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ส่ วนที 1
บริษัททีออกหลักทรั พย์
1. ข้ อมูลทัวไป
1.1 ข้ อมูลบริษัท
ชือบริ ษัท
:
เลขทะเบียนบริ ษัท :
ประเภทธุรกิจ
:

ทีตงสํ
ั B านักงานใหญ่
และโรงงาน
เว็บไซต์บริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:

บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “TSC”)
0107548000145
ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์ โดยจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ผ้ ูผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์หลักใน
ประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ผลิตชินB ส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใน
ต่างประเทศ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที 700/737 หมูท่ ี 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี 20160
www.thaisteelcable.com
(038
038) 447 200 – 21
(038
038) 185 025
268,500,000 บาท (เรี ยกชําระแล้ ว 259,800,000 บาท)

1.2 ข้ อมูลทีบริษัทถือหุ้นตัง$ แต่ ร้อยละ 10 ขึน$ ไป
บริ ษัทมิได้ ถือหุ้นใด ๆ ในบริ ษัทอืนหรื อธุรกิจอืน
1.3 ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิงอืนๆ
นายทะเบียน
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (02) 229 2800
โทรสาร : (02) 359 1259
ผู้สอบบัญชี

ดร. จรรยาภรณ์ เตชะมนตรี กลุ
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 6720
บริ ษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด
เลขที 100 ถนนพระราม 4 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : (02) 623 3300
โทรสาร : (02) 623 3020 – 1
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2. ปั จจัยความเสียง
2.1 ความเสียงจากการพึงพาผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
บริ ษัทมีการทําสัญญารับความช่วยเหลือในด้ านพึงพาเครื องหมายการค้ า ภายใต้ ชือ
และ
“HI-LEX” และสัญญารับความช่วยเหลือด้ านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายเคเบิลควบคุมจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน (HI-LEX
LEX Corporation)
Corpo
เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
บริ ษัทสัง ซื Bอวัตถุดิบและชิ Bนส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน เนืองจากไม่สามารถจัดหาจากแหล่ง
จําหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรื อมีปริ มาณการใช้ น้อยจึงไม่ค้ มุ ทีจะผลิตเอง อย่างไรก็ดี ไม่มีสญ
ั ญาทีควบคุมใน
การจัดซื Bอวัตถุดิบระหว่างกันแต่อย่างใด
สําหรับความเสี
บความเสีย งด้ านการสัง ซื Bอวัตถุดิบและชิ Bนส่วนประกอบนันB บริ ษัทก็สามารถจัดซื Bอจากผู้ผลิตอืนแทนการสัง ซื Bอ
จากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน ได้ แต่อาจมีราคาและเงือนไขทางการค้ าทีต่างจากเดิม ในปั จจุบนั บริ ษัทได้ สรรหาแหล่ง
จัดซื Bอวัตถุดิบและชิ Bนส่วนประกอบในประเทศมากขึนBนB ซึง จะช่วยลดต้ นทุน โดยเฉพาะค่าขนส่งและภาษี นําเข้ าลงได้
ส่ว นความเสี ย งในแง่ ข องสัญ ญาฯ ดัง กล่ า วนันB บริ ษั ท เห็ น ว่ า ไฮเล็ ก ซ์ คอร์ ป อเรชัน จะต่ อ สัญ ญาให้ อ ย่ า ง
แน่นอน เนืองจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน ได้ ให้ คํารับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ ว่า หากสัญญาปั จจุบนั หมดอายุ จะ
ต่อสัญญาให้ อีกคราวละ 5 ปี (ซึซึงเป็ นนโยบายการต่อสัญญาทีไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน ใช้ กบั บริ ษัทในเครื อทุกบริ ษัท)
ประกอบกับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน มีสถานะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ได้ ร่วมทุนและเป็ นพันธมิตรทีดีต่อกันมา
เป็ นเวลามากว่า 35 ปี ทําให้ มีความมัน ใจว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน จะยังคงเป็ นผู้ถือหุ้น และให้ การสนับสนุนบริ ษัท
อย่างต่อเนืองต่อไป
ด้ วยเหตุนี B ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความเสีย งตํา
2.2

ความเสียงจากการแข่ งขันจากต่ างประเทศ
บริ ษัทอาจมีความเสียงจากการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ ซึงเป็ นผู้ประกอบการต่างชาติทีย้ายฐานการผลิตชิ Bนส่วน
เข้ ามาภายใต้ ข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี ปั จจัยหลักทีจะทําให้ ผ้ ูป ระกอบการสามารถรั กษาความสามารถในการ
แข่งขันได้ คือ คุณภาพ ต้ นทุนการผลิตทีสอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า การส่งมอบทีตรงเวลา และการบริ การ
หลังการขายเพื
ขายเพื อสร้ างความมัน ใจให้ กับลูกค้ า โดยบริ ษัทได้ กํ าหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดทีสํา คัญ คือ มุ่งเน้ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที มี คุ ณ ภาพสูง ควบคู่ กั บ การดํ า เนิ น งานลดต้ นทุ น ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การจั ด ส่ ง ที ต รงต่ อ
เวลา และการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ทีเหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้ ซึงบริ
ง บริ ษัทมีกลุม่ ลูกค้ าเป็ นผู้ผลิตชันB
นําทีมีฐานการผลิตในประเทศไทย และมีความสัมพันธ์ ทีดีกับลูกค้ าเหล่านีมB าโดยตลอด ประกอบกับได้ มีห้อง
ทดสอบผลิตภัณฑ์เป็ นของตนเอง ส่งผลให้ ลดเวลาและค่าใช้ จ่ายในการทํางาน
ดังนันB จึงมีความเสีย งตําทีคแู่ ข่งขันจากต่างประเทศจะเข้ ามาและแข่
ามาและแข่งขันได้ ในระดับเดียวกัน เนืองจากจะต้ องลงทุน
สูงและไม่สามารถดําเนินการได้ ครบวงจรเช่นเดียวกับบริ ษัท
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2.3

ความเสียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ในปี 2556 บริ ษัทได้ จดั ซื Bอวัตถุดิบหลัก ได้ แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมลู ค่ารวมกว่าร้ อยละ 50
ของมูลค่าวัตถุดิบและชิ Bนส่วนประกอบทีบริ ษัทจัดซื Bอทังหมด
B
โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี Bได้ รับผลกระทบจากความผัน
ผวนของราคาซื Bอขายอันเนืองมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าวในตลาดโลก ซึงปรับตัว
สูงขึ Bนอย่างต่อเนือง โดยปั จจัยดังกล่าวเป็ นปั จจัยทีอยูเ่ หนือความควบคุมของบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิดความผันผวนถึงขนาดทีมีนยั สําคัญ บริ ษัทสามารถจะปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้ องกับต้ นทุนวัตถุดิบทีมีความผันผวนนันได้
B ตามข้ อตกลงในสัญญาซื Bอขายชิ Bนส่วนทีบริ ษัททํากับลูกค้ านันB ได้
กําหนดให้ บริ ษัทและลูกค้ าสามารถพิจารณาปรับราคาได้ เป็ นครังB คราว เช่น ทุก ๆ 6 เดือน หรื อทุก ๆ ครังB ทีราคา
วัตถุดิบมีการเปลียนแปลงตังแต่
B ร้อยละ 3 ขึ Bนไป เป็ นต้ น ซึงการปรับราคาแต่ละครังB คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
งสอ
B
ายจะทําการ
ตกลงร่วมกัน โดยบางครังB ลูกค้ าจะยินยอมให้ ทําการปรับราคาย้ อนหลังด้ วย ซึงการปรับราคาได้ ดงั กล่าวจะช่วยทํา
ให้ ผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบลดลง และบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายให้ ให้ ผ้ ผู ลิตทําการลดต้ นทุน
เพือเกิดการบริ หารจัดการต้ นทุนทีดี ซึง เมือผู้ผลิตมีความแข็งแกร่ง มีต้นทุนการบริ หารจัดการทีตําแล้ ว ก็จะสามารถ
ควบคุมราคาขายให้ มีเสถียรภาพได้ แม้ ราคาวัตถุดิบจะสูงขึ Bนก็ตาม

2.4

ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ
ในปี 2556 บริ ษัทมีการจัดซื Bอวัตถุดิบและชิ Bนส่วนประกอบโดยนําเข้ าจากต่างประเทศประมาณ
งประเทศประมาณ ร้ อยละ 41 ของยอด
ซื BอวัตถุดิบและชินB ส่วนประกอบทังหมด
B
โดยบริ ษัทมียอดการสัง ซื BอวัตถุดิบและชินB ส่วนประกอบทังหมดที
B
เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศตลอดทังปี
B เทียบเท่าเงินบาทจํานวนประมาณ 755 ล้ านบาท ซึงทําให้ บริ ษัทมีความเสียงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงิ
ย นเงินตราต่างประเทศในกรณีทีอตั ราแลกเปลีย นมีการปรับตัวสูงขึ Bน
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ รับอนุมตั ิวงเงินในการซื Bอเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าจากสถาบันการเงินแห่งหนึง ซึงวงเงิน
ดังกล่าวจะช่วยให้ บริ ษัทสามารถลดความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้ โดย
บริ ษัทพิจารณาตามความจําเป็ นและเหมาะสม

2.5

ความเสียงจากการพึงพาลูกค้ ารายใหญ่
ปั จจุบนั บริ ษัทมีลกู ค้ ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้ วยบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 6 ราย และผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
รายใหญ่ 2 ราย โดยรายได้ รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้ แก่บริ ษัทเหล่านี Bคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 86 ของรายได้ รวม
ของบริ ษัทในปี 2556 ดังนันB บริ ษัทจึงอาจมีความเสีย งด้ านรายได้ หากผู้ผลิตรายใดรายหนึง ลดปริ มาณการผลิ
า
ตหรื อ
เลิกการสัง ซือB ผลิต ภัณฑ์ จ ากบริ ษั ทซึง อาจมีผ ลกระทบต่อการประกอบธุ รกิ จ สถานะทางการเงิ น และผลการ
ดําเนินการของบริ ษัทในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตสายควบคุมสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่าง
รถยนต์ ทีดําเนินธุรกิจมากว่า 35 ปี โดยได้ พัฒนาประสิทธิ ภาพการผลิตจนมีชือเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตทีได้
คุณภาพและมีประสิทธิภาพทีเป็ นทียอมรับอย่างกว้ างขวาง มีต้นทุนการผลิตทีแข่งขันได้ มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์
เป็ นของตนเอง ส่งผลให้ ลดเวลาและเพิมความรวดเร็ วในการดําเนินงาน อีกทังB การทําธุรกิจกับบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์
และรถจักรยานยนต์รายใหญ่มาเป็ นเวลานาน มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่คือไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน ซึงเป็ นผู้ผลิตสายควบคุม
ชันนํ
B าของประเทศญีปนุ่ ตลอดจนการเป็ นบริ ษัทในกลุม่ ของซัมมิท คอร์ ปอเรชัน ซึง เป็ นผู้ผลิตชิ Bนส่วน
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รถยนต์ แ ละรถจัก รยานยนต์ รายใหญ่ ข องประเทศไทย
องป ระเทศไทย ทีมี ป ระสบการณ์ ใ นธุ ร กิ จ มานาน เป็ นผู้ผ ลิต ทีมี ค วาม
น่าเชือถือในเรื องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทในกลุม่ ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน ครอบคลุมถึงอุปกรณ์
และชินB ส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะทีนงั ผนังประตูข้าง ฯลฯ ซึงคุณสมบัติ
ดังกล่าวทําให้ เห็นว่ามีความเป็ นไปได้ ตําทีบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหล่านี Bจะเปลียนไปสัง ซื Bอจาก
คูแ่ ข่งของบริ ษัท
อนึง บริ ษัทได้ มีนโยบายกระจายความเสีย งโดยมีแผนการจะเพิมการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ Bนเพือเป็ น การ
ลดความเสีย งจากการพึ
รพึง พาลูกค้ ารายใหญ่อีกทางหนึง ด้ วย
2.6

ความเสียงจากการทีบริ ษัทมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่ าร้ อยละ 50 และการมีอํานาจบริ หาร
จัดการบริ ษัท และผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ ของบริ ษัท และ/หรื
และ อ
ผู้ถอื หุ้นรายอืนของบริษัท
ปั จจุบนั บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุม่ คือกลุม่ จุฬางกูร กลุม่ พัฒนะเมลือง และไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน โดยถือหุ้น
รวมกันในประมาณร้ อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วของบริ ษัท ซึงสามารถควบคุมมติทีประชุมผู้ถือหุ้น
ได้ เกือบทังหมด
B
ผู้ถือหุ้นรายอืนอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื
ามารถรวบรวมคะแนนเพือทําการตรวจสอบและถ่วงดุลเรื องทีผ้ ถู ือหุ้นราย
ใหญ่ เ สนอได้ ในบางกรณี ผ ลประโยชน์ ข องผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ อ าจขัด แย้ ง กับ ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท หรื อ ของ
ผู้ถือหุ้นรายอืน นอกจากนี Bผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยงั เป็ นผู้มีอํานาจในการบริ หารจัดการบริ ษัท โดยดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัทถึง 7 ท่าน จากทังหมด
B
11 ท่าน จึงมีความเสียงจากการทีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ใช้ อํานาจบริ หารจัดการอย่าง
เบ็ดเสร็ จ และบริ หารจัดการไปในทางทีขัดแย้ งกับผลประโยชน์ ของบริ ษัท และ/หรื
และ หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึงอาจมี
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัทได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีคณะกรรมการอิสระ ประกอบด้ วยกรรมการทังสิ
B Bน 4 ท่าน ทังหมดเป็
B
นบุคคลทีไม่มีสว่ นได้ เสีย
กับบริ ษัท สามารถทําหน้ าทีตรวจสอบการดําเนินงานของผู้บริ หารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ อย่าง
เพียงพอ อีกทังบริ
B ษัทได้ ว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายนอกให้ ตรวจสอบการปฏิ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ร่ วมกับฝ่ าย
ตรวจสอบของบริ ษัท ซึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้ อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบจะนําไปปรับปรุ ง
ระบบการควบคุมภายใน เพือให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิงขึ Bน
ดังนันB จึงมีความเป็ป็ นไปได้ น้อยทีจะเกิดความเสีย งดังกล่าวขึ Bน

2.7

ความเสียงจากการชดใช้ ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim)
ตามทีบริ ษัทมีหน้ าทีในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้ องรับผิดชอบต่อลูกค้ าของบริ ษัทนันB กรณีทีเกิดความ
เสียหายอันเนืองมาจากความบกพร่ องของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ในสัญญาซื Bอขายชิ Bนส่วนระบุให้ บริ ษัทต้ องชําระ
ค่า เสีย หายที เ กิ ดจากความบกพร่ อ งนันB ๆ ซึง หากผู้ผลิต รถยนต์ และรถจัก รยานยนต์ เ รี ย กร้ องให้ บ ริ ษั ทชํ า ระ
ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ ในจํานวนเท่ากับหรื อมากกว่ายอดขายของบริ ษัษัท และศาลมีคําสัง เป็ นทีสดุ ให้ บริ ษัทชําระ
เงินจํานวนดังกล่าว บริ ษัทก็อาจได้ รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทังการที
B
บริ ษัทต้ องร่ วมรับผิด
กับผู้ผลิตรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ หากมีผ้ บู ริ โภคได้ รับความเสียหายอันเกิดจากข้
กข้ อบกพร่ องในผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษัทในแต่ละปี ทีผา่ นมา ลูกค้ าได้ มีการเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์อยู่บ้าง แต่เป็ นจํานวน
เงินทีน้อยมากเมือเทียบกับยอดขาย และการเรี ยกร้ องให้ ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็ นเหตุการณ์ปกติของการ
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ดําเนินธุรกิ จยานยนต์ ไม่ใ ช่ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิน ใจสั
ใจสัง ซือB ผลิตภัณฑ์ ของลูกค้ า และเท่าทีผ่านมาไม่เคยมี
ผลกระทบอย่างมี นัย สํา คัญ ต่อ การดํ า เนิ นงานปกติ ข องบริ ษั ท แต่ป ระการใด นอกจากนี บB ริ ษั ท ยัง ตระหนัก ถึ ง
ความสําคัญในเรื องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนันก่
B อนการส่งให้ ลกู ค้ า บริ ษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์อย่างถีถ้วน และทุ
ละทุก ๆ ครึ งปี บริ ษัทจะสรุ
จะสรุ ปยอดการเรี ยกร้ องให้ ชดเชยค่าเสียหาย เพือนําผลลัพธ์ ไปวาง
แผนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึงบริ ษัทเชือว่าจะช่วยลดความเสียงในกรณีทีบริ ษัท
ต้ องชําระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ได้
2.8

ความเสียงจากการพึงพาอุตสาหกรรมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
การดําเนินการของบริ ษัทจะเปลีย นแปลงไปในแนวทางทีสอดคล้ องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ น
สํ า คัญ ซึ ง หากอุต สาหกรรมรถยนต์ แ ละรถจัก รยานยนต์ อ ยู่ใ นภาวะถดถอยหรื อ ภาวะชะงัก งัน บริ ษั ท ก็ จ ะ
ได้ รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน
เนืองจากปั จจุบนั อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็ นอุตสาหกรรมทีสร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิ
ทางเศรษฐ จได้ อย่างมหาศาล หลาย
ประเทศจึงพยายามสนับสนุนให้ เกิดการผลิตภายในประเทศตัวเองให้ มากทีสดุ ปั จจุบนั ประเทศไทยเป็ นผู้ผลิต
รถยนต์อนั ดับ 9 ของโลก
ลก มียอดผลิตในปี 2556 ประมาณ 2.5 ล้ านคัน ภาครัฐมีนโยบายเพิมเติมในการส่งเสริ มให้
ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมรถยนต์ของภูมิภาคอาเซียน โดยได้ ริเริ มโครงการ Eco Car 2 ซึง คาด
ว่าโอกาสทีอตุ สาหกรรมยานยนต์จะเข้ าสูภ่ าวะถดถอยยิ
าวะถดถอย งมีน้อยลง

