหมาะสม
7. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีในปี ที่ผ่านมา รวมทัง้ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และความเป็ นอิสระ และได้ เสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขออนุมตั ิที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังนาย
้
กฤษฎา เลิศวนา และ/หรื อ นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร และ/หรื อ นางกุลรพี ปิ ยะวรรณสุทธิ์ แห่งบริ ษัท สานักงาน
อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2564 ค่าสอบบัญชีรวม 960,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุน จานวน 5 บัตร รวมจานวน 270,000 บาท)
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โดยสรุปในภาพรวมแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ
และมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ ให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลทางการเงิน และการดาเนินงานอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริ หารความเสี่ยงเดิมและความเสี่ยงที่เกิด
ใหม่จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ข้ อกาหนด และข้ อผูกพันต่างๆ มีการปฏิบตั ิกบั รายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้ อง มีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้ องกับ
ระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่ งใส และเชื่อถือได้ รวมทังพิ
้ จารณาความเป็ นอิสระของผู้สอบ
บัญชีเพื่อแต่งตังและเสนอค่
้
าตอบแทนการสอบบัญชี นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประเมินตนเองตาม
แบบประเมินตนเองของกรรมการตรวจสอบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด เพื่อนาผลการประเมินมา
ใช้ ในการปรั บปรุ งการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ ดียิ่งขึ ้น และเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ า คณะกรรมการ
ตรวจสอบมี คุณ สมบัติ แ ละการด าเนิ น การของคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ส อดคล้ อ งกับ
ข้ อกาหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต.

(นายปริ ญญา ไววัฒนา)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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5.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็ นอิสระ 4 ท่าน ล้ วน
เป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัท
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนได้ ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ค รบถ้ วนตามที่ ร ะบุ ใ นกฎบัต ร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดังนี ้
งานด้ านการสรรหา
1. จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย โดยกาหนดจานวนโครงสร้ าง
และองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ เสนอ
ขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาผู้บริ หารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
3. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริ หาร
ระดับสูง
4. สนับสนุนให้ บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ
บริ ษัท
5. ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการสรรหาตามทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
งานด้ านการกาหนดค่าตอบแทน
1. จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัท กรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและขออนุมตั ิที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้บริ หาร
ระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
3. ให้ คาชี ้แจงและตอบคาถามที่เกี่ยวข้ องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร โดยเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
(56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษัท
5. ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
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ทังนี
้ ้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้ เข้ าร่วมการประชุม สรุปได้ ดงั นี ้
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
ที่

จานวนครัง้
การประชุม

จานวนครัง้
การเข้ าร่ วมประชุม

1

นายอภินนั ท์

ณ ระนอง

ประธาน

2

2

2

นายปริ ญญา

ไววัฒนา

กรรมการ

2

2

3

นายฉัตรชัย

เอียสกุล

กรรมการ

2

2

4

นายวีรวัฒน์

ขอไพบูลย์

กรรมการ

2

2

(นายอภินนั ท์ ณ ระนอง)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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5.3 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ประกอบด้ วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็ นอิสระ 4 ท่าน ล้ วนเป็ นผู้มีความรู้
และประสบการณ์ ปฏิบัติห น้ าที่ตามขอบเขตความรั บ ผิดชอบที่ได้ รั บมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่ง
สอดคล้ องกับประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2563 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ปฏิบตั ิตามกฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทอย่าง
ครบถ้ วน พิจารณาและทบทวนการนาหลักปฏิบตั ิตาม CG Code ไปปรับใช้ ตามบริ บททางธุรกิจของบริ ษัทแล้ ว
และได้ รายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ทตามความเหมาะสม ซึ่ ง การประชุ ม
ทุกครัง้ คณะกรรมการฯ ได้ รายงาน แสดงความเห็น และให้ ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยส่งเสริ มและติดตามความ
คื บ หน้ าของกระบวนการพั ฒ นาการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การพิจารณาปรับปรุ งคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการ (CG Handbook) ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4
สิงหาคม 2563 ซึ่งประกอบด้ วยจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conducts) ตลอดจนนโยบายทังหมดของบริ
้
ษัท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ รวมทังให้
้ แนวทาง ข้ อเสนอแนะอื่นที่จาเป็ นเพื่อการปรับปรุ งและ
พัฒนาการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท
ทังนี
้ ้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้ เข้ าร่วมการประชุม สรุปได้ ดงั นี ้
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
ที่

จานวนครัง้
การประชุม

จานวนครัง้
การเข้ าร่ วมประชุม

1

นายปริ ญญา

ไววัฒนา

ประธาน

2

2

2

นายอภินนั ท์

ณ ระนอง

กรรมการ

2

2

3

นายฉัตรชัย

เอียสกุล

กรรมการ

2

2

4

นายวีรวัฒน์

ขอไพบูลย์

กรรมการ

2

2

(นายปริ ญญา ไววัฒนา)
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

- 194 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) ได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท
มีกรรมการบริ หารความเสีย่ ง 6 ท่าน มีรายนามดังนี ้
ลาดับ
จานวนครัง้ การ จานวนครัง้ การ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
ที่
ประชุม
เข้ าร่ วมประชุม
1 นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
ประธาน
4
4
(กรรมการผู้จดั การ)
2

นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
กรรมการ
(ผู้จดั การทัว่ ไปอาวุโส - ส่วนงานบริ หารธุรกิจ และ
ส่วนงานจัดหา)
นางสาวภัทรา ชัยยศบูรณะ
กรรมการ
(ผู้จดั การทัว่ ไปอาวุโส - ส่วนงานปฎิบตั ิการธุรกิจ
และส่วนงานวิจยั และพัฒนา)
นายฮาจิเมะ คาโตะ
กรรมการ
(ผู้จดั การทัว่ ไป - ส่วนงานวิจยั และพัฒนา)

4

4

4

4

4

4

5

นางกสิตา
พิทกั ษ์ สงคราม1
(ผู้จดั การทัว่ ไป - ส่วนงานบริ หารธุรกิจ)

กรรมการ

4

4

6

นายจักรรัตน์ มีสาวงษ์ 2
(ผู้จดั การทัว่ ไป - ส่วนงานจัดหา)

กรรมการ

4

4

4

2

4

3

3

4

กรรมการที่ออกระหว่างปี
1 นายสวัสดิ์
สุขะอาจิณ3
กรรมการ
(ผู้จดั การทัว่ ไปอาวุโส - ส่วนงานผลิต และส่วนงาน
คุณภาพ)
2 นายมังกร
จันทะคัด4
กรรมการ
(ผู้จดั การทัว่ ไป - ส่วนงานผลิต)
1
ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้จดั การทัว่ ไป - ส่วนงานบริ หารธุรกิจ วันที่ 1 ธันวาคม 2562
2
ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้จดั การทัว่ ไป - ส่วนงานจัดหา วันที่ 1 ธันวาคม 2562
3
นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
4
นายมังกร จันทะคัด ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ในรอบปี 2563 (เริ่ มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ งที่มีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสอดคล้ อง เหมาะสม และสนับสนุนให้
องค์กร สามารถบริ หารความเสีย่ งได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พิจารณาทบทวนกรอบบริ หารความเสีย่ ง กระบวนการบริ หารความเสี่ยง การประเมินระดับความเสี่ยง เพื่อให้ มี
แนวทางปฏิบตั ิงานที่เป็ นปั จจุบนั และปฏิบตั ิได้ สอดคล้ องตามแนวทางที่กาหนดไว้
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3. พิจารณาการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ขององค์กร ได้ แก่ ผลประเมินความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้ าน
ปฏิบตั ิการ ความเสี่ยงการบริ หารจัดการทางการเงิน และความเสี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับของ
หน่วยงานกากับดูแล และการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ความเสี่ยงด้ านคอร์ รัปชัน่ รวมถึงความเสี่ยงที่
เกิดขึ ้นใหม่ตามสถานการณ์ ปัจจุบนั เช่น การแพร่ ระบาดใหม่ของโรคติดต่อ อาทิ ไวรัสโคโรนา (โควิด–19)
ตลอดจนพิจารณาการตอบสนองความเสี่ยงโดยคานึงถึงความจาเป็ นและเร่ งด่วนในการตอบสนองความเสี่ยง
จากผลประเมินความเสีย่ ง ระดับความเสีย่ งที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และความรุนแรงของผลกระทบ
ที่อาจเกิดจากความเสีย่ ง (Risk Severity) ขององค์กร
4. พิจารณาอนุมตั ิแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Plan (BCP) ฉบับแก้ ไขเพื่อให้ มนั่ ใจว่าแผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจสามารถใช้ เป็ นแผนงานและแนวทางบรรลุสเู่ ป้าหมาย (Roadmap) ในการบริ หารธุรกิจ
ให้ ดาเนินได้ อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักในสภาวะที่ต้องประสบกับสถานการณ์ไม่ปกติจากภัยคุกคามภายใน
หรื อภายนอกอันจะเป็ นปั ญหาและอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจ
5. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการการบริ
้
หารความต่อเนื่อง Business Continuity Management (BCM)
เพือ่ ให้ ทีมงานและคณะกรรมการสามารถดาเนินการได้ ตามแแผนงานได้ อย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต หรื อใน
สถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลง
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 หารความเสีย่ งที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และมีความเห็นว่าบริ ษัทฯ ดาเนินการบริ หารความ
เสีย่ งได้ ครอบคลุมกับปั จจัยเสีย่ งต่างๆ รวมทังความเสี
้
่ยงที่เกิดขึ ้นใหม่ (เช่น การแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา (โค
วิด-19) มีการกากับ ติดตาม และรายงานผลการบริ หารความเสีย่ งที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
และมีการจัดการความเสีย่ งระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิผล

(นายสริ ศ พัฒนะเมลือง)
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
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