2.9

ความเสียงจากการแข่ งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิน$ ส่ วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
บริ ษัทอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดแก่บริ ษัทคูแ่ ข่ง เนืองจากอุตสาหกรรมผลิตชิ Bนส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เป็ นอุตสาหกรรมทีมีการแข่งขันสูงทังภายในประเทศและต่
B
างประเทศ จึงมีความเสียงทีอาจเกิดผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจ
เนืองจากการผลิตชิ Bนส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ ขนตอนการผลิ
ัB
ตทีมีประสิทธิภาพเทียงตรง เพือให้ ได้
คุณภาพตรงกับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละราย นอกจากนี Bในการสัง ซื Bอชิ Bนส่วนสําหรับรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์
แต่ละรุ่นนันB บริ ษัทผู้ผลิ
ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะทําการคัดเลือกผู้ผลิตชิ Bนส่วนล่วงหน้ าก่อนการผลิตจริ ง โดย
ผู้ผลิตชิ Bนส่วนทีผา่ นการคัดเลือกแล้ ว จะได้ รับคําสัง ซื Bอผลิตภัณฑ์จากบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อย่าง
ต่อ เนื อ งตลอดอายุก ารผลิต รถยนต์ แ ละรถจัก รยานยนต์ รุ่ น นันB ๆ อี ก ทังการเปลี
งB การเปลี ย นแปลงรุ่ น ของรถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ไม่มีผลต่อการเปลียนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตสายควบคุม และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่าง
รถยนต์มากนัก
ดังนันB บริ ษัทในฐานะทีเป็ นผู้ผลิตสายควบคุมสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่าง
รถยนต์ ซึง ดําเนินธุรกิ
รกิจมายาวนานกว่า 35 ปี เป็ นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึง ของประเทศ มีผลงานและชือเสียงทีเป็ นที
ยอมรับอย่างกว้ างขวางในกลุม่ ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาเป็ นเวลานาน จึงได้ เปรี ยบคู่แข่งอืน ๆ ในการ
ผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์เพือประกอบรถยนต์และรถจั
ละรถจักรยานยนต์ในประเทศ ด้ วย
เหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจึงมัน ใจว่า ยังสามารถจะแข่งขันกับผู้ผลิตรายอืนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1 ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการทีสําคัญ
บริ ษัทเดิมชือว่า บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จํากัด ก่อตังขึ
B Bนเมือวันที 12 มิถุนายน 2521 โดยผู้ก่อตังหลั
B ก2
ท่าน คือนายสรรเสริ ญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมลือง บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนเริ มแรกจํานวน 4 ล้ านบาท และมี
กําลังการผลิตในช่วงแรก 250,000
250
เส้ นต่อปี ต่อมาได้ เพิมทุนจดทะเบียนและร่ วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน ซึงเป็ น
บริ ษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญีปนุ่
ต่อมาในปี 2548 บริ ษัทได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่
แห่งประเทศไทย เปลียนชือเป็ น บริ ษัท
ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน
มหาชน) แต่สดั ส่วนผู้ถือหุ้นยังคงเดิม
การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญของบริษัท
2549
- ย้ ายทีตงโรงงานและสํ
ัB
านักงานจากจังหวัดสมุทรปราการ มายังนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
2550
- ได้ รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริ มการลงทุนจํานวน 2 บัตร คือ
บัตรที 1 ส่งเสริ มการลงทุนในโครงการโยกย้ ายสถานประกอบการ
บัตรที 2 ส่งเสริ มการลงทุนในโครงการขยายการดําเนินงานของบริษัท
- ได้ รับรางวัล Q1 จาก AutoAlliance โดยเป็ นรางวัลสําหรับผู้ผลิตชิ Bนส่วนทีมีการจัดการด้ านคุณภาพดีเยียม
2551
- ได้ รับรางวัล Quality Control Cycle (QCC) จาก Thai Hino Co-Operation Club โดยเป็ นรางวัลด้ านการปรับปรุ งการ
ควบคุมคุณภาพโดยลดของเสียในกระบวนการผลิต
- ได้ รับรางวัล Toyota Production System (TPS) ชนะเลิศอันดับหนึง ในประเภท Group Sub Leader ติดต่อกันเป็ นปี
ที 2 จากบริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ ง จํากัด โดยเป็ นรางวัลด้ านการลด
ต้ นทุนด้ วยการบริ หารทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
- จัดตังศู
B นย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ และได้ รับการรับรองจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน
2552
- ได้ รับรางวัล Quality Award the Satisfies 2009 จากบริ ษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ส (ประเทศไทย
ประเทศไทย) จํากัด
- ได้ รับรางวัล Gold Certificate TCC Safety Activity of Level A จากบริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิ
เนียริ ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ ง จํากัด
- ได้ รับรางวัล Thank You Award จาก บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ ง แอนด์แมนูแฟคเจอริ ง จํากัด
ซึงมอบให้ บริ ษัททีมีความเชียวชาญในระบบ Toyota Production System (TPS) และให้ คําแนะนําการจัดทําระบบ
ให้ กบั บริ ษัทอืน ๆ จนประสบความสําเร็ จได้
- ได้ รับรางวัล D 2009 Delivery Award จากฮอนด้ ากรุ๊ป ซึง เป็ นรางวัลสําหรับผู้ผลิตชิ Bนส่วนทีมีผลการจัดส่งสินค้ าดีเด่น
ประจําปี
B
ตังแต่
งแ
B ต่วางแผนการผลิตไปจนถึงการส่งมอบสินค้ าและ
- นําโปรแกรม SAP มาใช้ บริ หารจัดการกระบวนการผลิตทังระบบ
เรี ยกเก็บเงิน
- ให้ บริ การทดสอบสายควบคุม และบริ การทดสอบชิ Bนส่วนให้ กบั ผู้ผลิตชิ Bนส่วนของบริ ษัท
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2553
- ได้ รับ Award of Quality ในด้ าน Quality Achievement จากบริ ษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ส (ประเทศไทย
ประเทศไทย) จํากัด
- ได้ รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานห้
บรองมาตรฐานห้ องปฏิบตั ิการอย่างเป็ นทางการจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน สามารถขยายการ
ให้ บริ การทดสอบไปยังบริ ษัทในเครื อไฮเล็กซ์ทวั โลก
- ได้ รับรางวัลโครงการ Productivity Facilitator 2010 จากสถาบันเพิมผลผลิตแห่งชาติจํานวน 3 รางวัล ได้ แก่ ผู้บริ หาร
องค์กรดีเด่น, องค์กรดีเด่นประเภทอุตสาหกรรมชิ Bนส่วนรถยนต์, และ Productivity Facilitator ดีเด่น
2554
- ได้ รับรางวัล Bronze Award ในด้ าน Supplier ดีเด่นจากบริ ษัท ฮีโน่มอเตอร์ ส แมนูแฟคเจอริ ง (ประเทศไทย) จํากัด
- ได้ รับรางวัล QCD Improvement Supplier in 2010 Awards สําหรับผู้ผลิตทีมีการปรับปรุ งและพัฒนาในด้ าน
คุณภาพ ต้ นทุน และการส่งมอบดีเยียม จากคณะบุคคลผู้ผลิตชิ Bนส่วนอีซูซุ
- ได้ รับรางวัล Supplier Evaluation Score in Delivery Awards ในด้ านการส่งมอบงานดีเด่นสูงสุดปี 2551- 2553 จาก
บริ ษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย
ประเทศไทย) จํากัด
2555
มอก 17025-2548
2548 (ISO/IEC 17025: 2005) จากสํานักงานมาตรฐาน
- ได้ รับใบรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการ มอก.
อุตสาหกรรม กระทรวงอุต สาหกรรม ซึงเป็ นการรั บประกันความสามารถทางวิช าการของห้ องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล
- ได้ รับรางวัล Improvement Award จาก บริ ษัท ไทยซูซุกิมอเตอร์ จํากัด ซึงเป็
ง เป็ นรางวัลสําหรับผู้ผลิตชิ Bนส่วนด้ านทีมีการ
จัดส่งสินค้ าดีเด่นติดต่อกัน 3 ปี
- ได้ รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริ มการลงทุนจํานวน 1 บัตร คือ
บัตรที 3 ส่งเสริ มการลงทุนในโครงการขยายการดําเนินงานของบริษัท
2556
- ได้ ประกาศเกียรติคุณในฐานะทีเป็ นสถานประกอบการทีปฏิบตั ิพรบ.
รบ ส่งเสริ มและพัฒนาการคุณภาพชีวิตคนพิการ
ดีเด่นประจําปี จากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยการสนับสนุนเงินสมทบเข้ ากองทุนคนพิการ และมีการจ้ างผู้พิการ
เป็ นพนักงานของบริ ษัท
- ได้ รับรางวัล Cost Reduction จาก บริ ษัท ยามาฮ่า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
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3.2 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน
มหาชน) ประกอบธุรกิจสายควบคุมสําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ เพือจําหน่ายให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนนํ
ั B า ตลอดจนศูนย์อะไหล่และบริ ษัท
ผู้ค้ารายย่อยต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้
B
เครื องหมายการค้ า
และเครื องหมายการค้ า
ของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน ได้ แก่
และ “HI-LEX” โดยผลิตภัณฑ์ใดทําการผลิตภายใต้ สญ
ั ญา
การใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคทีทํากับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน นันB บริ ษัทก็จะต้ องจ่ายค่าลิขสิทธิ~ให้ กบั ไฮ
เล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน ด้ วย
บริ ษัทได้ รับการยอมรับจากบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมาเป็ นเวลายาวนานว่
นเวลายาวนาน า ผลิตภัณฑ์
มีคณ
ุ ภาพดี ราคาเหมาะสม และมีการบริ การทีดีทงก่
ั B อนและหลังการขาย
ณ สิ Bนปี 2556 บริ ษัทมีสว่ นแบ่งการตลาดสําหรับสายควบคุมสูงเป็ นอันดับต้ น ๆ ของประเทศไทย โดยมีลกู ค้ าเป็ นกลุม่
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนนํ
ั B าของทังประเทศญี
B
ปนและสหรั
ุ่
ฐอเมริ
อเมริ กา นอกจากนี B บริ ษัทยังได้ รับความ
ไว้ วางใจจากบริ ษัท Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd. ให้ เป็ นผู้ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ในรถรุ่ น
ต่อไปทีจะทําการผลิตด้ วย
เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษั ท มี เ ป้ าหมายหลัก ที จ ะรั ก ษาความเป็ นผู้ นํ า ในการเป็ นผู้ ผลิ ต สายควบคุ ม รถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ชนนํ
ั B าในระดับโลก โดยจะให้ การสนับสนุนด้ านชิ Bนส่วนแก่บริ ษัทในกลุ่ม
ของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน เป็ นหลัก ซึง บริ ษัทตระหนักว่า ปั จจัยสําคัญทีจะทําให้ บริ ษัทสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ได้ บริ ษัทจะต้ องดําเนินการรักษาและปรับปรุ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมต้ นทุนการผลิต เพิมประสิทธิภาพการ
จัดส่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการเพิมความสัมพันธ์ ทีดีกบั บริ ษัทอืนในกลุม่ ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน ให้ มากยิงขึ Bนในด้ านการ
รักษาและปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ ให้ มีคุณภาพตรงตามความต้ องการของบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์นันB
ปั จจัยสําคัญคือการรักษาและปรับปรุ งคุณภาพในการผลิตอย่างต่อเนือง ซึงตลอดเวลาที
ตลอดเวลา ผ่านมาบริ ษัทได้ เล็งเห็นถึง
ความสําคัญดังกล่าว โดยทําการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการผลิตจนได้
จนได้ รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิต
ในระดับสากล คือ ISO/TS 16949
ในด้ านการควบคุมต้ นทุนการผลิตนันB บริ ษัทมีเป้าหมายในการลดต้ นทุนการผลิตและปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ Bน โดยปรับเป้าหมายการผลิตให้ สงู ขึ Bนอย่างต่อเนือง ทําการออกแบบไลน์การผลิตทีทนั สมัย เน้ นการ
ป้องกันความผิดพลาด และควบคุ
ควบคุมด้ วยระบบอั
ยระบบอัตโนมัติ เพือเป็ นการเพิมขีดความสามารถของบริ ษัทให้ แข่งขันได้ ใน
ระดับภูมิภาค ประกอบกับบริ ษัทได้ วา่ จ้ างบุคคลภายนอก ซึง มีความชํานาญในการบริ หารคลังสินค้ า (เฉพาะวัตถุดิบ)
มาดําเนินการบริ หารจัดการ นําเทคโนโลยีและแนวทางการบริ
ละแนวทางการบริ การมาปรั บปรุ ง รวมทังพั
B ฒนาระบบต่าง ๆ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการจัดการ เพือให้ เกิดความถูกต้ องแม่นยําในเรื องของจํานวนสินค้ า
ตําแหน่งจัดเก็บ การใช้ พื Bนทีให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ลดจํานวนสินค้ าทีหมดอายุ และลดปริ มาณสินค้ าคงคลังเพื
เ อช่วย
ในเรื องเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
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สําหรับการจัดส่งนันB บริ ษัทมีเป้าหมายพัฒนาช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์ให้ มีประสิทธิภาพมากยิงขึ Bน ซึงรวมถึง
การว่าจ้ างผู้เชียวชาญในการจัดส่งเข้ ามาดําเนินการในการกระจายผลิตภัณฑ์ในกรณีทีมีความจําเป็ น ทังนี
B B เพือรองรั
รอง บ
การจัดส่งให้ กบั ลูกค้ าทังภายในและภายนอกประเทศ
B
ซึง การว่าจ้ างผู้เชียวชาญจะช่วยให้ บริ ษัทสามารถส่งผลิตภัณฑ์
ได้ ตามกํ าหนด และช่วยลดต้ นทุนทีเกี ยวข้ องลงได้ เนืองจากผู้จัดส่งสามารถรวบรวมผลิตภัณฑ์ ทีจะต้ องจัดส่งใน
จุดหมายเดียวกันจากผู้วา่ จ้ างหลายรายเพือดําเนินการจัดส่งในคราวเดียวกันได้ ทําให้ ต้นทุนค่าใช้ จ่ายในการขนส่งแต่
ละครังB ถูกลง นอกจากนี Bการว่าจ้ างผู้เชียวชาญดังกล่าวจะช่วยลดภาระของบริ ษัทในการรับประกันความเสียหายทีอาจ
เกิดขึ Bนจากการขนส่งด้ วย เนืองจากผู้เชียวชาญดังกล่าวจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําประกันภัยเอง
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ตุลาคม 2556
กลุม่ จุฬางกูร
41%

กลุม่ พัฒนะเมลือง

อืน ๆ

12%

ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน
27%

20%

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

94%

3.3 ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทคือ
1) สายควบคุม (Control
Control Cable)
Cable ประกอบด้ วย
- สายควบคุมระบบต่าง ๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิ ดฝากระโปรงหน้ า หลังสายสตาร์ ทเครื องยนต์ สายคันเร่ง สายเกียร์ เป็ นต้ น
- สายควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรค สายคลัชสาย
วัดรอบ สายเร่งความเร็ ว เป็ นต้ น
2) ชุดควบคุม รางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้ แก่ ชุดควบคุม รางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
แบบใช้ สายควบคุมสําหรับรถยนต์ทกุ ประเภท
การผลิ ต สายควบคุม และชุ ด ควบคุม รางกระจกหน้ า ต่ า งรถยนต์ แ บบใช้ สายควบคุม ต่ า ง ๆ ที ก ล่า วมาข้ า งต้ น
บริ ษัททําการผลิตภายใต้ สญ
ั ญาการใช้ สิทธิ และรั บความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค (License
(
and Technical
Assistance Agreement) ระหว่างบริ ษัทกับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน (HI-LEX
LEX Corporation)
Corporation ซึงเป็ นผู้ผลิตสายควบคุม
สําหรับยานยนต์ชนนํ
ั B าของประเทศญีปนและเป็
ุ่
นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท

-9-

แบบ 56-11 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ปั จ จุบัน บริ ษั ท ตังB โรงงานและสํา นัก งานใหญ่ เ พื อ ดํ า เนิ น การผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ทังB 2 ประเภท อยู่ที นิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที 700/737
700 หมู่ 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีพื Bนที 50 ไร่ 56 ตารางวา
(ประมาณ 80,224 ตารางเมตร)
ตารางเมตร โดยมีรายละเอียด ดังนี B
พืน$ ทีใช้ ในการผลิต จัดเก็บและจัดส่ งสินค้ า (เดิม)
ส่วนการผลิตสายควบคุม
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
ส่วนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
พื Bนทีจดั เก็บและจัดส่งสินค้ า
พื Bนทีใช้ สอยร่วม
รวม
พืน$ ทีอืน ๆ (เดิม)

พืน$ ที (ตารางเมตร
ตารางเมตร)
4,821
1,934
1,404
8,640
12,001
28,800
พืน$ ที (ตารางเมตร
ตารางเมตร)

พื Bนทีซอ่ มบํารุง
พื Bนทีสาํ นักงานและโรงอาหาร
รวม

3,584
10,200
13,784

พืน$ ทีใช้ ในการผลิต จัดเก็บและจัดส่ งสินค้ า (ใหม่ )

พืน$ ที (ตารางเมตร
ตารางเมตร)

ส่วนการผลิตสายควบคุม
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
ส่วนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ส่วนการจัดเตรี ยมชิ Bนส่วนการผลิต
พื Bนทีจดั เก็บและจัดส่งสินค้ า
พื Bนทีใช้ สอยร่วม
พื Bนที Free Area
พื Bนที Loading Area
รวม
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7,061
2,678
1,299
8,525
10,881
8,958
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3.4 โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
บริ ษัทมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ กบั คูค่ ้ าทังภายในและภายนอกประเทศ
B
โดยสามารถสรุปโครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัท
แยกตามผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2554 – 2556 ได้ ดงั ตารางต่อไปนี B
2554
2555**
2556
สายผลิตภัณฑ์
รายได้
สัดส่ วน
รายได้
สัดส่ วน
รายได้
สัดส่ วน
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
รายได้ จากการขายในประเทศ
2,127
93
2,292
96
3,587
96
- สายควบคุมรถยนต์
1,320
58
1,501
63
2,494
67
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
495
22
447
19
504
14
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
304
13
339
14
578
15
- อืน ๆ
8
5
11
รายได้ จากการขายต่ างประเทศ
126
5
63
3
69
2
- สายควบคุมรถยนต์
14
1
15
1
22
1
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
37
1
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
- อืน ๆ
75
3
48
2
47
1
รายได้ อืน
- อืน ๆ
43
2
26
1
78
2
รวมรายได้

2,296

100

2,381

100

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
1. สายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ (Control Cable)
2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ (Window Regulator)
บริ ษัททําหน้ าทีเป็ นผู้ผลิตชิ นB ส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement
Equipment Manufacturer) เพือส่งให้ แก่โรงงานประกอบของลูกค้ า ผู้ผลิตชิ Bนส่วน และศูนย์อะไหล่ ซึงได้ แก่ ผู้ผลิต
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทังB ในและต่างประเทศ รวมถึ งบริ ษัษัทต่าง ๆ ในเครื อ ของไฮเล็กซ์ คอร์ ป อเรชัน โดย
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทมีดงั นี B
1. สายควบคุม (Control Cable)
บริ ษัททําการผลิตสายควบคุมทังที
B ใช้ กบั รถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสายควบคุมเป็ นอุปกรณ์ทีมีความสําคัญ
มาก เนืองจากเป็ นอุปกรณ์ทีใช้ ในการควบคุมระบบต่าง
าง ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิเช่น ระบบเบรค
ระบบสตาร์ ทเครื องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลัช เป็ นต้ น บริ ษัทมียอดขายสายควบคุมในปี 2556 คิดเป็ น
สัดส่วนประมาณ ร้ อยละ 83 ของยอดขายรวม โดยเป็ นการขายในประเทศร้ อยละ 98 และเป็ นการขาย
ต่างประเทศร้ อยละ 2 ของยอดขายรวมของสายควบคุม ทังนี
B Bรายละเอียดของผลิตภัณฑ์สายควบคุมของบริ ษัทมี
ดังนี B
สายควบคุมรถยนต์ (Automobile Control Cable)
บริ ษัทผลิตสายควบคุมระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ โดยเน้ นรถยนต์นงั ส่วนบุคคล รถบรรทุก (กระบะ) ขนาด 1 ตัน ซึงโดย
เฉลีย แล้ วในรถยนต์ 1 คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 8-16 ประเภท ทําหน้ าทีควบคุมการทํางานของระบบ ต่าง ๆ ใน
รถยนต์ เช่น เครื องยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ทังนี
B B บริ ษัทสามารถผลิตสายควบคุมทีใช้ ในรถยนต์ได้ ทกุ ๆ ประเภท
ภาพสายควบคุมหลักของรถยนต์ทีบริ ษัทผลิต
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นอกจากสายควบคุมดังแสดงในแผนภาพข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังสามารถผลิตสายควบคุมทีใช้ ควบคุมระบบอืน ๆ ของ
รถยนต์ อาทิ สายโช้ ค สายปรับเบาะทีนงั สายล็อคประตู สายควบคุมกระจกมองข้ าง สายเครื องปรับอากาศ และสาย
ไมล์/วัดความเร็ ว เป็ นต้ น
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ทีผา่ นมา บริ ษัทมียอดการจําหน่ายสายควบคุมรถยนต์ ดังนี B
2554
1,320
14
1,334
(17)

ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)

2555**
1,501
15
1,516
14

หน่วย: ล้ านบาท
2556
2,494
22
2,516
66

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม
มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)

สายควบคุมรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable)
บริ ษัทผลิตสายควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ญีปนทุ
ุ่ กประเภท ซึง โดยเฉลีย แล้ วในรถจักรยานยนต์ 1 คัน จะ
มีสายควบคุมประมาณ 8 ประเภท ซึงทําหน้ าทีควบคุมการทํางานของระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ เช่น
เครื องยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ทังนี
B B บริ ษัทสามารถผลิตสายควบคุมทีใช้ ในรถจักรยานยนต์ได้ ทกุ ประเภท
ภาพสายควบคุมหลักของรถจักรยานยนต์ทีบริษัทผลิต

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ทีผา่ นมา บริ ษัทมียอดการจําหน่ายสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ดังนี B
2554
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)

2555**
495
37
532
(3)

447
447
(16)

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม
มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)
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13

แบบ 56-11 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่ างรถยนต์ (Window Regulator)
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์เป็ นอุปกรณ์ทีใช้ ในการเปิ ด-ปิ
ด ปิ ดกระจกหน้ าต่างรถยนต์ โดยเป็ นผลิตภัณฑ์ที
บริ ษัทให้ ความสําคัญในการทําตลาด เนืองจากสามารถใช้ ได้ กบรถทุ
บั รถทุกชนิด และทุกขนาด บริ ษัทมียอดขายชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ในปี 2556 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 16 ของยอดขายรวม โดยเป็ นการ
ขายในประเทศเกือบทังหมด
B
แผนภาพแสดงชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายควบคุม

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ทีผา่ นมา บริ ษัทมียอดการจําหน่ายสายควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ดังนี B
หน่วย: ล้ านบาท
2554
2555**
5**
2556
ในประเทศ
304
339
578
ต่างประเทศ
0
รวม
304
339
578
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)
(27)
12
71
** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม
มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)

สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
การออกแบบรถยนต์ในปั จจุบนั ได้ เปลียนแปลงและพัพัฒนาไปสูร่ ะบบไฟฟ้ ากันอย่างแพร่ หลาย สายควบคุมก็เป็ นหนึง
ในอุปกรณ์ชิ Bนส่วนทีได้ รับการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยในอดีต สายควบคุมจะเป็ นระบบจักรกล (Mechanic)
แต่ปัจจุบนั รถยนต์
ยนต์รุ่นใหม่ ๆ จะถู
จะ กออกแบบโดยใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ซึงมีข้อดีกว่าระบบเดิมหลาย
ประการ เช่น ลดขันตอนการประกอบสายควบคุ
B
ม ระบบการควบคุมมีความแม่นยํามากขึนB แต่ในทางกลับกันก็ มี
ข้ อ เสีย ที ต ามมา
มา เช่ น ต้ อ งเพิ ม การติ ด ตังB สายไฟและสายสัญ ญาณจํ า นวนมาก และแม้ ว่า ในแง่
ใน ก ารพัฒ นาและ
ภาพลักษณ์ของรถยนต์จะดูทนั สมัยและซับซ้ อนยิงขึ Bน แต่ต้นทุนราคาและปั ญหาทางด้ านเทคนิคก็ยงั เป็ นปั จจัยทีทําให้
การเลือกใช้ สายควบคุมแบบเดิม ยังเป็ นทางเลือกทีผ้ ผู ลิตส่วนใหญ่คงนิยมอยู่
4.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
4.2.1 กลยุทธ์ ทางการตลาด
บริ ษัทได้ ดําเนินธุ รกิ จการผลิตและจํ าหน่ายสายควบคุมมาเป็ นเวลากว่า 35 ปี และชุด ควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์ มาเป็ นเวลากว่า 17 ปี มีผลงานและคุณภาพเป็ นทียอมรับและไว้ วางใจของลูกค้ ามาอย่าง
ต่อเนือง โดยในการดําเนินงานทีผา่ นมา บริ ษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดทีสาํ คัญ ดังนี B
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1)

มุ่ งเน้ นกลยุทธ์ การตลาดเชิงรุก
บริ ษัทได้ จัดทําการวิจัยตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ ในปี 2556 พบว่า มีโอกาสทีจะขยายส่วนแบ่งตลาดชุ
ต
ด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์และรางกระจกหลัง Pick Up รวมถึง ชุดเปิ ด-ปิปิ ดประตูอตั โนมัติของรถยนต์
ประเภท Luxury Mini Van เพิมมากขึ Bน เนืองจากคูแ่ ข่งทีจะมาตังฐานการผลิ
B
ตในประเทศไทยยังมีจํานวนไม่มาก
นัก ประกอบกับลูกค้ าหลายรายมีนโยบายจั
โยบาย ดหาชิ Bนส่วนภายในประเทศให้ มากขึ
มากขึ Bนเพือลดต้ นทุน และเพิมสัดส่วน
ชิ Bนส่วนทีมีถินกําเนิดในประเทศ เพือให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สง่ ออก จึงเป็ นโอกาสในการขยายส่วนแบ่ง
ตลาดเพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ มากขึ Bน
โดยบริ ษัทจะเน้ นการใช้ กลยุทธ์ ด้านวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึงบริ ษัทมีข้อได้ เปรี ยบคู่แข่งหลาย ๆ ด้ าน ทังB
เรื องของความพร้ อมทางความรู้ ความชํานาญ (Know-how) จากผู้ร่วมทุนและทีมงานคุณภาพทีมีประสบการณ์,
เครื องจักรทันสมัย และศูนย์ทดสอบครบวงจรที
ด
ใหญ่ทีสดุ แห่งหนึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบ
กับบริ ษัทใช้ กลยุทธ์ Cost Leader คือ การลดต้ นทุนและหาแนวทางในการปรับปรุงด้ านราคา ให้ สามารถแข่งขัน
ได้ กบั คูแ่ ข่งทังในประเทศและต่
B
างประเทศ รวมทังศึ
B กษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทีจะช่วยลดต้ นทุนสําหรับชิ Bนส่วน
ทียงั คงต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศอยู่

2)

มุ่ งเน้ นการผลิตผลิตภัณฑ์ ทีมีคุณภาพ
แม้ บริ ษัทจะมีกิจกรรมลดต้ นทุนโดยการวิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางวิศวกรรม (VA/VE หรื อ Value Analyses/ Value
Engineering) แต่บริ ษัทก็ตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาคุณภาพให้ ได้ ตามมาตรฐานทีกําหนด จากเหตุผล
ดังกล่าว บริ ษัทจึงทําการพัฒนาคุณภาพการผลิ
ภาพการผลิตมาโดยตลอด การทีบริ ษัทสามารถรักษามาตรฐานการผลิตให้
มีคุณภาพอย่างสมําเสมอ จึงทําให้ การผลิตของบริ ษัทมีประสิทธิภาพ มีของเสียระหว่างผลิตน้ อย ซึงส่งผลให้
บริ ษัทมีต้นทุนการผลิตทีตําลงด้ วย

3)

มุ่ งเน้ นความสัมพันธ์ กับลูกค้ า
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการสร้ างความพึ
างความพึงพอใจให้ ลกู ค้ า โดยเน้ นหลักการบริ การลูกค้ าสัมพันธ์ (Customer
Relation Management : CRM)
CRM ด้ วยการศึกษาความต้ องการของลูกค้ าในทุก ๆ ด้ าน คือ คุณภาพ ราคา และ
การส่งมอบ (Quality, Cost
ost, Delivery) เพือบริ หารจัดการให้ สอดคล้ องและตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้
อย่างมีสมั พันธ์ภาพทีดีตอ่ กัน โดยมีการกําหนดระดับความพึงพอใจของลูกค้ าไว้ เป็ นเป้าหมายขององค์กร พร้ อม
ทังนํ
B ามาวิเคราะห์และกําหนดแผนการปรับปรุ งร่ วมกัน เพือสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า อีกทังยั
B งได้
กําหนดแผนการออกเยียมพบลู
ม ลูกค้ าเพือรับทราบปั ญหาต่าง ๆ และนําข้ อเสนอแนะของลูกค้ ามาปรับปรุ งอย่าง
ต่อเนือง โดยบริ ษัทได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างสมําเสมอ นอกจากนี B
บริ ษัทยังได้ ส่สง่ พนักงานไปร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กบั บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพือให้ พนักงานเข้ า
ใจความต้ องการและออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ ใ ห้ ต รงกับ ความต้ อ งการของลูก ค้ า ได้ ซึง การร่ ว มมื อเพื อ พัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะเป็ นการช่วยสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกับลูกค้ าและเพิมโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษัทต่อไป
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4)

การจัดส่ งผลิตภัณฑ์ ได้ ตรงต่ อเวลา
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ ตรงตามเวลาทีลกู ค้ าต้ องการเป็ นปั จจัยทีสําคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์
บริ ษัทได้ พฒ
ั นาระบบการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ าอย่างต่อเนือง โดยใช้ ระบบ Toyota Production System
(TPS) ซึง เป็ นระบบทีทีคิดค้ นโดยโตโยต้
โ
า มอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน มาใช้
าใช้ ในกระบวนการผลิต เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทให้ แก่ลกู ค้ า

5)

มีพันธมิตรทางธุรกิจทีเป็ นทียอมรับ
การทีบริ ษัทมีพนั ธมิตรทางธุรกิจทีมีชือเสียงและเป็ นทียอมรับของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิเช่น ไฮ
เล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน การทําสัญญาการใช้ สิทธิ และรับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค และยังมีผ้ ผู ลิตชินB ส่วน
ประกอบรายย่ย่อยทังB ในและต่างประเทศทีให้ การสนับสนุน ทําให้ สามารถผลิ
ผลิตชิ นB ส่วนที มีคุณภาพสูงเป็ นที
ยอมรับในระดับสากล และเป็
และเป็ นเหตุผลสําคัญทีทําให้ บริ ษัทได้ รับการยอมรับในด้ านมาตรฐานและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์จากลูกค้ าตลอดมา

6)

กลยุทธ์ ด้านการกําหนดราคา
ในสภาวะการแข่งขันทีรุนแรงทังในประเทศและต่
B
างประเทศนันB ทําให้ บริ ษัทต้ องทําการควบคุมต้ นทุนการผลิตให้
ลดลงอย่างต่อเนือง โดยการใช้ ระบบการผลิ
ะบบการผลิตทีมีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามมาตรฐาน
ทังนี
B B การมุ่งเน้ นในการบริ หารจัดการ รวมทังการพั
B
ฒนาผู้ผลิตชินB ส่วนให้
ให้ มีความสามารถทีจะดําเนินการด้ วย
ต้ นทุนตํา เพือให้ ได้ ราคาทีเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ จะช่วยให้ บริ ษัทสามารถกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ที
เป็ นไปตามความคาดหวังของลูกค้ าและสามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งขันได้

7)

กลยุทธ์ การพัฒนาชิน$ ส่ วนภายในประเทศ (Local Parts)
บริ ษัทมีแผนทีจะพัฒนาผู้ผลิตชิ Bนส่วนในประเทศให้ มากขึ Bน เพือทีจะลดการสัง ซื Bอวัตถุดิบนําเข้ าจากต่างประเทศ
ซึงจะทําให้ ต้นทุนตําลง และบริ ษัทมีความยืดหยุ่นในการใช้ กลยุทธ์ ด้านราคาในการแข่งขัน และการวางแผน
ผลิตชิ Bนส่วนรุ่นใหม่ ๆ ในระยะยาว รวมทังจะช่
B วยลดความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนด้ วย อีกประการหนึง การ
ได้ ศึก ษาข้ อ มูล ของคู่แ ข่ง และทํ า การวิ เ คราะห์ ก ารเปรี ย บเที ย บราคา จะช่ ว ยเพิ ม การพั
การ ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ความสามารถในการแข่
การแข่งขันได้

4.2.2 กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ในปี 2556 บริ ษัทมียอดขายรวมทังสิ
B Bนจํานวน 3,656 ล้ านบาท โดยเมือแบ่งสัดส่วนยอดขายของบริ ษัทในปี
2556 แยกตามยีห้อของลูกค้ า (รวมยอดขายให้
รวมยอดขายให้ แก่ศนู ย์อะไหล่ของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย)
ะราย
จะสามารถแบ่งได้ ตามแผนภูมิวงกลมดังนี B
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กลุ่ มลูกค้ าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบ่ งได้ ดงั นี $
1. ผู้ผลิต
กลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถยนต์
โครงการรถคันแรกและภัยธรรมชาติในปี 2554 กระตุ้นให้ อตุ สาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยใน
ไทยใน ปี 2555 เติบโตขึ Bนกว่า
ร้ อยละ 30 และยังส่งผลต่อเนืองถึงครึงปี แรกของปี 2556 หลังจากนันการเติ
B
บโตกลับลดลงในช่ช่วงครึ
ง งปี หลัง
ในภาพรวมปี 2556 สภาอุตสาหกรรมประเมินว่า อุตสาหกรรมยานยนต์จะมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 3.92 เท่านันB อย่างไรก็
ตาม คาดว่าในปี ต่อไปก็จะยังคงเติ
เติบโตต่อเนือง โดยกลุม่ เป้าหมายสํสําหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์ ได้ แก่ บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ชนนํ
ั B าต่าง ๆ ได้ แก่ บริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท
โตโยต้ า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ ง จํากัด บริ ษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นต้ น
ซึง ลูกค้ าดังกล่าวเป็ นลูกค้ าของบริ ษัทมาเป็ นเวลานานและมีการขยายกําลังการผลิตในประเทศไทยอย่างต่อเนือง โดยบริ ษัท
มีรายได้ จากลูกค้ ารายใหญ่ คือ บริ ษัท ฮอนด้ า ออโต โมบิล (ประเทศไทย)จํจํากัด คิดเป็ นร้ อยละ 27 ของยอดขายรวม
ทังนี
B B เพือเป็ นการลดความเสียงจากการพึ
งจากการ งพาลูกค้ ารายใหญ่ บริ ษัทมีนโยบายเพิมส่วนแบ่งตลาดจากลูกค้ าเดิมรายอืน ๆ
เช่น บริ ษัท นิสสัน ไทยแลนด์ บริ ษัท ออโต้ อลั ลายแอนซ์ (ประเทศไทย) และ ฟอร์ ด มอเตอร์ ประเทศไทย ซึง ปั จจุบนั ได้ ขยาย
กําลังการผลิตเพิมเพืพือรองรับรถรุ่นใหม่ ๆ ในปี หน้ า
นอกจากนี B บริ ษัทยังมุ่งหาลูลูกค้ าใหม่เพิมขึ Bน โดยจะเน้ นไปทีบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ทีจะย้ ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย
อาทิเช่น บริ ษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ –ซี
– พี จํากัด เพือผลิตรถยนต์ MG และ บริ ษัท เกรทวอล มอเตอร์ จํากัด ผู้ผลิตรถยนต์ราย
ใหญ่ของจีนทีมีแผนขยายกํ
ขยายกําลังการผลิตรถกลุม่ อเนกประสงค์
อเนกป
และรถปิ กอัพมายังประเทศไทย ในปี 2558 เพือจับกลุม่ ลูกค้ า
ในประเทศ รวมถึงกลุม่ บริ ษัท วอลโว่ ทีเปิ ดตัวรถบรรทุกรุ่นใหม่ (UD Truck) เพือขยายตลาดในไทย และส่งออกในภูมิภาค
เอเซีย รวมถึงการหาลูกค้ าใหม่
าใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วย ซึงเป็ นไปตามเป้าหมายหลักของบริ ษัททีต้องการ
รักษาความเป็ นบริ ษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนนํ
ั B าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ผู้ผลิตรถยนต์ทีเป็ นลูกค้ าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตังแต่
B ปี 2552– 2556) มีดงั นี B
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์
รุ่นรถยนต์
- Vios, Corolla, Altis, Camry, Hilux Vigo, Yaris, Fortuner, Prius
- City, Jazz, Civic, Accord, CR-V, Brio
- Jazz Hybrid and Civic Hybrid, Feed, Step wagon
- Space Wagon, Lancer Cedia, G-Wagon,
Wagon, Triton, Fuso, Pajaro sport,
Lancer EX, Mirage, Atttrage
- D-Max, All new D-Max, MU-7,
7, Truck N*Series & F*Series
- Teana, Navara, Tilda,March, Almera
- BT-50, Mazda 2, Mazda 3
Eco
- Ford Fiesta, Ford Focus, Ranger, Everest, Eco-sport
- Series 3, Series 5, CNG Bus and CNG Truck
- Corolado, TrailBlazer, Captiva, Cruze, Aveo and Sonic
- Xenon
- Swift,Ertiga
กลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
กลุ่มลูกค้ าของบริ ษั ทสํ าหรั บธุ รกิ จผลิ ตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ได้ แก่ บริ ษั ท ไทยฮอนด้ า แมนูแฟคเจอริ ง จํ ากัด
บริ ษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จํากัด บริ ษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากัด บริ ษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย)
จํากัดบริ ษัทมีรายได้ จากลูกค้ ารายใหญ่คือ บริ ษัท ไทยฮอนด้ า แมนูแฟคเจอริ ง จํากัด คิดเป็ นร้ อยละ 8 ของยอดขายรวม
เพือเป็ นการลดความเสียงจากการพึงพาลูกค้ ารายใหญ่
รายใหญ่เช่นเดียวกับลูกค้ าในกลุม่ ผู้ผลิตรถยนต์ บริ ษัทมีนโยบายเพิมส่วน
แบ่งตลาดจากลูกค้ าเดิม และขยายฐานลูกค้ าใหม่เพิมมากขึ Bน โดยจะเน้ นไปทีกลุ่มบริ ษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ทีจะย้ าย
ฐานการผลิตมายังประเทศไทย นอกจากนี Bยังรวมถึงการหาลูกค้ าใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี
ออ ยงใต้ ด้วย ทังนี
B Bเป็ นไป
ตามเป้าหมายหลักของบริ ษัททีต้องการจะรักษาความเป็ นบริ ษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชันB นําใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ทีเป็ นลูกค้ าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตังแต่
B ปี 2552 - 2556) มีดงั นี B
บริ ษัษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
รุ่นรถจักรยานยนต์
- Wave, Phantom, Nice, Dream, Sonic, CBR, NSR, Tena,
Click, Air Blade, Scoopy
- Smash, RC100, Step, Katana, Jarato, Hayata, Shogun,
Skydrive
- Mio, Nouvo, X-1, Spark Nano, Fino, Fiore, Ferano
- Kaze, Boss, GTO, KL650, KLX300, KSR, KRK Victor,
KR, EX250 Ninja, ER650
- Gorila RK-125, Cruiser RK-125,
125, Classic RK-110,
RK
Monkey
RK-125
2.

ศูนย์ อะไหล่ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
กลุ่มลูกค้ าศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ นลูกค้ าต่อเนืองจากกลุมลู
ม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถยนต์และ รถจักรยานยนต์
เนืองจากเป็ นส่วนของการบริ การอะไหล่และซ่อมบํารุ งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้ผลิตแต่ละราย การขยายตัวของ
ลูกค้ ากลุม่ นี Bจึงเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
บริ ษัทมีทีมการตลาดทีมีประสบการณ์ ในการขายโดยตรงและมี
นการขาย
การบริ การหลังการขายเป็ นของตนเอง โดยเจ้ าหน้ าที
การบริ
การตลาดของบริ ษั ท จะทํ า การหารายชื อ และกลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมาย ซึ ง มี ทังB กลุ่ม เป้ าหมายที เ ป็ นบริ ษั ท ในเครื อ และ
กลุม่ เป้าหมายใหม่ จากนันจะส่
B งทีมการตลาดซึงมีความเชียวชาญและได้ รับการอบรมในเรื องผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างดีเข้ าไป
ติดต่อ โดยบริ ษัทได้ เน้ นถึงความสําคัญของบริ การหลังการขาย เจ้ าหน้ าทีการตลาดจะเข้ าเยียมเยียนและพบปะกับลูกค้ า
อย่างสมําเสมอเพือรับทราบปั ญหาและนําไปปรับปรุงการปฏิบตั ิงานให้
านให้ อยูใ่ นระดับสูงสุดตามทีลกู ค้ าคาดหวัง
4.2.3 การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษัทมีช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดงั นี B
• การจัดจํ าหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่า งรถยนต์ ในลัก ษณะ OEM (Original
Equipment Manufacturer) ให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยตรง (First Tier) โดยผลิตตาม
แบบ (Specification) ทีผ้ ผู ลิตกําหนดไว้ ในแต่ละรุ่น และทําสัญญากับผู้ผลิตตามระยะเวลาในการผลิตแต่
ละรุ่น ซึง มีระยะเวลาการผลิตประมาณ 4-8 ปี สําหรับรถยนต์ และ 2-3 ปี สําหรับรถจักรยานยนต์
• การจัดจําหน่น่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์หรื อชิ Bนส่วน (Components) ของ
สายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM ให้ แก่ผ้ ผู ลิตชิ Bนส่วนรถยนต์และ
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รถจักรยานยนต์ (Second Tier) เพือผลิตเพิมเติมก่อนส่งให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่อไป
โดยเป็ นการผลิตตามคําสัง ซื Bอของผู้ผลิตชิ Bนส่วนนันB ๆ
• การจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ให้ แก่ศนู ย์อะไหล่ของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในลักษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใช้ ช่องทางเดียวกันกับ
การจัดจําหน่ายในลักษณะ
ษ OEM เนืองจากเป็ นการจําหน่ายให้ แก่ศนู ย์บริ การของผู้ผลิตรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์แต่ละราย ทังนี
B Bจะเป็ นการจัดจําหน่ายตามใบคําสัง ซื Bอเป็ นครังB ๆ ไป
ในปั จจุบนั บริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากการขายในประเทศต่อต่างประเทศเท่ากับร้ อยละ 97 ต่อร้ อยละ 3 โดย มี
การส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย จีน อินเดีย เวียดนาม ญีปนุ่ อินโดนีเซีย บราซิล เม็กซิโก สหรัฐอเมริ กาและ
ฮังการี
ทังนี
B B ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ บริ ษัทจะต้ องผ่านกระบวนการคัดเลือก
ผู้ผลิตชิ นB ส่วนซึงจะเริ มตังแต่
B บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์
ตรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ ประกาศแผนการผลิต โดยจะเปิ ดให้
บริ ษัทผู้ผลิตชิ Bนส่วนเข้ าร่วมเสนอราคาเพือเป็ นผู้ผลิตชิ Bนส่วน โดยการนําเสนอแบบและราคาของชิ Bนส่วนสําหรับ
รถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์เป็ นรุ่น ๆ ไป
กระบวนการคัดเลือกผู้ผลิตชิน$ ส่ วนสําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ แต่ ละรุ่ นมีดังนี $

1
ผู้ผลิตประกาศแผน
การผลิตรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์

2

3

4

5

6

ออกแบบและ
ออกแบบและ//หรื
หรืออ
ผลิตชินงานต้ นแบบ
ผลิตชินงานต้ นแบบ

ขันตอนคัดเลือกผู้
ขันตอนคัดผลิเลืตอกผู้ผลิต

บริษัทฯ ได้ รับเลือก
บริษัทฯ ได้ รับเลือก

ผลิตตส่ส่ งงโรงงานผู
โรงงานผู้้ผผลิลิตต
ผลิ
(OEM )
(OEM)

ผลิตอะไหล่
(REM)

ขันตอนที
B
1

บริ ษั ท ผู้ผ ลิต รถยนต์ ห รื อ รถจัก รยานยนต์ ป ระกาศแผนการผลิต รถรุ่ น ใหม่ โดยให้ ร ายละเอี ยดเกี ย วกับ
ระยะเวลาทีเริ มออกแบบ ทดสอบ กระทัง เริ มทําการผลิตจริ ง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติ จํานวน และเงือนไข
อืน ๆ ของผลิตภัณฑ์ทีต้องการแก่บริ ษัทผู้ผลิตชิ Bนส่วน
ขันตอนที
B
2
บริ ษัทผู้ผลิตชิ Bนส่วนดําเนินการออกแบบและ/หรื
การออกแบบและ หรื อผลิตชิ Bนงานต้ นแบบ เพือประมาณการต้ นทุนและนําเสนอ
ราคาตลอดจนแสดงถึงความพร้ อมและศักยภาพในการผลิตให้ แก่บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์
เพือพิจารณาคัดเลือก
ขันตอนที
B
3
บริ ษั ท ผู้ผ ลิต รถยนต์ ห รื อ รถจัก รยานยนต์
รยานย นต์ พิ จ ารณาคัด เลือ กผลิต ภัณ ฑ์ ที มี คุณสมบัติ ค รบถ้ ว น ตรงตาม
ตรง
คุณสมบัติทีต้องการ และแจ้ งผลการคัดเลือกให้ แก่บริ ษัทผู้ผลิตชิ Bนส่วนทีได้ รับการคัดเลือกนันB
ขันตอนที
B
4
ผู้ผลิตชิ Bนส่วนได้ รับการคัดเลือกเป็ นผู้ผลิต โดยมีการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และผู้ผลิตชิ Bนส่วนต้ อง จัดทํา
แผนการดําเนินงานให้ สอดคล้ องกับแผนการผลิตหลักของผู้ประกอบรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์
ขันตอนที
B
 5 และ 6 บริ ษัทผู้ผลิตชิ Bนส่วนทีได้ รับการคัดเลือกดําเนินการผลิตส่งโรงงานผู้ผลิตรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ตามช่วง
ระยะเวลาต่าง ๆ ทีผ้ ปู ระกอบรถกําหนด ตลอดจนต้ องทําการผลิตส่งให้ ศนู ย์บริ การหลังการขายเพือใช้ เป็ น
อะไหล่ตอ่ ไป
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4.2.4 แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันในอนาคต
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2556
อุตสาหกรรมรถยนต์ในช่วงครึ งปี หลังเป็ นต้ นมา มีอตั ราขยายตัวลดลงเนืองจากผู้ประกอบการสามารถผลิตและส่ง
มอบรถทีเป็ นยอดตกค้ างให้ กับผู้บริ โภคจากโครงการรถยนต์คนั แรกได้ ครบตามจํานวนทีสงั จองแล้ ว จากนันB ค่าย
รถยนต์จึงได้ ปรับไลน์การผลิตเพือรองรับการส่งออกมากขึ Bน ทังนี
B Bตลาดรถยนต์ในประเทศยังมีความไม่แน่นอนสูง
เพราะยอดขายรถยนต์ในประเทศพลิกกลับมาตํากว่า 1 แสนคันต่อเดือน ในขณะทีการเติบโตอย่างโดดเด่นของยอด
ส่งออกรถยนต์ยงั มีปัจจัยเสีย งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย นและแนวโน้ มการฟื นB ตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก
สําหรับในช่วงสามเดือนสุดท้ ายของปี 2556 คาดว่ามีสองปั จจัยบวกเป็
เป็ นตัวชี Bวัดการฟื นB ตัว คือ การเปิ ดตัวอีโคคาร์ ครังB
แรกของโตโยต้ าซึง เป็ นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึง ในประเทศ และการจัดงานมอเตอร์ เอ็กซ์โปร์
แนวโน้ มอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2557
เชือว่ายอดผลิตรถยนต์ในปี 2557 มีแนวโน้ มทีจะสูงกว่าปี 2556 ทีประมาณการไว้ 2.55 ล้ านคัน จากการส่งออก
รถยนต์ทีมีการขยายตัวดีขึ Bนอย่างต่อเนืองจากคําสัง ซื Bอจากตลาดอาเซียนออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ตะวันออกกลาง และ
อเมริ กาใต้ โดยเฉพาะรถกระบะมีเข้ ามาจํานวนมาก ซึง คาดว่าเป็ นผลจากคําสัง ซื Bอทีค้างมาตังแต่
B ปี 2555 แต่ผ้ ผู ลิตไม่
สามารถผลิตและจัดส่งให้ ได้
ได้ เนืองจากต้ องผลิตรถยนต์ป้อนความต้ องการในประเทศทีสูงตามมาตรการกระตุ้น
โครงการรถยนต์คนั แรกของภาครัฐ จะสามารถชดเชยตลาดรถยนต์ในประเทศทีชะลอตัวลงได้ (ทีมา : นายศุภรัตน์ ศิริ
สุวรรณางกูร ประธานกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วันที 1 พฤศจิกายน 2556)
ประกอบกับทีสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ได้ ออกประกาศให้ การส่งเสริ มกิจการผลิตรถยนต์
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่น 2 (อีโคคาร์ 2) อย่างเป็ นทางการแล้ ว นับเป็ นปั จจัยบวกต่ออุตสากรรมยานยนต์
ด้ วยเป็ นการต่อยอดความมัน คงในการเติบโตของอุตสาหกรรมในระยะยาว นอกจากนี Bแล้ วการสนับสนุนดังกล่าวยัง
เป็ นการเสริ มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย โดยเฉพาะจากประเทศเพือนบ้ าน
อาทิ ประเทศอินโดนิเซียทีมีการนําเสนอโครงการกรี นคาร์ อีกด้ วย โดยคาดการณ์ว่าโครงการนี Bจะสามารถผลักดันให้
ยอดการผลิตอีโคคาร์ รุ่ น 1 และ 2 ตังเป
B ้ าหมายเพิมขึ Bนเป็ น 9.3 แสนคันในปี 2561 และจะทําให้ ยอดการผลิตรถยนต์
รวมเกิน 3 ล้ านคันตังแต่
B ปี 2560 เป็ นต้ นไป
ปี

สถิติยอดผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
ยอดผลิต ยอดขายใน ยอดส่ งออก อัตราการ ยอดผลิต ยอดขายใน ยอดส่ งออก อัตราการ
ประเทศ
เติบโต
ประเทศ
เติบโต
(คัน)
(คัคัน)
(คัน)
(คัน)
(คัน)
(คัน)
ของยอดผลิต
ของยอดผลิต
(%)
(%)

2554 1,457,795

723,845

(11)

2,043,039 1,821,875

221,164

1

2555 2,453,717 1,427,046 1,026,671

68

2,606,161 2,292,170

313,991

28

7

2,226,162 1,962,673
1,910,287 1,634,138

263,489
276,149

(14)

733,950

2555* 1,975,783 1,129,245 846,538
2556* 2,115,375 1,168,354 947,021
*ข้ อมูลสะสม 10 เดือน (มกราคม – ตุลาคม)
าคม

ทีมา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วันที 29 พฤศจิกายน 2556
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สภาวะการแข่ งขันในต่ างประเทศ
ในสภาวะการแข่งขันต่างประเทศปั จจุบนั ผู้ผลิตรถยนต์ใช้ นโยบายการจัดซื Bอแบบ Global Sourcing ซึงจะทําการ
เปรี ยบเทียบราคาชิ Bนส่วนวัตถุดิบจากผู้ผลิตทัว โลก ซึง แปลว่ามีโอกาสในการขายสินค้ าได้ มากขึ Bน และมีโอกาสทีจะถูก
คูแ่ ข่งแย่งลูกค้ าไปในเวลาเดี
ในเวลาเดียวกัน ผู้ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่มกั ถูกเปรี ยบเทียบราคากับประเทศอินโดนีเซีย จีน
อินเดีย และญีปนุ่ การเสนอราคาจึ
การเสนอราคา งจําเป็ นต้ องคํานึงถึงราคาของผู้ผลิตในประเทศต่าง ๆ ดังทีได้ กล่าวไว้ โดยผู้ทีทํา
ราคาได้ ถกู ทีสดุ จะมีโอกาสได้ รับเลือกมากทีสดุ
แต่ ใ นอี ก มุ ม หนึ ง ความสามารถในการจั ด ส่ ง และการดู แ ลคุ ณ ภาพยั ง คงเป็ นสิ ง ที ผ้ ู ผลิ ต รถยนต์ ให้
ความสําคัญ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ ฐานการผลิตแห่งเดี
งเดียวสําหรับส่งชิ Bนส่วนให้ กบั ประเทศต่าง ๆ จะต้ องคํานึงถึงการ
มีสต๊
ส ต๊ อ กสิน ค้ า ให้ มี ป ริ ม าณเพี ย งพอ การบริ ห ารการจัด ส่ง เพื อ รองรั บ การผลิต แบบ Just-in-time
Just
การปรั บ ปรุ ง
ความสามารถในด้ านภาษา
านภาษา ซึง ยังคงเป็
คง นอุปสรรคในการติ
รติดต่องานข้ ามประเทศ และการแก้ ไขปรับปรุ งด้ านคุณภาพ ก็
ไม่สามารถดําเนินการได้ รวดเร็ วเช่นเดียวกับการซื Bอภายในประเทศ ดังนันแม้
B ว่าราคาในหลายประเทศจะตํากว่าของ
ประเทศไทยแต่เมือพิจารณาทังสามปั
B
จจัยรวมกัน สินค้ าทีผลิตจากประเทศไทยมีราคาสูงกว่าอินเดียและจีน แต่ราคา
และคุณภาพยังเป็ นรองญี ปนุ่ และการทีประเทศไทยตังอยู
B ่ในจุ
ในจุดศูนย์กลางของอาเซียนจึงเป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการที
ผู้ผลิตรถยนต์จะใช้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางกระจายสินค้ าภายในภูมิภาค จึงสามารถมองได้ ว่าอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไทยนันยั
B งมีความได้ เปรี ยบและโอกาสไม่น้อยเช่นกัน
4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
4.3.1 กําลังการผลิต
บริ ษัทมีกําลังการผลิตและอัตราการใช้ กําลังการผลิตในช่วงปี 2554 - 2556 ดังตารางต่อไปนี B
2554
2555**
2556
สายควบคุมรถยนต์
กําลังการผลิต (เส้ น)
35,727,780
45,471,720
49,880,160
การผลิตจริ ง (เส้ น)
18,068,479
27,384,696
33,003,901
อัตราการใช้ กําลังการผลิต (ร้ร้ อยละ)
ยละ
51%
60%
66%
สายควบคุมรถจักรยานยนต์
กําลังการผลิต (เส้ น)
18,734,023
23,843,302
26,227,632
การผลิตจริ ง (เส้ น)
9,024,459
10,955,124
9,669,714
อัตราการใช้ กําลังการผลิต (ร้ร้ อยละ)
ยละ
48%
46%
36%
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่ างรถยนต์
กําลังการผลิตรวม (ชุด)
2,560,800
3,259,200
3,537,600
การผลิตจริ ง - แบบใช้ สายควบคุม (ชุด)
625,681
861,156
1,141,185
อัตราการใช้ กําลังการผลิต (ร้ร้ อยละ)
ยละ
24%
26%
32%
** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)
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4.3.2 ขัน$ ตอนการผลิต
ขันขั$ นตอนการผลิ
$ ตอนการผลิตตสายนอก
สายนอก

ขันขั$ นตอนการผลิ
$ ตอนการผลิตตสายใน
สายใน

รี ดลวดกลมให้ แบน

ลวดสําเร็ จรู ป

ม้ วนเป็ นท่ อ

ตัดตัตาม
ดตามขนาดที
ขนาดที
ต้ องการ

นําท่ อทีได้ มาหุ้ม
พลาสติกอีกชัน$

ปอกฉนวนกรณีทลวดนั
ี
น$
หุ้มพลาสติก

ตัดตัตาม
ดตามขนาดที
ขนาดที
ต้ องการ

ขึน$ รู ปปลายสายใน
ใส่ หวั ยึด

ประกอบ
ประกอบ
กรณ์ ตัตัววยึยึดด ตาม
ตาม
ติติดดอุอุปปกรณ์
ษณะประเภทของ
คุคุณณลัลักกษณะประเภทของ
สายควบคุ
สายควบคุมม
ตรวจสอบ
บรรจุ
บรรจุเเพืพือเตรี
อเตรียยมจั
มจัดดส่ส่งง

ขันตอนการผลิ
B
ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
การผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีขนตอนการผลิ
ัB
ตทีเหมือนกันทุกประการ โดยสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 5 ขันตอน
B
หลัก ดังนี B
1. ขันตอนการผลิ
B
ตสายนอก
เริ มจากการเตรี ยมวัตถุดิบ โดยนําลวดกลมทีมีคณ
ุ ภาพและขนาดตามความต้ องการของ
ลูกค้ ามารี ดให้ แบน จากนันจึ
B งนําลวดซึงได้ ผ่านการรี ดแบนแล้ วมาเข้ าเครื องม้ วนเป็ นท่อ
แล้ วจึงนําท่อทีได้ มาหุ้มพลาสติกอีกชันหนึ
B ง ก่อนทีจะตัดให้ ได้ ขนาดตามต้ องการ
2. ขันตอนการผลิ
B
ตสายใน
เริ มจากการนําลวดสําเร็ จรู ปมาตัดให้ ได้ ขนาดตามต้
นาดตามต้ องการ ปอกฉนวนทีปลาย (กรณีที
ลวดนันB หุ้ม พลาสติ ก ) ใช้ แรงกดทํ า ให้ ล วดนันB บานออก และใส่หัว ยึ ด เพื อ รอนํ า ไป
ประกอบกับสายนอก
3. ขันตอนการผลิ
B
ตชิ Bนส่วน
นําเม็ดพลาสติกมาหลอมและฉี
กมาหลอมและฉีดขึ Bนรูปพลาสติกตามแบบทีต้องการเพือนําไปเป็ นส่วน
พลาสติกสําเร็ จรูป
ประกอบสําหรับสายควบคุมรถยนต์ตอ่ ไป
4. ขันตอนการประกอบ
B
นํ า สายนอกมาประกอบกับ สายใน โดยติ ด อุป กรณ์ แ ละชิ นB ส่ว นประกอบอื น ๆ ตาม
คุณลักษณะของสายควบคุมรถยนต์ประเภททีต้องการ
5. ขันตอนการตรวจสอบคุ
B
ณภาพ
บริ ษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพของชิ Bนงานก่อนทีจะบรรจุผลิตภัณฑ์ทีผลิตได้ ลงกล่อง
เพือเตรี ยมส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ าต่อไป
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ขันตอนการผลิ
B
ตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ขันตอนการผลิตชุ ดควบคุม
รางกระจกหน้ าต่ างรถยนต์
นําโครงมาใส่ ชุดอุปกรณ์

ใส่ ส่วนประกอบ
(สายเคเบิล ลูกล้ อ มอเตอร์ )
ใส่ น๊อตและตัวยึด

การผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบ่งออกได้ เป็ น 4 ขันตอนหลั
B
กดังนี B
1. ขันตอนการประกอบโครงชุ
B
ดรางเลือน เริ มจากการนําโครงเหล็กทีจดั ซื Bอมาประกอบ
เข้ าชุดตามแบบทีต้องการ
2. ขันตอนการประกอบชิ
B
Bนส่วนหลัก เป็ นการติดตังมอเตอร์
B
ลูกล้ อ และสายเคเบิล (แบบ
สายควบคุม) ทาจาระบี เป็ นต้ น
3. ขันตอนการประกอบเก็
B
บรายละเอียด เก็บรายละเอียดต่าง ๆ และใส่ตวั น๊ อต หรื อตัว
ยึด
4. ขันB ตอนการตรวจสอบคุณ ภาพ โดยจะต้ อ งมีก ารตรวจสอบคุณ ภาพของชิ นB งาน
ก่อนทีจะบรรจุผลิตภัณฑ์ทีผลิตได้ ลงกล่องเพือเตรี ยมส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ าต่อไป

ตรวจสอบ
บรรจุเพือ= เตรียมจัดส่ ง

4.3.3 การจัดหาวัตถุดิบ
ในการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์นนั B บริ ษัทมีการ
จัดหาวัตถุดิบและชินB ส่วนประกอบจากทังB คู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทังนี
B Bชิ นB ส่วนประกอบต่าง ๆ
(Component Parts) ทีบริ ษัทสัง ซื BอนันB เป็ นชิ Bนส่วนทีบริ ษัทยังไม่สามารถหาผู
ามารถหาผู้ผลิตในประเทศได้ หรื อไม่ค้ มุ ทุนที
จะผลิต
ในปี 2556 บริ ษัทมีการจัดซื Bอวัตถุดิบและชิ Bนส่วนประกอบเพือนํามาใช้ ในกระบวนการผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
B Bนประมาณ 2,200 ล้ าน
บาท ทังนี
B Bเป็ นการจัจัดซื Bอในประเทศไทยประมาณร้ อยละ 70 และเป็ นการจัดซื Bอจากต่างประเทศประมาณร้ อยละ
30 โดยวัตถุดิบและชิ นB ส่วนประกอบหลักทีบริ ษัทซือB มาใช้ ในกระบวนการผลิต ได้ แก่ วัตถุดิบและชิ นB ส่วน
ประกอบประเภทเหล็ก ยาง ลวด เม็ดพลาสติก และมอเตอร์ เป็ นต้ น
สําหรับคูค่ ้ าของบริ ษัทนันมี
B จํานวนหลายรายซึง ส่วนใหญ่จะเป็ นคูค่ ้ ากับบริ ษัทมาเป็ นระยะเวลานาน โดยมีคคู่ ้ า 1
ราย ทีมียอดสัง ซื Bอรวมจากบริ ษัทในปี 2556 มากกว่าร้ อยละ 10 ของยอดการสัง ซื Bอรวมของบริ ษัท ได้ แก่ ไฮเล็กซ์
คอร์ ปอเรชัน โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 22 ทังนี
B B วัตถุดิบและชิ Bนส่วนประกอบหลั
อบหลักทีซื Bอจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน
ได้ แก่ วัตถุดิบและชิ Bนส่วนประกอบประเภทยาง ส่วนประกอบสําเร็ จรู ป เหล็ก และเม็ดพลาสติก เพือนํามาใช้ ใน
การประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ โดยสาเหตุที
บริ ษัทต้ องจัดซื Bอวัตถุดิบและชิ Bนส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน นันB เนืองจากชิ Bนส่วนประกอบดังกล่าว
เป็ นชิ Bนส่วนประกอบทีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรื อปริ มาณการผลิตไม่ค้ มุ ทีจะผลิตเอง หรื อไม่สามารถ
จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ดังนันB การซื Bอจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริ ษัททีมีนโยบายในการสนับสนุนด้ านวัตถุดิบและชิ Bนส่วนประกอบทีมีคณ
ุ ภาพและราคา ทีแข่งขันได้ ให้ กบั
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บริ ษัทในกลุ่มของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน อยู่แล้ วจึงเป็ นวิธีทีเหมาะสม อย่างไรก็ ตามบริ ษัทไม่ได้ ทําสัญญาที
กําหนดให้ บริ ษัทจะต้ องจัดซื Bอวัตถุดิบและชิ Bนส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน แต่อย่างใด
สําหรับสัดส่วนการสัง ซื BอนันB บริ ษัทมีการสัง ซื Bอจากคู่ค้าหลายราย แต่ไม่ได้ พึงพาการจัดซื Bอวัตถุดิบและชิ Bนส่วน
ประกอบจากคู่ค้ารายใดรายหนึงเป็
ง เป็ นสําคัญ และเนืองจากบริ ษัทมีค่คู ้ าหลายราย ทําให้ หากเกิดปั ญหาในการ
จัดหาจากคู่ค้ารายใดรายหนึง บริ ษัทจะยังสามารถจัดหาวัตถุดิบและชินB ส่วนประกอบทดแทนทีมีคุณภาพใน
ระดับเดียวกันจากคูค่ ้ ารายอืนได้
4.3.4 งานทียังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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5. ทรั พย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพย์ สินถาวร
บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์ถาวรทีใช้ ในการดําเนินงาน และไม่ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดและมูลค่าบัญชีสทุ ธิ ณ
วันที 30 กันยายน 2556 ดังต่อไปนี B
ประเภททรัพย์ สิน
1

2
3

4

5

6

ทีดนิ ทีตงโรงงาน
ัB
- 18 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา
- 50 ไร่ 56 ตารางวา
ทีดนิ เปล่า
- 3 งาน 78 ตารางวา
อาคารและสิงปลูกสร้ าง
- บนทีดนิ เลขที 57 หมู่ที 6
ถ.กิงแก้ ว
- บนทีดนิ เลขที 700/737
หมู่ที 1
เครื องจักรและอุปกรณ์
- บนทีดนิ เลขที 700/737
หมู่ที 1 นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร

ลักษณะกรรมสิทธิ^

ทีตัง$

ต.ราชาเทวะ
ราชาเทวะ อ.บางพลี
อ
จ.สมุทรปราการ เจ้ าของกรรมสิทธิ~
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง เจ้ าของกรรมสิทธิ~
อ.พานทอง
พานทอง จ.
จ ชลบุรี

85
141

-

ต.ราชาเทวะ
ราชาเทวะ อ.บางพลี
อ
จ.สมุทรปราการ

เจ้ าของกรรมสิทธิ~

5

-

ต.ราชาเทวะ
ราชาเทวะ อ.บางพลี
อ
จ.สมุทรปราการ

เจ้ าของกรรมสิทธิ~

48

-

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง เจ้ าของกรรมสิทธิ~
อ.พานทอง
พานทอง จ.ชลบุ
จ รี

581

-

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง เจ้ าของกรรมสิทธิ~
อ.พานทอง
พานทอง จ.ชลบุ
จ รี

750

-

89

-

31

-

เครื องมือเครื องใช้ สํานักงาน
- ใช้ ในการดําเนินงาน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง เจ้ าของกรรมสิทธิ~
อ.พานทอง
พานทอง จ.ชลบุ
จ รี
ยานพาหนะ

มูลค่ าบัญชีสุทธิ ภาระ
(ล้ านบาท)
ผูกพัน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง เจ้ าของกรรมสิทธิ~
อ.พานทอง
พานทอง จ.ชลบุ
จ รี
รวม

1,730

5.2 เครืองหมายการค้ า
บริ ษัทมีเครื องหมายการค้ าทีเป็ นของบริ ษัททีใช้ ในการผลิตและจัดจําหน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ณ วันที 30 กันยายน 2556 เพียงเครื องหมายการค้ าเดียว คือ
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5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัททีเกียวข้ อง
ณ วันที 30 กันยายน 2556 บริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัททีเกียวข้ องคือบริ ษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จํากัด โดยถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 6.30 คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุนรวม 25.70 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.99 ของสินทรัพย์รวมของ
บริ ษัท ทังนี
B B นโยบายในการลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัททีเกียวข้ องเพิมเติมของบริ ษัท จะเน้ นธุรกิจทีมี
ความเกียวเนืองกับผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัท โดยจะพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนและผลประโยชน์อืนทีบริ ษัท
จะได้ รับจากการลงทุนเป็ นสําคัญ เพือเป็ นการสนับสนุนและส่งเสริริ มธุรกิจของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีเป้าหมายทีจะลงทุน
รวมทังหมดในสั
B
ดส่วนไม่เกินร้ อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัท โดยการลงทุนจะต้ องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการของบริ ษัท และ/หรื
และ หรื อ ทีประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจการอนุมตั ิ และในการกํากับดูแลงานของ
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่
ทร่ วม และบริ ษัททีเกี ยวข้ องนันB บริ ษัทในฐานะผู้ถือหุ้นจะแต่งตังผู
B ้ จัดการฝ่ ายการบัญชีเป็ นผู้แทน
บริ ษัทไปร่ วมในการประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น และผู้แทนบริ ษัทมีหน้ าทีในการออกเสียงในทีประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นตามที
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาเห็นชอบแล้ ว ทังนี
B Bจะขึ Bนอยู
Bนอยูก่ บั ลักษณะและอัตราส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท
5.4 สรุ ปสัญญาสําคัญระหว่ างบริษัทกับบริษัทอืน
1) สัญญาการใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือด้ านเทคนิค (License
License and Technical Assistance Agreement)
Agreement
บริ ษั ท ได้ ทํ า สัญ ญาฉบับ นี กB ับ ไฮเล็ ก ซ์ คอร์ ป อเรชัน เพื อ สิ ท ธิ ใ นการผลิต สายควบคุม และส่ว นประกอบของ
สายควบคุมทังรถยนต์
B
และรถจักรยานยนต์ และสิทธิในการใช้ เครื องหมายการค้ า
และ
“HI-LEX” สําหรับการผลิต และประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย
สัญญาฉบับดังกล่าวมีอายุ 7 ปี เริ มตังแต่
B วนั ที 15 กันยายน 2541 และสามารถต่
ามารถต่อสัญญาได้ คราวละ 1 ปี หาก
เป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนดไว้ นอกจากนี Bสัญญาดังกล่าวกําหนดว่า ในระหว่างอายุของสัญญา บริ ษัทจะต้ อง
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้ กบั ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน ในจํานวนร้ อยละ 2 ของรายได้ สทุ ธิจากการขายสายควบคุ
ากการขายสายค มและ
ส่ว นประกอบของสายควบคุม ทังB รถยนต์ แ ละรถจัก รยานยนต์ ทังB นี B รายได้ สุท ธิ ดัง กล่า วคิ ด จากยอดขาย
สายควบคุม และส่วนประกอบของสายควบคุม ทังB รถยนต์ แ ละรถจัก รยานยนต์ หักด้ ว ยค่า บรรจุหี บ ห่อ เบี ยB
ประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการค้ า ภาษี ขายทีบริ ษัทต้ องจ่าย และมูลค่าวัตถุดิบและ
ชิ Bนส่วนทังหมดที
B
ซื Bอจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน
สัญญาฉบับดังกล่าวหมดอายุไปเมือวันที 15 กันยายน 2555 และได้ ตอ่ อายุสญ
ั ญาต่อไปอีกเป็ นเวลา 5 ปี
2) สัญญาการใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือด้ านเทคนิค (License
License and Technical Assistance Agreement)
บริ ษัทได้ ทําสัญญาฉบับนี Bกับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน เพือสิทธิในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์และ
ส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายเคเบิลควบคุม และสิทธิในการใช้ เครื องหมาย
การค้ า
และ “HI-LEX” สําหรับการผลิต การใช้ และการประกอบผลิ
ะกอบผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
ในประเทศไทย
สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปี เริ มตังแต่
B วนั ที 4 มีนาคม 2540 และสามารถต่
ามารถต่อสัญญาได้ คราวละ 1 ปี หากเป็ นไป
ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ นอกจากนี Bสัญญาดังกล่าวกําหนดว่า ในระหว่างอายุของสัญญา บริ ษัทจะต้ องจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมให้ กบั ไฮเล็ล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน ในจํานวนร้ อยละ 2 ของรายได้ สทุ ธิทีได้ จากการขายชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์ และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายเคเบิลควบคุม
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ทังนี
B B รายได้ สทุ ธิดงั กล่าวคิดจากยอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุ
คว ม
รางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายเคเบิลควบคุมหักด้ วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี Bยประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการค้ า ภาษี ขายทีบริ ษัทต้ องจ่าย และมูลค่าวัตถุดิบและชิ Bนส่วนทังหมดที
B
ซื Bอจากไฮเล็กซ์
คอร์ ปอเรชัน
สัญญาฉบับเดิมได้ หมดอายุไปเมือวันที 4 มีนาคม 2555 และได้ รับการต่ออายุออกไปอีก 5 ปี
3) บันทึกความเข้ าใจ (Memorandum of Understanding) ในการเสนอราคาสายควบคุมและชิ Bนส่วนประกอบ
สําหรับโครงการ T6
บริ ษัทได้ ลงนามในบันทึกความเข้ าใจลงวันที 10 ตุลาคม 2550 ร่ วมกับ ไฮเล็ล็กซ์ บราซิล (HI-LEX Do Brazil
Ltda.) จากประเทศบราซิล และ เฟลกซ์เทค (Flextech Manufacturing (Pty) Ltd.) จากประเทศอาร์ เจนตินา
บันทึกดังกล่าวเป็ นบันทึกแสดงเจตนาของทังสามฝ่
B
ายในการร่ วมเสนอตัวเป็ นผู้ผลิตสายควบคุมและชินB ส่วน
ประกอบรถกระบะภายใต้ ชือโครงการ T6 ของฟอร์ ด/ออโต้ อลั ลายแอนซ์
4) สัญญาซือB ขายชิ นB ส่วนทีทํากับบริ ษัท อีซูซุมอเตอร์ (ปทท.) จํ ากัด บริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ปทท.) จํ ากัด
บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ ง จํากัด และ บริ ษัท ไทยฮอนด้ า แมนู
แฟคเจอริ ง จํากัด
เป็ นสัสัญญาซื Bอขายทีบริ ษัททํากับบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่าง ๆ ดังกล่าว เพือจําหน่ายชิ Bนส่วน
สําหรับผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แต่ละสัญญามีอายุ 1 ปี และสามารถต่
ามารถต่อสัญญาได้ คราวละ 1 ปี หากไม่มี
ฝ่ ายใดแสดงเจตนาเลิกสัญญาโดยชัดแจ้ ง สัญญาดังกล่าวระบุการรับรองและการรั
รองและการรับประกันชิ Bนส่วนทีบริ ษัทขาย
ให้ กับบริ ษัทต่าง ๆ ข้ างต้ น รวมถึงหน้ าทีและความรับผิดชอบกรณีทีบุคคลทีสามได้ รับบาดเจ็บหรื อได้ รับความ
เสียหายต่อทรัพย์สนิ อันมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท
สัญญาดังกล่าวเป็ นเพียงสัญญาทีกําหนดเงือนไขหลักต่าง ๆ ทังนี
B B ก่อนทีจะเริ มต้ นสัง ซื Bอและผลิตชิ Bนส่วนแต่ละ
รายการนันB บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จะประกาศแผนการผลิตแต่ละรุ่ นพร้ อมทังB รายละเอียด
คุณสมบัติของชิ Bนส่วนทีต้องการ ซึง บริ ษัทจะต้ องออกแบบ และ/หรื
หรื อผลิตชิ Bนงานต้ นแบบเพือนําเสนอ หากชิ Bนงาน
ของบริ ษัทได้ รับการคัดเลือก บริ ษัทจึงจะได้ รับคําสัง ซือB ซึงการสัง ซือB จะเกิดขึ Bนเป็ นรอบตามแผนการผลิตของ
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย

6. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี –
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7. โครงสร้ างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ ของบริษัท

ณ วันที 31 ตุลาคม 2556 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 268,500,000 บาท และทุนชําระแล้ วจํานวน 259,800,000 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 268,500,,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
7.1 ผู้ถอื หุ้นของบริษัท
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที 31 ตุลาคม 2556 มีดงั นี B
ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผู้ถอื หุ้น
กลุม่ จุฬางกูร
ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน
กลุม่ พัฒนะเมลือง
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
นายสง่า วีระวัฒกานนท์
นายไชยทัศน์ ไชยพิภทั รสุข
นายดํารงค์ กุลธนพงศ์
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
นางสาววราภรณ์ สงฆ์ประชา
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอืน ๆ
รวม

ทุนชําระแล้ ว
จํานวน 259,800,000 บาท
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
106,480,000
40.99
70,000,000
26.94
30,638,600
11.79
12,801,600
4.93
8,000,000
3.08
6,500,000
2.50
6,000,000
2.31
4,376,800
1.68
2,105,400
0.81
12,897,600
4.97
259,800,000
100

หมายเหตุ: 1) กลุ่มจุฬางกูร ประกอบด้ วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ทีเกียวข้ องทังหมด
B
4 ราย ได้ แก่
- นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร ถือหุ้นจํานวน 83,115,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 31.99
31 ของทุนชําระแล้ ว
- นายทวีฉตั ร จุฬางกูร ถือหุ้นจํานวน 19,365,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7.45
7 ของทุนชําระแล้ ว
- นายกรกฤช จุฬางกูร ถือหุ้นจํานวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1.54 ของทุนชําระแล้ ว
- นายอภิชาติ จุฬางกูร ถือหุ้นจํานวน
192,500 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.07 ของทุนชําระแล้ ว
2) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน (ณ วันที 30 เมษายน 2556) ประกอบด้ วย
1. Teraura Investment Co., Ltd.
ถือหุ้นร้ อยละ
19.83
2. JP Morgan Chase Bank
ถือหุ้นร้ อยละ
4.62
3. Teraura Scholarship Foundation
ถือหุ้นร้ อยละ
4.06
4. Japan Trustee Services Bank, Ltd.
ถือหุ้นร้ อยละ
3.86
.86
5. Nippon Life Insurance Company
ถือหุ้นร้ อยละ
3.66
6. State Street Bank and Trust Company
Comp
ถือหุ้นร้ อยละ
3.56
7. BBH For Fidelity Low–Priced
Low
Stock Fund
ถือหุ้นร้ อยละ
3.13
8. NISHIKAWA RUBBER CO., LTD.
ถือหุ้นร้ อยละ
2.70
70
9. Northern Trust Company
ถือหุ้นร้ อยละ
2.49
49
10. Melon Bank Treaty Clients Omnibus
ถือหุ้นร้ อยละ
2.26
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3)
-

กลุ่มพัฒนะเมลือง ประกอบด้ วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ทีเกียวข้ องทังหมด
B
5 ราย ได้ แก่
นายชูทอง
พัฒนะเมลืองถือหุ้นจํานวน 16,997,400 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6.54 ของทุนชําระแล้ ว
นางอรสา
พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจํานวน 12,000,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.62 ของทุนชําระแล้ ว
นายสันติ
พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจํานวน 1,641,200 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.63 ของทุนชําระแล้ ว
นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจํานวน 460,200 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.18 ของทุนชําระแล้ ว
นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจํานวน 150,100 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.06 ของทุนชําระแล้ ว

7.2 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ 25 ของกําไรสุทธิหลังจากหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภท
ตามทีได้ กล่าวไว้ ในข้ อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็ นอืนใด และการจ่ายเงินปั นผลนันจะไม่
B
มีผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีสาระสําคัญ และนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิ โดยการ
จ่ายเงินปั นผลให้ กระทําใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีทีทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรื อวันทีคณะกรรมการมีมติแล้ วแต่กรณี ทังนี
B Bให้
แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
B
งสือพิมพ์
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8. การจัดการ
8.1 โครงสร้ างการจัดการ
บริ ษัทมีโครงสร้ างการจัดการ ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 4 ชุด โดยแบ่งเป็ นคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน รายละเอียดดังต่อไปนี B
8.1.1 คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ตามหนัง สือรั บ รองกระทรวงพาณิ ช ย์ ลงวัน ที 29 สิงหาคม 2556 มี จํา นวน 11 ท่า น
ประกอบด้ วย
- กรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร จํานวน 4 ท่าน
- กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร จํานวน 3 ท่าน
- กรรมการทีเป็ นอิสระ
จํานวน 4 ท่าน
จํานวนครัง$
จํานวนครัง$
การเข้ าร่ วม
การประชุม
ลําดับที
รายชือ
ตําแหน่ ง
ประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริษัท
บริษัท
1
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
ประธานกรรมการ
7
5
2
นายชูทอง
พัฒนะเมลือง
รองประธานกรรมการ
7
5
3
นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
กรรมการ
7
7
4
นายมากาโต เทราอุรา
กรรมการ
7
5
นายทวีฉตั ร
จุฬางกูร
กรรมการ
7
5
6
นายกรกฤช
จุฬางกูร
กรรมการ
7
7
7
นายคาซูฮิโร
ทาเคชิตะ*
ะ
กรรมการ
7
2
8
นายกวี
วสุวตั
กรรมการอิสระ
7
7
9
นายอภินนั ท์
ณ ระนอง
กรรมการอิสระ
7
7
10
นายปริ ญญา ไววัฒนา
กรรมการอิสระ
7
7
11
นายฉัตรชัย
เอียสกุล
กรรมการอิสระ
7
7
*นายคาซู
นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ ได้ รับการอนุมตั แิ ต่งตังจากที
B
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังB ที 3/2556 มีผลตังแต่
B วนั ที 9 พฤษภาคม
2556 ให้ ดํารงตําแหน่งแทนกรรมการท่านเดิมทีลาออก (นายคะซึ
นายคะซึโยชิ โองากิ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท มีผลตังแต่
B
วันที 19 กุมภาพันธ์ 2556)

กรรมการผู้ มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร หรื อ นายทวีฉัตร จุฬางกูร หรื อ นายกรกฤช จุฬางกูร คนใดคนหนึงลงลายมือชื อร่ วมกับ
นายชูทอง พัฒนะเมลือง หรื อ นายสริ ศ พัฒนะเมลือง หรื อ นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ รวมเป็ นสองคนและประทับตรา
สําคัญของบริ ษัท หรื อ นายชูทอง พัฒนะเมลือง หรื อ นายสริ ศ พัฒนะเมลือง ลงลายมือชือร่ วมกับ นายคาซูฮิโร ทาเค
ชิตะ และประทับตราสําคัญของบริ ษัท
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ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังB ที 3/2556 เมือวันที 9 พฤษภาคม 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท
ขึ Bน ซึง มีความสอดคล้ องและเป็ นไปในแนวทางเดี
นไป
ยวกันกับสํานักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีประกาศและมีผล
บังคับตังแต่
B วนั ที 10 พฤษภาคม 2556 โดยได้ เผยแพร่ ให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้มีสว่ นเกียวข้ องได้
เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว
ภาษาไทย
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/num _charter.pdf
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/num1_charter.pdf
ภาษาอังกฤษ
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/Attachment%201.pdf
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/Attachment%
และเพือเป็ นการยกระดับประสิทธิ ภาพการปฏิบัติของคณะกรรมการบริ ษัท ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั งB ที
1/2557 เมื อ วัน ที 27 พฤศจิ ก ายน 2556 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ เกณฑ์
เ กณฑ์ ม าตรฐานการประเมิ น การปฏิ บั ติ ห น้ าที ข อง
คณะกรรมการ (ทัทังคณะและตนเอง)
งคณะและตนเอง
B
และมีผลบังคับตังแต่
B ปี 2557 เป็ นต้ นไป (รอบบั
รอบบัญชี เดือนตุลาคม 2556 –
กันยายน 2557) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
ปรากฎตามเอกสารแนบ 6
ขอบเขตและอํานาจหน้
หน้ าทีประธานกรรมการ
ประธานกรรมการทําหน้ าทีประธานในทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และปฏิบตั ิตามขอบเขตและอํ
ามขอบเขตและอํานาจหน้ าทีตาม
กฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังB ที 5/2556 เมือวันที 26 กันยายน 2556 ได้ อนุมตั ิให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง ซึงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการมีคณ
ุ สมบัติตามที
สํานักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์กําหนด และทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระ
จํานวนครัง$
จํานวนครัง$ การ
การประชุม เข้ าร่ วมประชุม
ลําดับที
รายชือ
ตําแหน่ ง
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
1
นายกวี
วสุวตั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5
5
2
นายอภินนั ท์ ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ
5
5
3
นายปริ ญญา ไววัฒนา*
นา กรรมการตรวจสอบ
5
5
4
นายฉัตรชัย
เอียสกุล กรรมการตรวจสอบ
5
5
หมายเหตุ * นายปริ ญญา ไววัฒนา เป็ นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

โดยมีนางสาวเบญจมาส เมืองทอง (หัวหน้ าแผนก ฝ่ ายตรวจสอบภายใน) เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังB ที 3/2556 เมือวันที 9 พฤษภาคม 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบขึ Bน ซึงมีความสอดคล้ องและเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับสํานักงานกลต.
งานกลต และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที
ประกาศและมีผลบังคับตังแต่
B วนั ที 10 พฤษภาคม 2556 โดยได้ เผยแพร่ให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้
มีสว่ นเกียวข้ องได้ เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว
ภาษาไทย
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/num2_charter.pdf
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/num2
ภาษาอังกฤษ
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/Attachment%
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/Attachment%202.pdf
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8.1.3 คณะกรรมการสรรหา
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังB ที 5/2554 เมือวันที 10 พฤศจิกายน 2554 ได้ อนุมตั ิคณะกรรมการสรรหา
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี B
จํานวนครัง$ การ จํานวนครัง$ การ
ประชุม
เข้ าร่ วมประชุม
ลําดับที
รายชือ
ตําแหน่ ง
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหา
สรรหา
1
นายทวีฉตั ร
จุฬางกูร
ประธานกรรมการสรรหา
1
1
2
นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง กรรมการสรรหา
1
1
3
นายกรกฤช
จุฬางกูร
กรรมการสรรหา
1
1
โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง (ผู้จดั การทัว ไป ส่วนงานบริ หารธุรกิจ) เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังB ที 1/2557 เมือวันที 26 พฤศจิกายน 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการ
สรรหาขึ Bน มีผลบังคับตังแต่
B วนั ที 27 พฤศจิกายน 2556 โดยได้ เผยแพร่ให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้มี
ส่วนเกียวข้ องได้ เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว
ภาษาไทย
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/Nomination_TH.pdf
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/Nomination_TH.pdf
ภาษาอังกฤษ
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/NC%20Charter_EN.pdf
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/NC%20
8.1.4 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังB ที 5/2554 เมือวันที 10 พฤศจิกายน 2554 ได้ อนุมตั ิคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี B
จํานวนครัง$ การ จํานวนครัง$ การ
ประชุม
เข้ าร่ วมประชุม
ลําดับที
รายชือ
ตําแหน่ ง
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กําหนด
กําหนด
ค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทน
1
นายกวี
วสุวตั
ประธานกรรมการ
3
3
กําหนดค่าตอบแทน
2
นายอภินนั ท์ ณ ระนอง
กรรมการกําหนด
3
3
ค่าตอบแทน
3
นายปริ ญญา ไววัฒนา
กรรมการกําหนด
3
3
ค่าตอบแทน
โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง (ผู้จดั การทัว ไป ส่วนงานบริ หารธุรกิจ) เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
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ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังB ที 5/2556 เมือวันที 26 กันยายน 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการ
กํ าหนดค่าตอบแทนขึนB มีผลบังคับตังB แต่วันที 27 กันยายน 2556 โดยได้
ได้ เ ผยแพร่ ให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร
พนักงาน และผู้มีสว่ นเกียวข้ องได้ เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว
ภาษาไทย
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/CommitC
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/CommitCharterThai.pdf
ภาษาอังกฤษ
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/RC charter_EN.pdf
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/RC-charter_EN.pdf
8.1.5 ผู้บริ หาร
รายชือและตําแหน่งของผู้บริ หาร และโครงสร้ างการบริ หารจัดการ
ลําดับที
รายชือผู้บริหาร
ตําแหน่ ง
1
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
2
นายชูทอง
พัฒนะเมลือง
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
3
นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
กรรมการผู้จดั การ และ
รักษาการผู้จดั การทัว ไป (ส่ส่วนงานปฏิบตั ิการธุรกิจ)
รักษาการผู้จดั การทัว ไป (ส่ส่วนงานจัดหา)
หา
4
นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ
ผู้จดั การทัว ไปอาวุโส (ส่ส่วนงานวิจยั และพัฒนา)
นา
5
นายสุทน
เปรมปรี
ผู้จดั การทัว ไป (ส่วนงานผลิต)
6
นายสวัสดิ~
สุขะอาจิณ
ผู้จดั การทัว ไป (ส่ส่วนงานคุณภาพ)
ภาพ
7
นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
ผู้จดั การทัว ไป (ส่ส่วนงานบริ หารธุรกิจ)
8
นางกนกวรรณ งามกิจเจริ ญลาภ
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้ บริ หาร หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารสีรายแรกนับต่อจากคณะกรรมการบริ ษัทลงมา รวมถึงผู้ซึง
ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผู้บริ หารรายทีสที กุ ราย โดยรวมถึงผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
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โครงสร้ างการบริ หารจัดการของบริ ษัท ณ วันที 30 กันยายน 2556
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ขอบเขตและอํานาจหน้ าทีของกรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การมีอํานาจหน้ าทีดําเนินการตามทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมาย ซึงอยู่ภายใต้ กฎระเบียบและ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ทังนี
B B การมอบอํานาจดังกล่าวต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจทีทําให้ กรรมการผู้จัดการ
สามารถอนุมตั ิรายการทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอืนใดกับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึง การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องผ่านมติทีประชุม
คณะกรรมการ และ/หรื
หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพือพิจารณารายการดังกล่าวตามทีข้อบังคับของบริ ษัท
หรื อกฎหมายที
อกฎหมายทีเกียวข้ องกําหนด ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการทีเป็ นไปตามปกติธุรกิจทีมีการกําหนดขอบเขตชัดเจน
โดยสามารถสรุปขอบเขตอํานาจหน้ าทีได้ ดงั นี B
1. รับผิดชอบดูแลการบริ หารงานทัว ไปทีมีลกั ษณะเป็ นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษัท
2. ประสานงานกับฝ่ ายตรวจสอบภายในด้ านบัญชี การเบิก-จ่จ่ายเงินใด ๆ ของบริ ษัททีไม่เป็ นไปตามนโยบายของ
บริ ษัท
3. รับและจ้ างพนักงานของบริ ษัททีไม่ใช่คณะผู้บริ หาร หรื อผู้บริ หารระดับสูง โดยเป็ นผู้มีอํานาจแทนบริ ษัททีจะลง
นามในสัญญาจ้ างแรงงาน
4. เข้ าร่วมพิจารณางบประมาณของบริ ษัทกับคณะกรรมการบริ ษัท
5. พิจารณาเอกสารหรื อสั
อสัญญาทีเกียวกับการดําเนินงานตามปกติของบริ ษัท ให้ คําแนะนําและข้ อเสนอแนะในเรื อง
ดังกล่าว
6. ปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษัท
8.1.6 เลขานุการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังB นางกสิตา พิทกั ษ์ สงคราม ทําหน้ าทีเลขานุการบริ ษัท โดยให้ มีอํานาจหน้ าที
ตามทีกําหนดไว้
ดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
พ 2535 แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 4) พ.ศ.
2551 โดยมีคณ
ุ สมบัติ ขอบเขตและหน้ าที ดังต่อไปนี B
คุณสมบัติ
อ้ างอิงจากกฎหมายมิได้ กําหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริ ษัทไว้ จึงถือเป็ นหน้ าทีของคณะกรรมการทีจะต้ อง
ดูแลรับผิดชอบให้ ได้ บคุ คลทีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ ามาปฏิบตั ิหน้ าที โดยเลขานุการบริ ษัทซึงเป็ น
ลูกจ้ างของบริ ษัทมิสามารถรับหน้ าทีเลขานุการบริ ษัทในบริ ษัทอืน ๆ แต่อาจรับหน้ าทีเลขานุการบริ ษัทในบริ ษัท
ย่อยได้
ขอบเขตและหน้ าทีเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัทได้ จัดให้ มีเลขานุการบริ ษัททําหน้ าทีประสานงานระหว่างกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หาร ทําหน้ าทีดแู ล
และประสานงานด้ านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเกี ยวข้ อง สนับสนุนให้ ดําเนินการตามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีดี พร้ อมปฏิบตั ิตามข้ อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยเลขานุการบริ ษัทมีหน้ าทีและความรับผิดชอบ
ตามทีกฎหมายและบริ ษัทกําหนด ดังนี B
1. ให้ คําแนะนําเบื Bองต้ นแก่กรรมการเกียวกับข้ อกฎหมาย ระเบียบและข้ อบังคับต่
บต่าง ๆ ของบริ ษัท และติดตาม
ให้ มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้ องและสมําเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย นแปลงทีมีนยั สําคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายบริ หาร ดูแลและประสานงานด้ านกฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที
เกียวข้ อง รวมทังดํ
B าเนินการให้ มีการปฎิบตั ิตามมติ
าม คณะกรรมการบริ ษัท
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3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อ
พึงปฎิบตั ิตา่ ง ๆ
B ดตามให้ มีการ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังติ
ปฏิบตั ิตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้น และทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
5. ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีเกียวข้ องตามระเบียบและข้ อกําหนดของ กลต.
กลต
และตลท.
6. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี B
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจํ
คณะกรรมการและรายงา
าปี ของบริ ษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียทีรายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร
8. ดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
9.จัจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่ง เสริ ม ความรู้ ความเข้ า ใจในเรื องการกํ ากับดูแลกิ จ การที ดีให้ กับ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
10. ติดต่อและสือ สารกับผู้ถือหุ้นทัว ไปให้ ได้ รับทราบสิทธิตา่ ง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริ ษัท
8.1.7 หัวหน้ าแผนก – ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบภายในเพือให้ ความเชือมัน และให้ คําปรึกษา อย่างเทียงธรรมและเป็ นอิสระ เพือเพิม
คุณค่าและปรั บปรุ งการดําเนินงานของบริ ษัท อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลภายใต้ ค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารความเสีย งทีเหมาะสม โดยหัวหน้ าแผนก ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีขอบเขต
ขอบเขต และหน้ าที ดังนี B
1. กํ า กับ ดูแ ลการปฏิ บัติ ง านของผู้ต รวจสอบภายใน และควบคุมงานตรวจสอบภายในให้
ม งานตรวจสอบ
เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานสากลการปฏิ
การปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
2. กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน พร้ อมทังวางแผนการตรวจสอบ
B
ประจําปี (Audit
Audit plan) เสนอคณะกรรมการตรวจสอบก่อนขออนุมตั ิดําเนินการตรวจสอบ
3. วางมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และสอบทานการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทีกําหนดไว้
4. พิจารณาอนุมตั ิแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
5. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และให้ ข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุ งแก้ ไข ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
เสนอค
ตรวจสอบ และผู้บริ หาร
6. ติดตามผลการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามแผนการตรวจสอบ เพือเพิมประสิทธิภาพการทํางานของฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน ในการให้ บริ การแก่ผ้ บู ริ หาร
7. ให้ คําปรึ กษา ข้ อคิดเห็น และคําแนะนําแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการปฏิบตั ิงาน และการ
ควบคุมภายใน ตลอดจนกฎหมายที
ตลอดจนกฎ
เกียวข้ องกับหน่วยรับตรวจต่าง ๆ
8. จัดให้ มีการฝึ กอบรม เพือพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ให้ มีความรู้ ความสามารถ ตรวจสอบงานได้
บรรลุตามเป้าหมาย และให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ปฏิบตั ิงานในฝ่ ายตรวจสอบภายใน
9. ทําหน้ าทีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจัดวาระการประชุ
ดวาระการประชุม จัดหาข้ อมูล สรุ ปผลและบันทึก
ประชุม พร้ อมแจ้ งมติให้ กบั ผู้เกียวข้ อง รวมทังช่
B วยคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบเพือมัน ใจว่า ปฏิบตั ิ
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หน้ าทีตามกฎบัตร และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมทังบริ
B หารงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพือสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าทีข องคณะกรรมการตรวจสอบ
10. ควบคุมการจัดทํางบประมาณประจําปี ของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
11. กํากับการประสานงานการตรวจสอบภายในโดย Outsource ตรวจสอบภายใน ให้ เป็ นตามเป้าหมายที
กําหนดไว้
12. ปฏิบตั ิงานอืนตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8.1.8 เจ้ าหน้ าทีฝ่ฝ ่ ายกํากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลั
ละประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์มีความสําคัญอย่างยิงต่อบริ ษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุนทุกประเภท และตลาดทุน อีกทังยั
B ง
ต้ องติดต่อประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรื อผู้ลงทุน เป็ นต้ น ตลอดจนปฏิบตั ิงานใน
งานด้ านการอํ า นวยความสะดวก ประสานงานจั ด ทํ า และเก็ บ รั ก ษาเอกสารสํ
ษาเอ กสารสํ า คัญ ในนามบริ ษั ท หรื อ
คณะกรรมการบริ ษั ท การวางแผนและกํ า กับ ดูแ ลการดํ า เนิ น กิ จ การให้ เ ป็ นไปตามกฏหมายว่า ด้ ว ยพรบ.
ยพรบ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พรบ.มหาชนจํ
พรบ มหาชนจํากัด ข้ อบังคับ กฎระเบียบ กฎหมายทีเกียวข้ อง และจัดทําและส่ง
ข้ อมูลและรายงานต่าง ๆ ครบถ้ วนตามทีกําหนดและโปร่งใส โดยมี
โดยมีขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบ ดังนี B
1. รวบรวมข้ อมูลสําคัญในตลาดทุนสําหรับผู้บริ หารระดับสูงและกรรมการบริ ษัท
2. รายงานผู้บริ หารระดับสูงเกียวกับข้ อมูลทีได้ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว
3. ปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และทันเวลา
4. สร้ างความน่าเชือถือให้ แก่บริ ษัษัท โดยรายงานข้ อมูลทีถกู ต้ องและครบถ้ วน ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที
ต่อเนืองอย่างเป็ นระบบ
5. ให้ การรับรองและต้ อนรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ลงทุน
6. ประสานงาน จัดทํา ตรวจสอบเรื องการประชุมผู้ถือหุ้น และเรื องการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
7. จัดทํา จัดส่งและการเก็ บรั ก ษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที สําคัญ เกี ยวกับนโยบายต่าง ๆ ระเบียบที
เกียวข้ องทีผา่ นการอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและสามารถ
ตรวจสอบได้ (เช่
เช่น ทะเบียนกรรมการบริ ษัท รายงานประจําปี และรายงานการประชุมต่าง ๆ)
ๆ
8. วางแผนการกํ า กับดู
บ ดูแ ลการดํ า เนิ น กิ จ การให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย พรบ.หลั
พรบ ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พรบ.มหาชนจํ
มหาชนจํากัด ข้ อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้ อง
9. จัดทําข้ อมูลรายงานการเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอืน ๆ ทีเกียวข้ อง ตามกฎระเบียบและ
กฎหมายข้ างต้ น (เช่
เช่น รายงานประจําปี , แบบ 56-1, งบการเงิน รวมถึงการลงประกาศข้ อมูลในหนังสือพิมพ์
ตามข้ อกําหนด)
10. ให้ คําแนะนํา คําปรึกษาเบื Bองต้ นและสนับสนุนงานของกรรมการเกียวกับข้ อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ปฎิบตั ิต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง รวมทังรายงานการเปลี
B
ยนแปลงในข้ อกําหนดกฎหมายทีมีนยั สําคัญแก่กรรมการ
ทราบ
8.2 การสรรหากรรมการและผู้ บริหาร
การสรรหากรรมการบริ ษัท กรรมการชุดต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริ หารระดับสูง จะมีการพิจารณา
คัดเลือกและกลัน กรองจากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื
และ อทีประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยจะดํดําเนินการตามนโยบายของบริ ษัท
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การสรรหากรรมการ
1. หลักเกณฑ์และวิธีการ
คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาและคํานึงถึงคุณสมบัติทีเหมาะสมสอดคล้ องตามกฎบัตรคณะกรรมการ
บริ ษัท โดยต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีเวลาทํางานให้ บริ ษัทอย่างเพียงพอ ตามข้ อบังคับของ
บริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึงหนึง ของจํานวนกรรมการทังหมดจะต้
B
องมีถินทีอยู่ในประเทศไทย กรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
หรื อไม่ก็ได้
2. การแต่งตังB แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี B
กรณีที 1 ตําแหน่งกรรมการว่างลงตามคราวออกตามวาระ
ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตังกรรมการแทนผู
B
้ ครบกํ าหนดออกตามวาระ โดยกรรมการทีครบ
กําหนดออกจากตําแหน่งอาจได้ รับคัดเลือกเข้ าเป็ นกรรมการอีกได้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจําปี ทุกครังB ให้ กรรมการออกจากตํ
รรมการออกจา าแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนันB ถ้ า
จํานวนกรรมการจะแบ่งให้ ตรงออกเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการทีจะต้ องออก
จากตํ าแหน่งในปี แรกหรื อปี ที สองภายหลังจดทะเบี
งจดทะเบีย นบริ ษั ทนันB ให้ จับ สลากกัน ส่วนปี ถัดไปให้
กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรณีที 2 ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง มีคณ
ุ สมบัติ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการผู้นนจะเหลื
ัB
อน้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่ง
กรรมการได้ เพียงเท่าวาระทียงั เหลืออยู่ของกรรมการทีตนเข้ ามาแทน โดยมติของกรรมการต้ อง
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทียงั เหลืออยู่
3. หลักเกณฑ์และวิธีการทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการ
B
- ผู้ถือหุ้นคนหนึง มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดเลื
ัB
อกตังบุ
B คคลเดียวหรื
วหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลทีได้ รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกเป็ นกรรมการเท่
นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงม
หรื อจะพึงเลือกตังในครั
B
งB นันB ในกรณีทีบคุ คลซึงได้ รับการเลือกตังในลํ
งใB นลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมี ให้ ประธานทีประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี Bขาด
Bขา
- ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่ากึงหนึง ของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสี
ออกเสียง
การสรรหาผู้บริ หารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้บริ หาร
ระดับสูงของบริ ษัท ทังนี
B Bพิจารณาด้ านความสามารถ (Competency Criteria) และขึ Bนอยู่กับความเหมาะสมของ
สถานการณ์ของบริ ษัทในช่วงเวลานันB ๆ
- 39 -

แบบ 56-11 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

8.3 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร***
าร
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร***
าร ทีเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
สอดคล้ องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริ ษัท และเปรี ยบเทียบกับบริ ษัททีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีอยูใ่ นอุตสาหกรรมและธุรกิจทีมีขนาดใกล้ เคียงกัน ดังนี B
(1) ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
(1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเท่านัน)
B
ค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้ านบาท แบ่งเป็ นดังนี B
 ค่าเบี Bยประชุม (ต่อครังB ทีเข้ าร่วมประชุม) ในอัตราเดียวกับปี 2555 คือ
- ประธานกรรมการบริ ษัท
เป็ นเงิน 35,000
000 บาท
- กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
เป็ นเงิน 25,000
000 บาท
 จ่ายบําเหน็จกรรมการบริ ษัท ในอัตราร้ อยละ 1.50 ของเงินปั นผลทีจ่ายจากผลการดําเนินงานปี
2555
ทังนี
B B บริ ษัทได้ ขออนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการจากทีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคล ในปี 2556 มีรายละเอียดดังนี B
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท
บาท)
รายชือ

1. นายสรรเสริญ
2. นายชูทอง
3. นายสริ ศ
4. นายมากาโต
5. นายทวีฉตั ร
6. นายกรกฤช
7. นายคะซึโยชิ
8. นายคาซูฮิโร
9. นายกวี
10. นายอภินนั ท์
11. นายปริ ญญา
12. นายฉัตรชัย

จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง
พัฒนะเมลือง
เทราอุรา
จุฬางกูร
จุฬางกูร
โองากิ*
ทาเคชิตะ**
วสุวตั
ณ ระนอง
ไววัฒนา
เอียสกุล
รวม

คณะ
คณะ
กรรมการ
กรรมการ
กําหนด
สรรหา
ค่ าตอบแทน

ตําแหน่ ง

คณะ
กรรมการ
บริ ษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

175,000
125,000
175,000
125,000
175,000
50,000
50,000
175,000
175,000
175,000
175,000

125,000
125,000
125,000
125,000

75,000
75,000
75,000
-

1,575,000

500,000

225,000

บําเหน็จ

รวมสุทธิ

25,000
25,000
25,000
-

177,136.36
177,136.36
177,136.36
177,136.36
177,136.36
177,136.36
177,136.36
177,136.36
177,136.36
177,136.36
177,136.36

352,136.36
302,136.36
377,136.36
177,136.36
327,136.36
377,136.36
227,136.36
50,000.00
552,136.36
552,136.36
552,136.36
477,136.36

75,000

1,948,500

4,323,500

*นายคะซึ
นายคะซึโยชิ โองากิ จัดทําหนังสือขอลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท มีผลตังแต่
B วนั ที 19 กุมภาพันธ์ 2556
**นายคาซู
นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ ได้ รับแต่งตังทดแทนกรรมการท่
B
านเดิมทีลาออก ได้ รับการอนุมตั ิแต่งตังจากที
B
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังB ที 3/2556 มีผล
ตังแต่
B วนั ที 9 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้ นไป
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ค่าตอบแทนรวมของผู้บริ หาร***
าร ของบริ ษัท
ค่ าตอบแทน
เงินเดือน โบนัส และอืน ๆ

ปี 2555**
จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
62.87 (จํานวน 7 ราย)

ปี 2556
จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
76.55 (จํานวน10 ราย)

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)

(1.2)

ค่าตอบแทนผู้บริ หาร***
าร
 ปรับค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร ประจําปี 2556 ในอัตราไม่เกิน 10% ของอัตรา
ในปี ก่อนหน้ า
 ค่าตอบแทนของผู้บริ หาร***ระดั
าร ระดับรองลงไปเป็ นดุลยพินิจของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

ค่าตอบแทนผู้บริ หาร***ในปี
าร
2556 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้ วยค่าตอบแทนเงินเดือนและ
โบนัสให้ กบั ผู้บริ หาร*** จํานวน 10 ท่าน รวมทังสิ
B Bน 75,214,680 บาท
(2) ค่าตอบแทนอืน
- ค่าตอบแทนอืนของกรรมการ
- ไม่มี –
- ค่าตอบแทนอืนของผู้บริ หาร***
าร
เงินกองทุนสํารองเลี Bยงชีพ
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกองทุนสํารองเลี Bยงชีพ โดยพนักงานจ่ายสมทบในอัตราส่วนร้ อยละ 5 ของเงินเดือน
และบริ ษัทได้ สมทบในอัตราเท่ากัน โดยในปี 2556 บริ ษัทได้ จ่ายเงิ นสมทบกองทุนสํารองเลี Bยงชีพสําหรั บ
ผู้บริ หารทังB 10 ท่าน รวมทังสิ
B Bน 1,305,467 บาท
เงินประกันสังคม
ในปี 2556 บริ ษัทได้ จ่ายเงินประกันสังคมสําหรับผู้บริ หารทังB 10 ท่าน รวมทังสิ
B Bน 33,600 บาท
***ผูผูด้ ํารงตําแหน่งระดับบริ หารสีร ายแรกนับต่อจากคณะกรรมการบริ
จากคณะกรรมการบริ ษัทลงมา รวมถึงผูซ้ ึ งดํารงตําแหน่งเทียบเท่า
ผูบ้ ริ หารรายทีส ีท กุ รายโดยไม่รวมถึงผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิ น ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบ ริ หาร รองประธาน
เจ้าหน้าทีบ ริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การทัว ไป
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8.4 การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษั ท มี ก ารบริ ห ารและปฏิ บัติ ง านโดยยึด ถื อ แนวปฏิ บัติ ต ามหลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที ดี โดยตระหนัก ถึ ง
ความสําคัญและความรับผิดชอบทีมีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทมาโดยตลอด ด้ วยความมุ่งมัน ทุ่มเท
และความร่ วมมืออย่างเต็มทีของทุกฝ่ าย ทังคณะกรรมการ
B
ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน โดยได้ เผยแพร่ คู่มือ
หลักการกํ ากับดูแลกิ จการ ซึงได้ รวมถึงจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน จรรยาบรรณธุรกิ จ
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนนโยบายสําคัญและระเบียบปฏิบัติทีเกี ยวข้ อง เพือให้ คณะกรรมการ
ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้มีส่สว่ นเกียวข้ องได้ เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว
ภาษาไทย
http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC CG-Handbook-TH-Versionhttp://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC-CG
resize.pdf
ภาษาอังกฤษ
http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC CG-Handbook-ENGhttp://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC-CG
Version
Version-resize.pdf
ทังนี
B Bบริ ษัทได้ สง่ เสริ มให้ เกิดการปฏิบตั ิตามคูม่ ือหลักการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท ดังนี B
1. คณะกรรมการ ทบทวนคูม่ ือหลักการกํากับดูแลกิจการเป็ นประจําทุกปี
2. ผู้บริ หารได้ รับฟั งสรุปสาระสําคัญคูม่ ือหลักการกํากับดูแลกิจการในทีประชุมระดับบริ หารเป็ นประจําทุกปี
3. จัดทํา Training Road Map สําหรับทุกตําแหน่งงาน เพือให้ มีการศึกษาและทบทวนคู่มือหลักการกํากับดูแล
กิจการอย่างต่อเนือง
4. ประชาสัมพันธ์คมู่ ือหลักการกํากับดูแลกิจการให้ พนักงานทุกคนรับทราบ โดยการติดบอร์ ดประชาสัมพันธ์
ผลการประเมินจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง มีดงั นี B
สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 อยู่ในระดับ “ดีเยียม” ด้ วยคะแนน 93.38 คะแนน จาก
บริ ษัททีเข้
เข้ าร่วมโครงการทังสิ
B Bน 475 บริ ษัท
8.5 การดูแลเรืองการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัท ได้ จดั ทําจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของผู้บริ หาร กรรมการ และพนักงาน ว่าด้ วยการรักษาความลับ
และการใช้ ข้อมูลภายในอันเป็ นสาระสําคัญ รวมถึงข้ อมูลในการซื Bอขายหลักทรัพย์ ซึง มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทีร ับทราบข้ อมูล
ภายในนําข้ อมูลไปใช้ เพือประโยชน์สว่ นตนและผู้อืน จึงมีมาตรการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Code of
Conflict of Interest) โดยได้ จัดทําวิธีปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรครอบคลุมการใช้ ข้อมูลภายใน และการซื Bอขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัท และการทํารายการระหว่างกั
งกัน ทังนี
B B บริ ษัทได้ สือสารชี Bแจงให้ พนักงานรับทราบอย่างต่อเนือง
คณะกรรมการ คณะผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท มีหน้ าทีต้องปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ในกรณีทีพบเห็นการปฏิบตั ิ
ทีขดั ต่อนโยบายดังกล่าว ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชา หรื อฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกร
แล้ วแต่กรณี
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•
•
•
•

8.6 บุคลากร (ไม่
ไม่ รวมคณะผู้บริหาร)
าร
ณ วันที 30 กันยายน 2556 บริ ษัทมีพนักงานทังสิ
B Bน จํานวน 1,055 คน และมีพนักงานชัว คราวทีจ้างผ่านบริ ษัท
รับเหมาจ้ างแรงงานอีกจํานวน 630 คน โดยสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลิ
ตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี B
31 ธันวาคม 2554
30 กันยายน 2555**
30 กันยายน 2556
ธุรกิจ
พนักงาน พนักงาน พนักงาน พนักงาน พนักงาน พนักงาน
รายเดือน
ชัวคราว รายเดือน ชัวคราว รายเดือน
ชัวคราว
212
108
228
384
229
385
สายควบคุมรถยนต์
111
39
114
51
119
33
สายควบคุม- รถจักรยานยนต์
25
9
21
35
19
30
ชุดควบคุมราง -กระจกหน้ าต่าง
รถยนต์
553
78
592
175
688
182
ส่วนกลาง
รวมจํานวนพนักงาน
901
234
955
645
1,055
630

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)

ผลตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้ จ่ายทีเกี ยวกับพนักงานของบริ ษัททังหมดในปี
B
2556 (ไม่รวมส่วนของคณะผู้บริ หาร) รวมเป็ นเงิ น 458.09 ล้ านบาท
ประกอบด้ วย
- เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และโบนัสประจําปี รวมเป็ นเงิน 314 ล้ านบาท
- ค่า ตอบแทนอื น ๆ (ประกอบด้
ประกอบด้ วยค่ารั กษาพยาบาล ค่า รถรั บ-ส่ส่งพนัก งาน ค่าเครื อ งแบบ เงิ นสมทบกองทุน ทดแทน
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี Bยงชีพ ค่าใช้ จ่ายประกันสังคม ค่าอบรมสัมมนา ค่าประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ค่าสวัสดิการ
อืน ๆ) รวมเป็ นเงิน 44.09 ล้ านบาท
- ค่าแรงของพนั
องพนักงานชัว คราว รวมเป็ นเงิน 100 ล้ านบาท
ข้ อพิพาทด้ านแรงงานทีสําคัญในระยะเวลา 3 ปี
- ไม่มี –
นโยบายในการสรรหา และพัฒนาบุคลากร ปี 2556
ในปี 2556 นโยบายการพัฒนาบุคลากรยังคงเป็ นแนวทางเดิม และดําเนินกิจกรรมหลักๆ ทีต่อเนืองจากปี 2555 แต่ได้ ปรับเปลียน
วิธีการดําเนินการให้ เหมาะสมกับปั จจุบนั และสอดคล้ องกับนโยบาย
บริ ษัทฯ มีแนวทางว่าจะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ ในการดําเนินงาน เพือเพิมความสะดวก รวดเร็ ว และถูกต้ อง อีกทังจะ
B
ช่วยลดกระดาษ และลดขันตอนการทํ
B
างานทีซํ Bาซ้ อนลงได้ ทางฝ่ ายสรรหาว่าจ้ าง
าง และฝึ กอบรม จึงได้ ปรับปรุ งวิธีการดําเนินงาน
ภายในให้ สอดคล้ องกับแนวทางดังกล่าว ดังนี B
• ปรั บเปลียนวิธีก ารอบรมจากการอบรมแบบห้ อ งเรี ยน มาเป็ นการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง โดยเริ มจากหลักสูตรมาตรฐาน เช่ น
หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในระดับบริ หาร เนืองจากพนักงานระดับบริ หารมี
หารมีภารกิจค่อนข้ างมาก ไม่สะดวกกับการเข้ า
อบรมครังB ละนาน ๆ ทางฝ่ ายฯ จึงปรับวิธีการโดยจัดทําข้ อมูลการอบรมไว้ เป็ นไฟล์อิอิเล็กทรอนิกส์ เพือส่งให้ พนักงานหาเวลา
ศึกษาและทําการประเมินหลังการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
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ผลทีได้ รับคือ พนักงานในระดับบริ หารได้ รับความสะดวก ไม่ต้องเสียเวลากับการนัง เรี ยนในรูปแบบเดิม ๆ กรณีทีมีคําถาม หรื อ
ข้ อสงสัย ทางฝ่ ายฯ ก็ได้ กําหนดชือผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้ อให้ สอบถามเพิมเติมได้ ด้วยตนเอง
• ปรับเปลียนคู่มือการอบรมในรู ปแบบกระดาษ เป็ นคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ เนืองจากในแต่ละปี ทางฝ่ ายฯ ต้ องจัดพิมพ์คู่มือการ
อบรมในแต่ละหลักสูตรเป็ นจํานวนมาก ทําให้ มีปริ มาณการใช้ กระดาษสูง ทางฝ่ ายฯ จึงปรับเปลียนรู ปแบบของคู่มือการอบรม
จากรูปเล่มกระดาษ เป็ นไฟล์อิเลคทรอนิกส์แทน
ด้ วยวิธีการนี B ผู้เข้ ารับการอบรมสามารถเข้ าไปศึกษาเนื Bอหาได้ ก่ก่อนการอบรม และหลังจากอบรมไปแล้ ว หากต้ องการทบทวน
เนื Bอหาในหลักสูตรใด ก็สามารถเข้ าไปศึกษาได้ ตลอดเวลา
• ปรับเปลีย นแบบฟอร์ มด้ านการฝึ กอบรมเป็ นอิเลคทรอนิกส์ฟอร์ ม เดิมทางฝ่ ายฯ มีแบบฟอร์ มทังในส่
B วนของการฝึ กอบรม และ
พัฒนาบุคลากรเป็ นจํานวนมาก และในการดําเนินการแต่ละครังต้
งB ต้ องจัดพิมพ์ออกมาเป็ นกระดาษ ต้ องใช้ เวลาในการทํางาน
และผิด พลาดค่อนข้ า งมาก ดังนันB ทางฝ่ ายฯ จึง ปรั บเปลียนแบบฟอร์ ม ทีไม่มีผ ลกระทบต่อหน่ว ยงานภายนอกเป็ นแบบ
อิเลคทรอนิกส์ทงหมด
ัB
เพือความสะดวกและรวดเร็ วในการดําเนินงาน
• กิจกรรมวัดระดับทักษะงานด้ านธุรการประจําปี เป็ นกิจกรรมทีจดั เป็ นประจําทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือประเมินทักษะงาน
และพัฒนาศักยภาพพนักงานทีเกียวข้ องด้ านงานธุรการให้ มีประสิทธิภาพมากขึ Bน โดยรู ปแบบการทดสอบในปี 2556 จะเน้ น
เรื องความรู้เกียวกับองค์กร ทักษะพื Bนฐานทีใช้ ในการปฏิบตั ิงานด้ านต่าง ๆ รวมถึงขันตอนการทํ
B ตอนการทํางานทีมีการปรับเปลีย นไปจาก
ปี 2555
นอกเหนือจากการมุง่ มัน พัฒนาบุคลากรแล้ ว บริ ษัทฯ ยังมีนโยบายรับผิดชอบและคืนผลประโยชน์กลับสูส่ งั คม โดยรับนักศึกษา
จากสถาบันเทคนิคและอาชีวศึกษาต่าง ๆ มาฝึ กงานกับบริ ษัท ผ่านมูลนิธิเฟื องพัฒนา นักศึกษาจะได้ รับประสบการณ์
ประสบการ และ
ความรู้ ในการทํางาน พร้ อมทังสร้
B างรายได้ ให้ ตนเองได้ ไปพร้ อมกัน อีกทังB บริ ษัทฯ ยังให้ โอกาสนักศึกษาฝึ กงานทีมีผลการ
ปฎิบตั ิงานดีเข้ าเป็ นพนักงานบริ ษัทฯ อีกด้ วย
ในปี 2557 บริ ษัทฯ ยังมีแผนในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือง เช่น การทบทวนแผนการพัฒนาทักษะตามสายอาชี พ
(Training Road Map Review) การทบทวนหัวข้ อ Competency ให้ สอดคล้ องกับนโยบายบริ ษัทฯ การประเมินประสิทธิภาพ
การอบรมพนักงานหลังการอบรม 3 เดือน เป็ นต้ น
8.7 ความรับผิดชอบต่ อสังคม
8.7.1 นโยบายภาพรวม
คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายให้ ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เป็ นไปด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม
สิง แวดล้ อม และกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย รายละเอียดนโยบายทีเกียวข้ องโดยได้ เผยแพร่ รวมอยู่ในคู่มือหลักการ
กํากับดูแลกิจการ เพือให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้มีสว่ นเกียวข้ องได้
องได้ เสียรับทราบบนเว็บไซต์
ของบริ ษัทแล้ ว
ภาษาไทย
http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC CG-Handbook-TH-Versionhttp://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC-CG
resize.pdf (หน้ า 53 – 75)
ภาษาอังกฤษ http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC-CG
http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC CG-Handbook-ENGVersion
Version-resize.pdf
(หน้ า 55 – 77)
ทังนี
B คณะกรรมการบริ
Bคณะกรรมการบริ ษัทจะดําเนินการทบทวนนโยบายทีเกียวข้ องในคู่มือหลักการกํากับดูแลกิจการเป็ น
ประจําทุกปี
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8.7.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
(1) กระบวนการจัดทํารายงาน
• หลักการ
ปั จจจุบนั ในหลาย ๆ องค์กร ต่างให้ ความสําคัญกับการดําเนินการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
มากขึ Bน เพือให้ กิจกรรมทีบริ ษัทได้ ดําเนินการอยูม่ งุ่ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิอย่างยัง ยืนทีแท้ จริง หลักการ
ดําเนินการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัท จึงสรุปได้ ดงั นี B
1. มอบสิง ทีชมุ ชนและสั
ชนและ งคม (ผู้รับ) ต้ องการ
เพือให้ บริ ษัทเข้ าใจและตอบสนองความต้ องการของผู้รับอย่างยั
งยัง ยืน บริ ษัทได้ สาํ รวจความ
ต้ องการก่อนดําเนินการทุกครังB เพือนํามาวางแผนการดําเนินการและนํามาพัฒนากิจกรรม
โดยใช้ ความต้ องการชุมชนและสั
ชน
งคม (ผู้รับ) เป็ นทีตงั B ตลอดจนการร่วมมือกับชุมชนและ
หน่วยงานทีเกียวข้ องอย่างต่อเนือ ง
2. พัฒนาให้ ครบวงจรและยัง ยืน
กิจกรรมของบริ ษัทพยายามเน้
พยายามเน้ นให้ เกิดการปฏิบตั ิและการพัฒนาอย่างต่อเนือง ครบวงจรและ
ยัง ยืน โดยใช้ หลักการ 3R (Reuse / Reduce / Recycle) อย่างต่อเนืองในทุก ๆ ปี
3. ให้ ผ้ รู ับได้ มีสว่ นร่วม
ในการดําเนินธุรกิจเพือสร้ างความยัง ยืนให้ กบั ชุมชนและสังคม บริ ษัทจําเป็ นต้ องตอบสนอง
งตอบ
ต่อความต้ องการของผู้มีส่วนได้ เสียอย่
ยอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ใส่ใจผลกระทบทังB
ทางบวกและลบ เพือสร้ างความไว้ วางใจและความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้มีสว่ นได้ เสียขององค์กร
การดําเนินกิจกรรมจะไม่สามารถประสบความสําเร็ จ หากไม่ได้ รับความร่วมมือจากชุ
จาก มชนและ
สังคม
• กลุม่ ผู้มีสวนได้
ว่ นได้ เสีย
โดยได้ เผยแพร่อยูใ่ นคูม่ ือหลักการกํากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว
ภาษาไทย
http://www.thaisteelcable.com/upload_images
images/file/TSC-CG-HandbookTH-Version-resize.pdf (หน้ า 76)
ภาษาอังกฤษ http://www.thaisteelcable.com/upload_images/fifile/TSC-CG-HandbookENG-Version-resize.pdf (หน้ า 78)
• มาตรฐานการเปิ ดเผยข้ อมูลทีใช้
ดําเนินการตามแนวทางความรั
การตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการทีจัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
(2) การดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายทีบริ ษัทเปิ ดเผยไว้
ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ
คมและสิง แวดล้ อม บริ ษัทยึดมัน ในการดําเนินธุรกิจภายใต้ จริ ยธรรม
ทางธุรกิจ และหลักการกํากับดูแลกิ จการทีดี ควบคู่ไปกับการดูแลรั กษาสิงแวดล้ อมและสังคมอย่าง
ต่อเนืองนันB บริ ษัทจึงได้ ดําเนินการให้
การให้ เป็ นไปตามนโยบายทีบริ ษัทเปิ ดเผยไว้ ดังนี B
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• การปรับปรุงระบบการจัดการสิง แวดล้ อมอย่างจริ งจังและต่อเนือง
บริ ษัทจัดทําโครงการสิง แวดล้ อมอย่างต่อเนืองเป็ นประจําทุกปี (รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารหน้ า 48 - 51)
• การส่งเสริ มการนําวัสดุใช้ แล้ วกลับมาใช้ ใหม่
บริ ษัทจัดทําโครงการ TSC 3R Project (รายละเอี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารหน้ า 49 - 51)
• การปรับปรุงกระบวนการผลิต เพือ ลดผลกระทบต่อสิง แวดล้ อม
บริ ษัทจัดทําโครงการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ า (อนุ
อนุรักษ์ พลังงาน)
งาน (รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารหน้ า 48)
• การรักษาสภาพแวดล้ อมในชุมชนและสังคมให้ นา่ อยู่
บริ ษัทจัดทํากิจกรรม TSC Love the Beach (Bangsean) 2556 (รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารหน้ า 52)
• การสนับสนุนกิจกรรมอาสาทีพฒ
ั นาชุมชน สังคม และการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
บริ ษัทจัดทํากิจกรรม TSC บริ จาคโลหิต ทําดีเพือพ่อหลวง (รายละเอี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
หน้ า 51), กิ จกรรม TSC จับมือสานฝั น : โครงการค่ายเพือนใหม่เฉลิมพระเกี ยรติ ปี 2556
(รายละเอี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารหน้ า 52), และกิจกรรม TSC บริ จาคโลหิต ทําดีถวายแม่หลวง
(รายละเอี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารหน้ า 52 - 53)
• การเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชน และผู้มีสว่ นเกียวข้ องมีสว่ นร่วมในการให้ ข้อคิดเห็นหรื อข้ อร้ องเรี ยนต่าง ๆ
เพือนํามาปรับปรุงการดําเนินการมิให้ เกิดผลกระทบในทางลบ
บริ ษัทจัดทําช่องทางการติดต่อบริ ษัท นักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงการแจ้ งเบาะแสเพิมเติมบน
เว็บไซต์ของบริ ษัท
8.7.3 การดําเนินธุรกิจทีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบทางสังคม
(1) บริ ษัทถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานทีมีอํานาจหน้ าทีว่าการดําเนินการของบริ ษัทมีการฝ่ าฝื นกฎหมายใน
เรื องเกียวกับหลักการ 8 ข้ อ* อย่างมีนยั สําคัญ
- ไม่มี (2) การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทมีสว่ นหรื อถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้ านลบต่อสังคม สิงแวดล้ อม หรื อไม่
เป็ นไปตามหลักการ 8 ข้ อ**** โดยเฉพาะกรณีทีปรากฎเป็ นข่าวต่อสาธารณชนและเป็ นกรณี ทีอาจ
กระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชือเสียง หรื อความน่าเชือถือของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ
- ไม่มี –
**** หลักการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ทีจดั ทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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8.7.4 กิจกรรมเพือประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง แวดล้ อม
กิจกรรมของบริ ษัทในรอบปี ทีผา่ นมา มีดงั นี B
ส่ วนที 1 : นําดําเนินการโดยฝ่ ายบริหารคุณภาพ
บริ ษัทได้ ทําการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนือง เพือยกระดับการจัดการด้ านสิงแวดล้ อมให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับ
ทิศทางของอุตสาหกรรมในปั
สาหกรรมในปั จจุบัน โดยกํ า หนดให้ ทํา การปรั บปรุ งนโยบายด้ านสิงแวดล้ อม ทุก ๆ 5 ปี และ
ประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานทุกระดับให้ รับทราบ ซึง นโยบายฯ สําหรับปี 2013 มีดงั นี B
นโยบายด้ านสิง แวดล้ อมในปี 2013
ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เป็ นสถานประกอบการไร้ มลพิษ ปลอดภัยต่อทุกชีวิต เป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อม
หยุดโลกร้ อนด้ วยมือเรา
1. มุ่ ง มั น ในการใช้ ทรั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ควบคุ ม และลดปริ มาณการใช้ พลั ง งานตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. ร่ วมกักกันสารอันตรายในวัตถุดิบอย่างถูกต้ อง เพือป้องกันการก่อเกิ ดมลพิษและลดภาวะโลกร้ อน อันจะ
นําไปสูก่ ารทําลายสิงแวดล้
ง แวดล้ อม
3. มุ่งมัน แก้ ไข ป้องกัน และควบคุมมลพิ ษทีเกิ ดจากกิ จกรรมของทางบริ ษัททีกระทบกับพนักงานอย่างเต็ ม
ความสามารถ และสอดคล้ องกับข้ อกําหนดทางกฎหมาย
4. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อกําหนดต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับสิง แวดล้ อมอย่างต่อเนือง
5. สือ สาร เผยแพร่นโยบายสิงแวดล้ อมต่อสาธารณะชนอย่างเปิ ดเผย และเป็ นสือกลางเพือสร้ างจิตสํานึกในการ
พิทกั ษ์ รักษาสิง แวดล้ อมแก่บคุ ลากรทุกระดับในบริ ษัท
บริ ษัทกํ าหนดให้ พนัก งานทีปฏิ บัติงานในสายการผลิตและงานทีมีโอกาสเสียงที จะเกิ ดอุบัติเหตุหรื อสัมผัสกับ
สารเคมีหรื อของเสียต่าง ๆ ต้ องสวมอุปกรณ์ป้องกันให้ ครบถ้ วน มีการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันอย่าง
สมําเสมอ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้ านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
ในส่วนของระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามทีคณะกรรมการสิงแวดล้ อมแห่งชาติและกระทรวงอุตสาหกรรม
กําหนด กระบวนการผลิ
วนการผลิตและเครื องจักรปั จจุบนั ก่อให้ เกิดฝุ่ นควันเล็กน้ อย แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานทีกําหนดของ
อุตสาหกรรม
ในส่วนนํ BานันB มีเพียงนํ Bาเสียจากการใช้ ประจําวันซึงมีการควบคุมและบําบัดคุณภาพนํ Bาให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที
กําหนด ก่อนจะออกไปยังบ่อบําบัดนํ Bาเสียรวมของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครต่
สาหกรรมอม
อไป
ของเสียจากกระบวนการผลิต สามารถแยกออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ (1) ขยะอันตราย (2) ขยะทีสามารถขาย
และนํากลับมาใช้ ได้ อีก (Recycled)
Recycled) และ (3) ขยะทัว ไป โดยบริ ษัทมีกรรมวิธีบําบัดขยะแต่ละประเภทแตกต่างกัน
ดังนี B
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ประเภทขยะ และกรรมวิธีการบําบัด
ขยะอันตราย
ขยะ Recycled
ขยะทัว ไป
ประเภทขยะ
- นํ Bามันเครื องเก่า
- เศษกระดาษ ดี บุ ก - ถุงมือพลาสติกทัว ไป
- สิง ของปนเปื อB นต่าง ๆ เช่น
สังกะสี เศษไม้
- เศษอาหาร
ถุงมือทีใช้ ในการทํางาน,
งาน ภาชนะบรรจุปนเปื อB นกาว
- หลอดไฟเสือ มสภาพ
กรรมวิธีบําบัด - ส่งให้ บริ ษัทกําจัดขยะดําเนินการตามวิธีการของ - ขายเพือนํากลับไปใช้ - ส่ ง ให้ บริ ษั ท กํ า จั ด ขยะ
ประเภทขยะนันB ๆ
ใหม่
ดํ า เนิ น การตามวิ ธี ก าร
ของประเภทขยะนันB ๆ
บริ ษัทได้ ว่าจ้ างผู้เชียวชาญทีมีใบอนุญาตกําจัดของเสียให้ เป็ นผู้ดําเนินการกําจัดขยะอันตรายโดยเฉพาะ และ
รายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก ๆ เดือน
การจัดการสิง แวดล้ อมของบริ ษัทเป็ นไปตามข้ อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ทุกประการ นอกเหนือจากการกํ
จากการกําจัดขยะโดยคํานึงถึงความปลอดภัยแล้ ว บริ ษัทยังจัดให้ มีการจัดกิจกรรมภายใน
เพือลดการใช้ พลังงานและวัสดุสิ Bนเปลืองอย่างต่อเนือง
ด้ วยความตระหนักว่า ภาวะโลกร้ อนเป็ นปั ญหาใหญ่ทีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและการดํารงชีวิตของ
ประชากรทัว โลก บริ ษั ท จึ ง จัด ให้ มี ก ารรณรงค์
ารรณรง ค์ ล ดภาวะโลกร้ อนผ่ า นนโยบายสิง แวดล้ อ ม และโครงการด้ า น
สิง แวดล้ อมต่าง ๆ ทีบริ ษัทได้ มีการทบทวนและจัดทําอย่างต่อเนืองในทุกปี
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิง แวดล้ อม ตลอดจนการปฏิบตั ิตามนโยบายของประเทศ และ
ประชาคมโลกในการบรรเทาปั ญหาสภาวะโลกร้ อนทีเกิ
เ กิดขึ Bนบริ ษัทได้ จดั ให้ มีโครงการด้ านสิงแวดล้ อมต่าง ๆ ในส่วน
ของปี 2013 - 2014 ดังนี B
โครงการสิงแวดล้ อมประจําปี 2013 - 2014
โครงการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ า (อนุรักษ์ พลังงาน )
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําโครงการ TSC Energy Management 2013อย่างต่อเนือง เพือการอนุรักษ์ พลังงานอย่างเป็ น
รู ปธรรมเต็มรู ปแบบ ภายใต้ นโยบายการจัดการพลังงาน บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความรั บผิดชอบในการอนุรักษ์
พลังงานเพือประโยชน์ในการใช้ พลังงานให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด ทังเป็
B นการสนับสนุนนโยบายสิงแวดล้ อมและ
นโยบายด้ านการจัดการพลังงานของบริ ษัท อย่างต่อเนืองโดยครอบคลุมการอนุรักษ์ พลังงาน ทุกประเภท และยัง
ทําการแต่งตังคณะทํ
B
างานด้ านการจัดการพลังงาน และส่งรายงานการจัดการพลังงานไปยังกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์ พลังงานทุกเดือนมีนาคมตามทีกฎหมายกําหนด นอกจากนี Bได้ กําหนดให้ มีโครงการย่อย
ต่อเนืองปี 2012 – 2013 ทีสนับสนุนการลดใช้ พลังงาน ดังนี B
1) โครงการย่ อยการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้า โดยจัดทําโครงการปรับปรุ งค่า Power Factor ของ MDB-3,
โครงการหม้ อแปลงประสิทธิภาพสูงและโครงการมอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง เพือลดค่าพลังงานสิ Bนเปลืองทีเกิด
จากการแสดงเกินค่ากํ าลังไฟฟ้ าทีเกินจริ ง ซึงสามารถประหยัดพลังงานได้ มากขึ Bน 5-30% อีกทังมี
B การ
รณรงค์สร้ างจิตสํานึกในการลดการใช้ ไฟฟ้ าและทรัพยากร รวมทังส่
B งเสริ มให้ มีการลดการใช้ ไฟฟ้ าในทุกส่วน
งาน สถานะดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้
ย ว ปิ ดโครงการปี 2013
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2) โครงการย่ อยการติดตัง$ Ceramic Coating สําหรับห้ อง LAB บริ ษัทได้ ดําเนินการติดตังระบบป
B
้ องกัน
ความร้ อนชนิดพ่นหรื อทา (Ceramic Coating) สําหรับห้ อง LAB เพือป้องกันความร้ อนและป้องกันการรัวซึม
ทํา ให้ ภ ายในอาคารไม่มี ก ารสะสมความร้ อน อี ก ทังB ยัง ช่ว ยให้ ป ระหยัด พลัง งานของครื อ งปรั บ อากาศ
ปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการลดการใช้
าพการลดการใช้ พลังงานสําหรับอุปกรณ์ เครื องจักร ทําให้ สามารถประหยัดพลังงาน
ได้ มากถึง 35% สถานะดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้
ย ว ปิ ดโครงการปี 2013
3) โครงการย่ อยการติดตัง$ Air Compressor-VSD 30 kW สําหรั บห้ อง LAB เพือป้องกันปั ญหา Peak
demand ในช่วงเวลา Start up ทําให้ สามารถประหยัดพลังงานได้ มากถึง 249,480 บาทต่อปี สถานะ
ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้
แล้ ว ปิ ดโครงการปี 2013
4) โครงการย่ อยการเครืองผลิตนํา$ เย็นประสิทธิภาพสูง โดยทําการปรับปรุ ง Compressor ของเครื องผลิต
นํ Bาเย็นให้ มีประสิทธิ
ทธิภาพการใช้ งานมากขึ Bน 2-3 เท่า ทําให้ สามารถประหยัดพลังงานได้ มากถึง 451,600
บาท ต่อปี สถานะดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้
ย ว ปิ ดโครงการปี 2013
5) โครงการย่ อยการนําความร้ อนทิง$ จากเครืองปรับอากาศกลับมาใช้ ใหม่ โดยการใช้ พลังงานหมุนเวียน
นําความร้ อนจากนํ Bาทิทิ Bงจากเครื องปรับอากาศกลั
อา
บมาให้ ความร้ อนกับเครื องล้ างจาน ทําให้ สามารถประหยัด
พลังงานในการผลิตความร้ อนของเครื องล้
ง างจานได้ สถานะดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้
แล้ ว ปิ ดโครงการปี 2013
6) โครงการย่ อย Server Air Conditioner โดยทําการปรับปรุงเครื องปรับอากาศของระบบ Server โดยให้ ลม
เย็นจ่ายด้ านล่าง หรื อระดับเดียวกับตําแหน่งของ Computer Server มีระบบดูดลมร้ อนออกและเติมอากาศ
ใหม่ ทําให้ สามารถประหยัดพลังงานได้ มากขึ Bน 10-15% สถานะดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้
อย ว ปิ ดโครงการปี
2013
7) โครงการย่ อยการติดตัง$ Insulator เครื องฉีดแนวตัง$ สําหรับเป็ นฉนวนหุ้มป้องกันความร้ อนจากการ
ทํางานของเครื องฉีดแนวตังB ซึงจะช่วยลดอุณภูมิความร้ อนทีเกิดในบริ เวณปฏิบตั ิงาน และช่วยลดการใช้
พลังงานได้ อีกทางหนึง ด้ วย สถานะดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้
ย ว ปิ ดโครงการปี 2013
8) โครงการย่ อยการลดแรงดันค่ า Setting เครืองอัดอากาศ โดยการติดตังท่
B อใหม่ และต่อแบบขนาน รวม
ไปถึงการติดตังระบบเติ
B
มอากาศ เพือลดการใช้ ไฟฟ้ าสําหรับเครื องอัดอากาศภายใน สถานะดําเนินการ
เรี ยบร้ อยแล้
แล้ ว ปิ ดโครงการปี 2013
9) โครงการย่ อยการปรับปรุ งระบบการให้ ความร้ อนจาก LPG เป็ น Heater โดยเปลียนการใช้ แก๊ ส LPG
ในการผลิตมาเป็
เป็ นการใช้ พลังงานไฟฟ้ า ซึงจะช่วยลดผลกระทบทีเกิดจากการใช้ แก๊ ส LPG และยังเป็ นการ
ยกระดับกระบวนการผลิตให้ ดียิงขึ Bน สถานะอยูใ่ นช่วงของการดําเนินการ
10) โครงการยกเลิกการใช้ แก๊ ส LPG เป็ นโครงการใหม่ทีเพิงกําหนดให้ มีการดําเนินการในช่วงปลายปี 2013
ซึง จะดําเนินการอย่างเต็มรูปแบบในปี 2014
สําหรับผลการดําเนินการของปี 2013 นันพบว่
B
าเราสามารถลดพลังงานลงได้ เป็ นเงินกว่าล้ านบาทต่
น
อปี ซึง ถือเป็ น
ความสําเร็ จทีนา่ พอใจในการอนุ
ในการอนุรักษ์ พลังงาน และปั จจุบนั กําลังศึกษาการนําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ ประโยชน์
ต่อไป และจะดําเนินโครงการต่อเนืองไปทุ
ง กปี
โครงการ TSC 3R Project เพือพัฒนาสิงแวดล้ อมและสังคม
บริ ษัทได้ ดําเนินโครงการ TSC 3R โดยครอบคลุมถึงกิจกรรมการดําเนินการ 3R (Reduce
Reduce / Reuse / Recycle)
เพือลดการใช้ ทีสิ Bนเปลือง (Reduce
Reduce) การนํามาใช้ ซํ Bาให้ ค้ มุ ค่า (Reuse) และการนํากลับมาใช้ ใหม่ให้ เกิดประโยชน์
ประโ
สูงสุด (Recycle) ของวัสดุอปุ กรณ์เหลือใช้ ต่าง ๆ ภายในบริ ษัท ทังนี
B Bจะเกิ
B ดผลดีในการลดภาวะโลกร้ อนอย่างมี
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ประสิทธิภาพและเห็นเป็ นรู ปธรรมทีชดั เจน รวมถึงเป็ นการตอบสนองนโยบายด้ านสิงแวดล้ อมของบริ ษัทฯ โดย
ในปี 2556 ได้ รับข้ อเสนอแนะจากพนั
เสนอแนะ
กงานและคัคัดเลือกมาจัดทําโครงการด้ านสิงแวดล้ อม โดยใช้ วสั ดุอปุ กรณ์
เหลือใช้ ภายในบริ ษัท ดังนี B
ปรับปรุงและใช้ ตดั สาย Inner ซึง
1) โครงการย่ อยการนําเม็ดมีดกลับมาใช้ ใหม่ โดยนําเม็ดมีดทีไม่ใช้ งานมาปรั
เป็ นการปรับเปลียนอุปกรณ์ทีไม่ใช้ งานแล้ วให้ เกิดประโยชน์ในรู ปแบบอืน สถานะดําเนินการแล้ วเสร็ จตาม
เป้าหมาย ปิ ดโครงการในปี 2013 และกําหนดเป็ นมาตรฐานดําเนินการต่อไป
2) โครงการย่ อยการนําอุปกรณ์ จับยึดตัง$ ระยะชิน$ งานทีไม่ ได้ ใช้ งานแล้ วกลัลับมาใช้ กับผลิตภัณฑ์ ร่ ุ น
ใหม่ เพือลดปริ มาณขยะทีม ีผลกระทบด้
ผลกระทบด้ านสิง แวดล้ อม รวมถึงเป็ นการใช้ อปุ กรณ์ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ซึง
จากการดําเนินการ สามารถนํากลับมาใช้ กบั ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ได้ ทงหมด
ัB
สถานะดําเนินการแล้ วเสร็ จตาม
เป้าหมาย พิจารณาปิ ดโครงการในปี 2013 และกําหนดเป็ นมาตรฐานดําเนินการต่อไป
3) โครงการย่ อยการลดการใช้ เชือกฟาง โดยเปลีย นเป็ นถุงพลาสติกแบบมีหหู ิ Bว ซีง มุง่ เน้ นการเปลีย นวิธีการ
ทํางาน และลดการใช้ อปุ กรณ์สิ Bนเปลือง โครงการนี Bสามารถลดการใช้
ลดการใช้ ทรัพยากร ลดการเกิดขยะทีทําให้
เกิดผลกระทบด้ านสิง แวดล้ อม รวมถึงสามารถลดการเคลือ นไหวของพนักงาน ซึง ส่งผลดีในด้ านการลดเวลา
การทํางานได้ ด้วย ขณะนี BกํB าลังขยายการใช้ งานให้
ให้ ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ทีมีอยู่ โดยประชุมร่วมกับลูกค้ า
เพือเปลีย นมาตรฐานการบรรจุใหม่ และพิจารณาเป็ นรายกลุม่ ผลิตภัณฑ์วา่ กลุม่ ใดยังจําเป็ นต้ องใช้ และ
กลุม่ ใดทีสามารถลดได้ โดยสิ Bนเชิง โครงการนี Bจะดํ
B าเนินการต่อเนืองถึงปี 2014
4) โครงการย่ อ ยการลดการใช้ ก ระดาษทราย และปรั บ เปลีย นมาใช้ ไฟเบอร์ แ ตกแทน เพื อ ลดการใช้
ทรัพยากรสิ Bนเปลือง รวมถึงลดปริ มาณขยะ สถานะดําเนินการแล้ วเสร็ จตามเป้าหมาย สามารถลดการใช้
กระดาษทรายได้ กว่า 50 % พิจารณาปิ ดโครงการในปี 2013 และกําหนดเป็ นมาตรฐานดําเนินการต่อไป
5) โครงการย่ อยการใช้ ก๊อกนํา$ ฟองอากาศ โดยทําการเปลียนก๊ อกนํ Bาเป็ นแบบเซรามิ
แบบเซรามิควาล์ว ซึงจะช่วยเพิม
ฟองอากาศและลดปริ มาณการใช้ นํ Bา โดยทําการติดตังในส่
งใน
B วนโรงงานซึ
วนโรงงานซึง มีการใช้ นํ Bามาก และสามารถลดการ
ใช้ นําB ได้ ถึง 24% ของปริ มาณการใช้ จากเดิม สถานะดําเนินการแล้ วเสร็ จตามเป้าหมาย พิจารณาปิ ด
โครงการในปี 2013
6) โครงการย่ อยการนํามอเตอร์ กลับมาใช้ ซํา$ โดยทําการนํามอเตอร์ Window Regulator ทีไม่ใช้ แล้ วมาใช้
แทน Rotary Actuators เพือเป็ นการใช้ ทรัพยากรให้ ค้ มุ ค่า รวมถึงลดการเกิดขยะ โดยสามารถนํามาใช้ งาน
ได้ ทงหมด
ัB
ไม่เหลือทิ Bง สถานะดําเนินการแล้ วเสร็ จตามเป้าหมาย พิจารณาปิ ดโครงการในปี
ดโครงก
2013
7) โครงการย่ อยการลดการใช้ กระดาษในการทําป้ายทรั พย์ สิน โดยเปลี
เปลียนมาใช้ ระบบ Barcode แทน
เพือลดการใช้ ทรัพยากรกระดาษ ปั จจุบนั ได้ ปรับใช้ เป็ น Barcode แล้ วทังหมด
B
สถานะดําเนินการแล้ วเสร็ จ
ตามเป้าหมาย พิจารณาปิ ดโครงการในปี 2013 และกําหนดเป็ นมาตรฐานดําเนินการต่อไป
8) โครงการย่ อยการแยกสวิทซ์ ไฟหรือจัดทําสวิทซ์ กระตุก โดยเน้ นแยกจุดทีใช้
ใ ช้ งานน้ อยหรื
ย อจุดทีไม่จําเป็ น
ออกจากจุด ทีใ ช้ บ่อยและจํ า เป็ น เพือ ให้ สามารถใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ าได้ เ ฉพาะจุด ที ต้ องการ ลดพลัง งาน
สิ Bนเปลืองได้ ในทุกพื Bนที สถานะดําเนินการแล้ วเสร็ จตามเป้าหมาย พิจารณาปิ ดโครงการในปี 2013
9) โครงการย่ อยลดความยาวค่ าเผือซอย INNER WIRE ลง 50% จากเดิมมีการซอย
การซอย INNER WIRE ทิ Bงโดย
เปล่าประโยชน์ เมือลดลงแล้ ว สามารถใช้
สามารถ ทรัพยากรวัตถุดิบให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และลดขยะที
แล
มีผลกระทบ
ต่อสิง แวดล้ อม สถานะดําเนินการแล้ วเสร็ จตามเป้าหมาย พิจารณาปิ ดโครงการในปี 2013 และกําหนดเป็ น
มาตรฐานดําเนินการต่อไป
- 50 -

แบบ 56-11 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

10) โครงการย่ อยการจัดทําชัน$ วางคอมพิวเตอร์ จากเศษเหล็
เศษเหล็กและไม้ ทีเหลือใช้ เป็ นการนําสิงทีไม่ใช้ แล้ ว
มาออกแบบ และใช้ งานในรู
าน ปแบบใหม่ทีช่วยลดขยะและยังเกิดประโยชน์เต็
เต็มที โดยสามารถนํ
โดย
าเศษเหล็กและ
ไม้ ทีเหลือใช้ กลับมาใช้ ได้ ทงหมด
ัB
สถานะยังอยู่ระหว่างขยายผลให้ ครบทุกพื Bนที โครงการนี Bจะดําเนินการ
ต่อเนืองถึงปี 2014
11) โครงการย่ อยการลดการใช้ นํ า$ มัน เชือ$ เพลิง เพือเป็ นส่วนหนึงในการอนุรักษ์ พลังงาน และลดการใช้
พลังงานเชื Bอเพลิง จึงได้ เปลีย นจากการเติ
น
มนํ Bามันรถยนต์บริ ษัทเป็ นการใช้ แก็ส NGV โดยสามารถลดการใช้
นํ Bามันเชื Bอเพลิงได้ ถึง 23.56%
23.56 โครงการนี Bจะดําเนินการต่อเนืองถึงปี 2014
12) โครงการย่ อยการคัดแยกขยะ เพือเป็ นส่วนหนึงในการส่งเสริ มการจัดการขยะในแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสม ไม่ว่าจะนําไปกําจัด หรื อนําไปดําเนินการให้ เป็ นประโยชน์อืน ๆ ในรู ปแบบของ 3R (Reduce /
Reuse / Recycle) ซึง เป็ นแนวทางหลักในการลดภาวะโลกร้ อน โครงการนีจะดํ
B าเนินการต่
Bจะดํ
การ อเนืองถึงปี 2014
13) โครงการย่ อยการจัดทําเก้ าอีก$ ระดาษ โดยโครงการดังกล่าวจะนํนํากล่องกระดาษเปล่าทีไม่ใช้ งานแล้ ว
และมีความแข็งแรง มาทําเป็ นเก้ าอี Bนัง พักผ่อนสําหรับพนักงาน ช่วยลดขยะจากกล่
ลดขยะจากกล่องลังกระดาษได้ เป็ น
อย่างดี
ชอบ อการเป็ นส่วนหนึงของ
14) โครงการมูลนิธิขาเทียมสมเด็จย่ า (ต่อเนือง) บริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่
สังคมทีต้องร่วมกันดูแลสิง แวดล้ อม โดยทําการประชาสัมพันธ์และรับบริ จาคห่วงฝากระป๋ อง,
อง เศษอลูมิเนียม
และถุงน่องสตรี เพือส่งมอบให้ กับทางมูลนิธิฯ นําไปจัดทําขาเที
ขาเทียมให้ กับผู้พิการ เป็ นหนึงในกิจกรรมของ
บริ ษัททีมีมีการจัดทําอย่างต่อเนือง สถานะดําเนินการแล้ วเสร็ จตามเป้าหมาย พิจารณาปิ ดโครงการในปี
2013 และกําหนดเป็ นมาตรฐานดําเนินการต่อไป
จากโครงการทังหมดแสดงให้
B
เห็นว่า บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการจัดการทางด้ านสิงแวดล้ อมอย่างจริ งจัง ทังยั
B ง
ดําเนินการเพือพิจารณาหาแนวทางและโครงการใหม่ ๆ เพือเป็ นการปรั บปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนือง ด้ วยความ
ตระหนักถึงหน้ าทีทีจะต้ องรับผิดชอบในคุณภาพชีวิตต่อพนักงานของบริ ษัทเองและต่อชุมชนรอบด้ านต่อไป
ส่ วนที 2 : นําดําเนินการโดยฝ่ ายสือสารองค์ กร
กิจกรรม TSC บริจาคโลหิต ทําดีเพือพ่ อหลวง
ทีมาและความสําคัญ
สืบเนืองจากวันที 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็ นวันคล้ ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทางบริ ษัท
ฯ จึงได้ จดั กิจกรรม TSC บริ จาคโลหิตเพือถวายเป็ นพระราชกุ
นพระราชกุศลขึ Bน ซึงสอดคล้ องกับสถานการณ์ในปี นี Bทีปริ มาณ
โลหิตในโรงพยาบาลต่าง ๆ มีความขาดแคลน
วาม
วัตถุประสงค์
1. เพือแสดงออกถึงการเทิดพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดีแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั

2. เพือส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ พนักงานตระหนักถึงการทําความดีเพือสังคม
สถานทีจัดกิจกรรม
ห้ องฝึ กอบรมบริ ษัทฯ ชันB 2 อาคารโรงอาหาร
กําหนดการจัดกิจกรรม
วันที 25 กรกฎาคม 2555
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กิจกรรม TSC Love the Beach (Bangsean) 2556
ทีมาและความสําคัญ
บริ ษัทฯ เห็นว่ากิจกรรมที
รมทีมีสว่ นช่วยเหลือสภาพแวดล้ อมและสั
ม
งคมรอบข้ าง จะสามารถสร้ างจิตสํานึกให้
ใ กบั พนักงาน
ในเรื องของการ "ให้ " และการช่วยเหลือสังคมได้ อย่างยัง ยืน
วัตถุประสงค์
1. เพือกระตุ้นให้ ผ้ คู นทีอาศัยทําอาชีพอยูบ่ ริ เวณนันB รวมทังนั
B กท่องเทียว ช่วยกันรักษาความสะอาด ณ ชายหาด
บางแสน
ายหาดบางแสน คืนสูส่ ภาพทีสมบูรณ์
2. เพือส่งเสริ มการอนุรักษ์ ชายหาดบางแสนให้
3. เพือปลูกจิตสํานึกให้ พนักงานได้ เห็นถึงความสําคัญ และคุณค่าของธรรมชาติ
4. เพือให้ พนักงานได้ ทาํ กิจกรรมเพือสังคม รวมทังปลู
B กฝั งเรื อง “การให้ ” ต่อชุมชม สังคม
สถานทีจัดกิจกรรม
ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
กําหนดการจัดกิจกรรม
วันที 27 เมษายน 2556
กิจกรรม TSC จับมือสานฝั น : โครงการค่ ายเพือนใหม่ เฉลิมพระเกียรติ ปี 2556
ทีมาและความสําคัญ
บริ ษัทฯ เห็นความสําคัญของการศึ
ของ กษาของเด็ก จึงได้ จดั ทําโครงการ TSC จับมือสานฝั นขึ Bน โดยร่ วมกับชมรมอาสา
พัฒนาและบําเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการดําเนินการจัดทําโครงการร่วมกัน
วัตถุประสงค์
1. เพือปลูกจิตสํานึกของผู้ใหญ่ ให้ เล็งเห็นถึงความสําคัญในด้ านการศึกษา
2. เพือเป็ นการช่วยเหลือ และพัฒนาความเป็ นอยูข่ องเด็กนักเรี ยนในเขตห่างไกลความเจริ ญ
3. เพือส่งเสริ มในด้ านสุขอนามัยให้ แก่เด็กนักเรี ยนทีอยูห่ า่ งไกล
4. เพือเป็ นการคืนกําไรให้ สสู่ งั คม
สถานทีจัดกิจกรรม
โรงเรี ยนบ้ านเขาสัตตพรหม ต.
ต เกาะจันทร์ อ. เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
กําหนดการจัดกิจกรรม
วันที 16 - 18 สิงหาคม 2556
ทังนี
B Bทางชมรมอาสาฯ ทําการซ่อมแซมและปรับปรุงรอบบริเวณโรงเรี ยน ดังนี B
1. ทาสีเครื องเล่นในสนามเด็กเล่นใหม่
2. ซ่อมแซมปรับปรุงโรงอาหาร
3. จัดสร้ างห้ องพยาบาล
กิจกรรม TSC บริจาคโลหิต ทําดีถวายแม่ หลวง
ทีมาและความสําคัญ
สื บ เนื อ งจากวัน ที 12 สิ ง หาคม ของทุ ก ปี เป็ นวัน คล้ า ยวัน พระราชสมภพของสมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ต~ิ
พระบรมราชินีนาถและถือเป็ นวันแม่แห่งชาติ ดังนันทางบริ
B
ษัทฯ จึงได้ จดั กิจกรรม TSC บริ จาคโลหิต 1/2556 (ทําดี
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ถวายแม่หลวง) เพือถวายเป็ นพระราชกุศล โดยประสานงานให้
โดย
ทางสภากาชาดไทย (สาขาอมตะนคร
สาขาอมตะนคร) มาตังหน่
B วย
รับบริ จาค ณ บริ ษัทฯ
วัตถุประสงค์
1. เพือให้ พนักงานแสดงออกถึงการเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแก่สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต~ิ
พระบรมราชินีนาถ
2. เพือส่งเสริ มและสนับสนุนให้ พนักงานตระหนักถึงการทําความดีเพือสังคม
3. เพือเป็ นการส่งเสริ ม “การให้
การให้ ” ของพนักงาน เพิมพูนการเป็ นผู้มจี ิตสาธารณะ
สถานทีจัดกิจกรรม
ห้ องฝึ กอบรมบริ ษัทฯ ชันB 2 อาคารโรงอาหาร
กําหนดการจัดกิจกรรม
วันที 21 สิงหาคม 2556
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9. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการครังB ที 1/2557 เมือวันที 26 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการได้ ประเมินระบบการควบคุม
ภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วสรุ ปได้ ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษัทในด้ านต่างๆ คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอแล้ วทุกด้ าน
บริ ษัทได้ จดั ทํา และรักษาไว้ ซงึ ระบบการควบคุมภายใน
ภายใน รวมทังทบทวนความมี
B
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
อย่า งสมํ าเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุม ทางการเงิ น การดํา เนิน การ การกํ า กับดูแลการปฏิบัติ งานให้ เ ป็ นไปตาม
กฎหมายและระเบียบทีเกียวข้ อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริ หารความเสียง ซึงบริ ษัทมีการตรวจสอบภายใน
โดยว่
ยว่าจ้ างบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษัท ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามแนวทางทีได้ กําหนดไว้ ตามแผนการตรวจสอบประจําปี ทีได้ รับอนุมตั ิ รวมทังเรื
B  องตรวจสอบ
ทีคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อฝ่ ายบริ หารแจ้ งให้ ตรวจสอบกรณี
รวจสอ
พิเศษ (ถ้ ามี) และมอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในของ
บริ ษัท ติดตามผลการแก้ ไขปรับปรุงอย่างต่อเนือง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2556 ซึง จัดทําโดยบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด และฝ่ ายตรวจสอบภายในของ
บริ ษัท ไม่พบประเด็
พบประเด็นความผิดพลาดทีเป็ นนัยสําคัญ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในทีรัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ ข้ อกําหนด และกฎหมายทีเกียวข้ องของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง และได้ มีการป้องกัน
ทรัพย์สิน มิให้ ผ้ ูบริ หาร และพนักงานนําไปใช้ โดยมิชอบ รวมทังได้
B มีการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานให้ มีคุณภาพดีขึ Bน
อย่างต่อเนือง
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10. รายการระหว่ างกัน
10.1 ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
บริ ษัททีเกียวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2555

1. บจ.ซัมมิท โอโต บอดี B อินดัสตรี
(SAB)

2. บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี
(SAS)

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริ ษัท

2556

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายผลิตภัณฑ์ สําเร็ จรู ปประเภทสายเบรคหน้ า
รถยนต์

5.83

4.91

2) ลูกหนี Bการค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ

1.31

0.82

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายผลิตภัณฑ์สําเร็ จรูปประเภทสายคันเร่ง สาย
เบรค สายเปิ ดฝากระโปรง สายเปิ ดฝาถังนําB มัน
และสายปรับเบาะทีนงั สําหรับรถยนต์

4.12

4.55

2) ลูกหนี Bการค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ

1.63

1.34

-เป็ นรายการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เกิ ด ขึ นB ตามปกติ โดย 1) ผู้ถือหุ้นร่ ว มกัน คือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถื อหุ้น ในสัด ส่วนร้ อยละ 96
เป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
B นในอัตราทีใกล้ เคียงกับอัตรา
ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของ SAB สําหรับหุ้นส่วนทีเหลืออีก
กํ า ไรขั นB ต้ นที บ ริ ษั ท ได้ รั บ จากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์
ร้ อยละ 4 นันB ถื อครองโดยกลุ่มจึงรุ่ งเรื องกิจ ซึงเป็ นญาติของทาง
ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มีความเกียวข้ อง
กลุม่ จุฬางกูร
กับบริ ษัท
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร จุฬางกูร
และนายกรกฤช จุฬางกูร
-กํ า หนดระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Bการค้ าทัว ไป

-เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ทีเกิดขึ Bนตามปกติโดยเป็ น 1) ผู้ถือหุ้นร่ ว มกัน คือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถื อหุ้น ในสัด ส่วนร้ อยละ 97
ราคาที ใ ห้ กํ า ไรขันB ต้ น ในอัต ราที ใ กล้ เคี ย งกั บ อัต รา
ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของ SAS สําหรับหุ้นส่วนทีเหลืออีก
กํ า ไรขั นB ต้ นที บ ริ ษั ท ได้ รั บ จากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์
ร้ อยละ 3 นันB ถื อครองโดยกลุ่มจึงรุ่ งเรื องกิจ ซึงเป็ นญาติของทาง
ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มีความเกียวข้ อง
กลุม่ จุฬางกูร
กับบริ ษัท
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร จุฬางกูร
และนายกรกฤช จุฬางกูร
-กํ า หนดระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ า ตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Bการค้ าทัว ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง
3. บจ.ซัมมิท โอซูกะ
แมนูแฟคเจอริ ง
(SOM)

4. บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต
ซีท แมนูแฟคเจอริ ง
(SLAS)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2555

2556

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

13.39

20.12 -เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึนB ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของ
โดยราคาขายเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
B นในอัตราที
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของ SOM สําหรับหุ้นส่วนทีเหลืออีก
ใกล้ เคียงกับอัตรากําไรขันB ต้ นทีบริ ษัทได้ รั บจาก
ร้ อยละ 51 เป็ นบุคคลทีไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคล 2) กรรมการร่ ว มกัน คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกูร นายทวี ฉั ต ร
อืนทีไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร

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

4.40

3.21

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Bการค้ าทัว ไป

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ สํ า เร็ จรู ปประเภทสาย
ปรับเบาะทีนงั สําหรับรถยนต์

5.44

4.76

2) ลูกหนี Bการค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ

2.25

1.14

-เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึนB ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
โดยเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
B นในอัตราทีใกล้ เคียง
98 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของ SLAS สําหรับหุ้นส่วน
กับ อัต รากํ า ไรขันB ต้ น ทีบ ริ ษั ทได้ รั บจากการขาย
ทีเหลืออีกร้ อยละ 2 นันB ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่ งเรื องกิจ ซึง เป็ น
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มี
ญาติของทางกลุ่มจุฬางกูร
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมการร่ ว มกัน คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกูร นายทวี ฉั ต ร
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร
-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติการค้ าทัว ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2555

5. บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท
(CAPCO)

25.35
1) ค่าซื Bอผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซื อB ชิ นB ส่ ว นพลาสติ ก เหล็ ก สั ง กะสี เพื อ
นํามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และจักรยานยนต์

2) เจ้ าหนี Bการค้ า
-ยอดคงค้ างจากการซื Bอผลิตภัณฑ์และบริ การ
6. บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ ง
(CAR)

9.95

1) ค่าซื Bอผลิตภัณฑ์และบริ การ
39.15
-ซื อB ชิ Bน ส่ ว น ย า ง เ พื อ นํ า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
จักรยานยนต์

2) เจ้ าหนี Bการค้ า
-ยอดคงค้ างจากการซื Bอผลิตภัณฑ์และบริ การ

18.94

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2556
33.42 -เป็ นรายการซื อB ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึ นB ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่มพัฒนะเมลือง โดยถื อ
เช่นเดียวกับการซื Bอจากคู่ค้ารายอื น โดยทําการ
หุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 73 ของทุนจดทะเบียนทีชําระ
คิ ด ร าค าต าม ร าค าต ล าด แ ล ะ ไ ด้ ทํ ากา ร
แล้ วของ CAPCO สําหรั บหุ้นส่วนทีเหลื ออี กร้ อยละ 27 นันB
เปรี ยบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
นายอึ ง เซี ย ฮง ซึง เป็ นน้ องชายนายชูท อง พัฒ นะเมลื อ ง
ถือครองร้ อยละ 7 และอีกร้ อยละ 20 เป็ นบุคคลทีไม่มีความ
รายอืนทีมีอยู่ในประเทศไทยแล้ วพิจารณาเลือ ก
เกียวข้ องกับบริ ษทั
ผู้ทีเสนอราคาตําสุด
2) กรรมการร่ ว มกัน คื อ นายสรรเสริ ญ จุฬ างกูร นายทวี ฉัต ร
8.32 -ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ
จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนะเมลือง นายสริ ศ พัฒนะเมลือง
และนายกรกฤช จุฬางกูร
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกB ารค้ า
ทัว ไป
69.78 -เป็ นรายการซื อB ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึ นB ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 88 ของทุนจดทะเบียนทีชําระ
เช่นเดียวกับการซื Bอจากคู่ค้ารายอื น โดยทําการ
เปรี ยบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
แล้ วของ CAR สําหรั บหุ้นส่วนทีเหลืออีกร้ อยละ 12 นันB เป็ น
รายอืนทีมีอยู่ในประเทศไทย แล้ วพิจารณาเลือก
บุคคลทีไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
ผู้ทีเสนอราคาตําสุด
2) กรรมการร่ ว มกัน คื อ นายสรรเสริ ญ จุฬ างกูร นายทวี ฉัต ร
จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนะเมลือง นายกรกฤช จุฬางกูร และ
10.81 -ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกB ารค้ า
ทัว ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง
6. บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ ง (CAR)
(ต่อ)

7. บจ.จอห์นสัน คอนโทรลล์
แอนด์ ซัมมิท อินทีเรี ยส์
(JSI)

ลักษณะรายการ
3) เจ้ าหนี Bสินทรัพย์
-ยอดคงค้ างจากการซื Bอแม่พิมพ์

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2555

2556

-

0.52

4) ซื Bอสินทรัพย์
-ซื Bอแม่พิมพ์เพือผลิตชิ Bนส่วน

1.61

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ สํ า เร็ จรู ปประเภทสาย
ปรับเบาะทีนงั สําหรับรถยนต์

21.54

2) ลูกหนี Bการค้ า
-ยอดคงค้ า งจากการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

8.00

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกB ารค้ า
ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 88 ของทุนจดทะเบียนทีชําระ
ทัว ไป
แล้ วของ CAR สําหรั บหุ้นส่วนทีเหลืออีกร้ อยละ 12 นันB เป็ น
บุคคลทีไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
3.31 - เป็ นรายการสังทําแม่พิมพ์ เพื อ ผลิตชินB ส่วนซึง
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร
เกิดขึ Bนเช่นเดียวกับคูค่ ้ ารายอืน
จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนะเมลือง นายกรกฤช จุฬางกูร และ
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง
20.84 -เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึนB ตามปกติ 1) ผู้ถือ หุ้น คือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถื อ หุ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 43
ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของ JSI สําหรั บหุ้นส่วนที
โดยเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
B นในอัตราทีใกล้ เคียง
เหลืออีกร้ อยละ 57 เป็ นบุคคลทีไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
กับ อัต รากํ า ไรขันB ต้ น ทีบ ริ ษั ทได้ รั บจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคลอืนทีไม่มี 2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท
4.97

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติการค้ าทัว ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2555

8. บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโต พาร์ ท 1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
11.39
(SAA)
-ขายชิ นB ส่ ว นเหล็ ก เพื อ นํ า ไปใช้ ในการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
จักรยานยนต์

9. บจ.ไทยออโต อินดัสตรี
(TAI)

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

3.99

ค่าซื Bอผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ซื Bอชิ Bนส่วนเหล็กขึ Bนรู ป เพือนํามาใช้ ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์

0.03

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2556
13.43 -เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึนB ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน
โดยราคาขายเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
B นในอัตราที
ร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนทีชําระเเล้ วของ SAA สําหรั บ
ใกล้ เคียงกับอัตรากําไรขันB ต้ นทีบริ ษัทได้ รั บจาก
หุ้นส่วนทีเหลืออีกร้ อยละ 75 เป็ นบุคคลทีไม่มีความเกียวข้ อง
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคล
กับบริ ษัท
อืนทีไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร และนายกรกฤช
จุฬางกูร
2.03 -กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Bการค้ าทัว ไป
0.03

-เป็ นรายการซื อB ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึ นB ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือ หุ้นสัดส่วนร้ อยละ
เช่นเดียวกับการซื Bอจากคู่ค้ารายอืน โดยทําการ
100 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของ TAI
เปรี ยบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การ 2) กรรมการร่ ว มกัน คือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร นายทวี ฉัต ร
รายอืนทีมีอยู่ในประเทศไทย แล้ วพิจารณาเลือก
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร
ผู้ทีเสนอราคาตําสุด
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง
10. บจ. ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า
(SCS)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2555

2556

2.92

5.39

-เป็ นรายการซื อB ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว เป็ นชิ นB 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
ส่วนประกอบทีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้
ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 54 ของทุนจดทะเบียนทีชําระ
หรื อปริ มาณการผลิตไม่ค้ ุมทีจะผลิตเอง หรื อไม่
แล้ วของ SCS สํ าหรั บหุ้นส่ วนทีเหลื อ อี กร้ อยละ 46 เป็ น
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
บุคคลทีไ ม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
ไทยได้ ทังB นี B หากเป็ นกรณี ที มีผ้ ูข ายผลิต ภัณ ฑ์ 2) กรรมการร่ ว มกัน คือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร นายทวี ฉัต ร
รายอื น ในประเทศไทยด้ วย บริ ษั ท ได้ ทํ า การ
จุ ฬ า ง กู ร น า ยชู ท อ ง พั ฒ น ะ เ ม ลื อ ง แ ล ะ นา ย ส ริ ศ
เปรี ยบเทียบราคา แล้ วพิจารณาเลื อ กผู้ทีเสนอ
พัฒนะเมลือง
ราคาตําสุด

2) เจ้ าหนี Bการค้ า
0.97
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ

0.70

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกB ารค้ า
ทัว ไป

1) ค่าซื Bอผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซื BอชินB ส่วนและวัตถุดิบ เพื อ นํามาใช้ ในการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
สายควบคุมรถจักรยานยนต์
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

11. ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน
(HI-LEX Corporation)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2555

2556

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายผลิ ต ภัณ ฑ์ สํ า เร็ จ รู ป ประเภทสายปรั บ
เบาะที นัง สายเบรคและสายคัน เร่ ง สํ า หรั บ
รถยนต์

5.00

6.39

-เป็ นรายการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เกิ ด ขึนB ตามปกติ 1) HI-LEX เป็ นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้ อยละ 27 ของทุนจดทะเบียน
โดยเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
B นในอัตราทีใกล้ เคียง
ทีชําระแล้ วของบริ ษัท
กับอัตรากํ าไรขันB ต้ นที บริ ษัท ได้ รั บ จากการขาย 2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึง เป็ นประธานกรรมการบริ หาร
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มี
และยังดํารงตําเเหน่งเป็ นกรรมการท่านหนึง ของบริ ษัท
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท

2) ลูกหนี Bการค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ

0.74

0.68

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Bการค้ าทัว ไป

3) ค่าซื Bอผลิตภัณฑ์และบริ การ
423.63 488.71 -เป็ นรายการซื อB ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว เป็ นชิ นB
-ซื BอชินB ส่วนและวัตถุดิบ เพื อ นํ ามาใช้ ในการ
ส่วนประกอบทีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุม
หรื อปริ มาณการผลิตไม่ค้ ุมทีจะผลิตเอง หรื อไม่
รถจักรยานยนต์
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทังB นี B หากเป็ นกรณี ที มี ผ้ ูข ายผลิ ตภัณ ฑ์
รายอื น ในประเทศไทยด้ วย บริ ษั ท ได้ ทํ า การ
เปรี ยบเที ยบราคา แล้ วพิจารณาเลื อ กผู้ทีเสนอ
ราคาตําสุด
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง
11. ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน (ต่อ)
(HI-LEX Corporation)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2555

2556

4) ค่าใช้ จ่ายอืน
32.82
-ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิ คสํ าหรั บการผลิต สายควบคุม รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เเละชุดควบคุม รางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์

53.81

-เป็ นไปตามอัตราและเงื อ นไขตามทีกํา หนดใน 1) HI-LEX เป็ นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้ อยละ 27 ของทุนจดทะเบียน
สัญ ญา ซึงใกล้ เคียงกันกับอัตราและเงื อ นไขใน
ทีชําระแล้ วของบริ ษัท
สัญญาประเภทเดียวกันทีกระทํากับบุคคลอืนที 2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึงเป็ นประธานกรรมการบริ หาร
ไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
และยังดํารงตําเเหน่งเป็ นกรรมการท่านหนึง ของบริ ษัท

5) เจ้ าหนี Bการค้ า
-ยอดคงค้ างจากการซื Bอผลิตภัณฑ์และบริ การ

88.62

53.46

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกB ารค้ า
ทัว ไป

6) เจ้ าหนี Bอืน
13.07
-ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิ คสํ า หรั บการผลิตสายควบคุมรถยนต์
รถจักรยานยนต์ เเละชุด ควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์ เเบบใช้ สายเคเบิลควบคุม
ทังหมด
B

13.28

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือสําหรับการชําระ
ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามเงือนไขในสัญญา ซึง อยู่
ในเกณฑ์เดียวกันกับเงื อนไขในสัญ ญาประเภท
เดี ย วกั น ที บ ริ ษั ท ทํ า กั บ บุ ค คลอื น ที ไ ม่ มี ค วาม
เกียวข้ องกับบริ ษัท
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2555

2556

7) ค่าซื Bอสินทรัพย์
-ซื อB สิ น ทรั พ ย์ เพื อ นํ า มาใช้ ใ นการประกอบ
สายค วบ คุ ม ร ถยนต์ แล ะ ส ายค วบ คุ ม
รถจักรยานยนต์

4.28

7.85

-เป็ นรายการซื อB สิ นทรั พย์ ทีไ ม่ส ามารถผลิ ตใน 1) HI-LEX เป็ นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้ อยละ 27 ของทุนจดทะเบียน
ประเทศไทยได้ หรื อ ไม่สามารถจัดหาจากแหล่ง
ทีชําระแล้ วของบริ ษัท
ภายในประเทศไทยได้
2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึง เป็ นประธานกรรมการบริ หาร
และยังดํารงตําเเหน่งเป็ นกรรมการท่านหนึง ของบริ ษัท

8) รายได้ ค่าเคลมผลิตภัณฑ์
-รายได้ จ ากการเคลมผลิ ต ภัณ ฑ์ สํ า เร็ จ รู ป
ประเภทสายปรั บ เบาะที นัง สายเบรคและ
สายคันเร่ งสําหรับรถยนต์

0.10

0.38

-เป็ นรายการจากการเคลมผลิตภัณฑ์

12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม
1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
(HI-LEX Vietnam Co., Ltd.)
-ขายชินB ส่วนเหล็กและยาง เพื อ นํ าไปใช้ ใน
การประกอบสายควบคุมรถจักรยานยนต์

6.06

8.91

-เป็ นรายการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เกิ ด ขึนB ตามปกติ 1) เป็ นบริ ษั ท ที เ กี ย วข้ อง โดยบริ ษั ท เป็ นผู้ ถื อ หุ้ นในสัด ส่ ว น
โดยเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
B นในอัตราทีใกล้ เคียง
ร้ อยละ 6 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ ว
กับอัตรากํ าไรขันB ต้ นที บริ ษัท ได้ รั บ จากการขาย 2) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 94 ของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มี
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท
3) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา

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

1.46

1.56

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Bการค้ าทัว ไป

11. ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน (ต่อ)
(HI-LEX Corporation)
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

ลักษณะรายการ

12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม (ต่อ) 3) เจ้ าหนี Bการค้ า
(HI-LEX Vietnam Co.,Ltd.)
-ยอดคงค้ างจากการซื Bอผลิตภัณฑ์และบริ การ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
(ล้ านบาท)
ในการเข้ าทํารายการ
2555 2556
15.19 11.63 - ระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าทีได้ รับ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนี Bการค้ า
ทัว ไป

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

1) เป็ นบริ ษัททีเกียวข้ อง โดยบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อย
ละ 6 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ ว
2) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 94 ของ
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม
4) ค่าซื Bอผลิตภัณฑ์และบริ การ
100.10 107.42 -เป็ นรายการซื อB ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว เป็ นชิ นB 3) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
-ซื BอชินB ส่วนและวัตถุดิบ เพื อนํ ามาใช้ ในการ
ส่วนประกอบทีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุม
หรื อปริ มาณการผลิตไม่ค้ ุมทีจะผลิตเอง หรื อไม่
รถจักรยานยนต์
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทังB นี B หากเป็ นกรณี ที มี ผ้ ูข ายผลิ ตภัณ ฑ์
รายอื น ในประเทศไทยด้ วย บริ ษั ท ได้ ทํ า การ
เปรี ยบเที ยบราคา แล้ วพิจารณาเลื อ กผู้ทีเสนอ
ราคาตําสุด

13. อาร์ มสตรอง ออโต พาร์ ทส์
(Armstrong Auto Parts
Sdn. Bhd.)

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
11.58
-ขายชินB ส่วนเหล็ก ยาง และทองเหลือง เพื อ
นําไปใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ รวมทังB ชุด ควบคุม ราง
หน้ าต่างรถยนต์

26.29 -เป็ นรายการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เกิ ด ขึนB ตามปกติ ผู้ถือ หุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถื อ หุ้นสัดส่วนร้ อยละ 5 ของทุน
โดยเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
B นในอัตราทีใกล้ เคียง จดทะเบียนทีชําระแล้ วของอาร์ มสตรอง ออโต พาร์ ทส์
กับอัตรากํ าไรขันB ต้ นที บริ ษัท ได้ รั บ จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มี
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท

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

10.70 -กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Bการค้ าทัว ไป

4.11
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

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

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2555

2556

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
13.07
-ขายชิ นB ส่ ว นเหล็ ก เพื อ นํ าไปใช้ ในการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
จักรยานยนต์

5.74

-เป็ นรายการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เกิ ด ขึนB ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100
โดยราคาขายเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
B นในอัตราที
ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของพีที. ไฮเล็กซ์ อินโดนีเซีย
ใกล้ เคียงกับอัตรากํ าไรขันB ต้ นทีบริ ษัทได้ รั บจาก 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคล
อืนทีไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท

2) ลูกหนี Bการค้ า
2.85
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

2.46

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Bการค้ าทัว ไป

3) ค่าซื Bอสินค้ าและบริ การ
-ซือB ชิ นB ส่ วนและวัตถุดิบ เพื อ นํ ามาใช้ ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุม
รถจักรยานยนต์

0.49

-เป็ นรายการซื อB ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว เป็ นชิ นB
ส่วนประกอบทีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้
หรื อปริ มาณการผลิตไม่ค้ ุมทีจะผลิตเอง หรื อไม่
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้

0.72
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง
15. ไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรเวท
ลิมิเต็ด
(HI-LEX India Private
Limited)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2555

2556

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายชินB ส่วนเหล็กและยาง เพื อ นํ าไปใช้ ใน
การประกอบสายควบคุม รถยนต์ และชุ ด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

0.66

-

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

0.37

-

3) ค่าซื Bอผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซื อB ชิ นB ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื อ
นํามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

1.75

1.66

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

0.57

-

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

-เป็ นรายการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เกิ ด ขึนB ตามปกติ 1) ผู้ถื อ หุ้น ร่ ว มกัน คื อ HI-LEX ถื อ หุ้น สัด ส่ ว นร้ อยละ 100
ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรเวทโดยเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
B นในอัตราทีใกล้ เคียง
ลิมิเต็ด
กับ อัต รากํ า ไรขันB ต้ น ที บ ริ ษั ท ได้ รั จ ากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มี 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท
-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Bการค้ าทัว ไป

-เป็ นรายการซื อB ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึ นB ตามปกติ
เช่นเดียวกับการซือB จากคู่ค้ารายอืน โดยทําการ
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอืน
ในประเทศ (หากมี) แล้ วพิจารณาเลือกผู้ทีเสนอ
ราคาตําสุด
-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกB ารค้ า
ทัว ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2555

16. บจ.ทีเอสเค (โคเรี ย)
(TSK Korea)

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2556

1) ค่าซื Bอผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซื อB ชิ นB ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื อ
นํามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

19.48 14.12

-เป็ นรายการซื อB ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึ นB ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
เช่นเดียวกับการซือB จากคู่ค้ารายอืน โดยทําการ
จดทะเบียนทีชําระแล้ วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรี ย)
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอืน 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ในประเทศ (หากมี) แล้ วพิจารณาเลือกผู้ทีเสนอ
ราคาตําสุด

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

2.31

1.77

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกB ารค้ า
ทัว ไป

3) ซื Bอสินทรัพย์
- ซื อB เครื อ งจัก รและอุ ป กรณ์ เ พื อ ผลิ ต สาย
Inner

7.37 13.48

-เป็ นรายการซื อB สิ นทรั พย์ ทีไ ม่ส ามารถผลิ ตใน
ประเทศไทยได้ หรื อ ไม่สามารถจัดหาจากแหล่ง
ภายในประเทศไทยได้
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2555

17. บจ.ยานไต ทีเอสเค เคเบิล 1) ค่าซื Bอผลิตภัณฑ์และบริ การ
20.87
ซิสเต็ม
-ซื อB ชิ นB ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื อ
Yantai TSK Cable System
นํามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

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

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2556
14.19 -เป็ นรายการซื อB ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึ นB ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
เช่นเดียวกับการซือB จากคู่ค้ารายอืน โดยทําการ
จดทะเบียนทีชําระแล้ วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรี ย)
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอืน 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ในประเทศ (หากมี) แล้ วพิจารณาเลือกผู้ทีเสนอ
ราคาตําสุด

4.88

0.06

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกB ารค้ า
ทัว ไป

-

-

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Bการค้ าทัว ไป

18. บจ. ไฮเล็กซ์ ฮังการี เคเอฟ ที 1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
(HI-LEX Hungary KFT)
-ขายชินB ส่วนเหล็กและยาง เพื อ นํ าไปใช้ ใน
การประกอบสายควบคุม รถยนต์ และชุ ด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

4.06

5.27

-เป็ นรายการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เกิ ด ขึนB ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
โดยเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
B นในอัตราทีใกล้ เคียง
จดทะเบียนทีชําระแล้ วของบจ.ไฮเล็กซ์ ฮังการี เคเอฟที
กับอัตรากํ าไรขันB ต้ นที บริ ษัท ได้ รั บ จากการขาย 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มี
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท

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

0.55

0.86

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Bการค้ าทัว ไป

3) ลูกหนี Bอืน
-ยอดเคลมค่าใช้ จ่ายนําเข้ าค่าภาษีอากร
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บริษัททีเกียวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2555

2556

19. บจ. โชงกิง ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิส 1) ค่าซื Bอผลิตภัณฑ์และบริ การ
เต็ม
-ซื อB ชิ นB ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื อ
(Chongqing HI-LEX Cable
นํามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
System Co., Ltd.)
และรถจักรยานยนต์

-

0.30

-เป็ นรายการซื อB ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึ นB ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 63 ของทุน
เช่นเดียวกับการซือB จากคู่ค้ารายอืน โดยทําการ
จดทะเบียนทีชําระแล้ วของโชงกิง ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอืน 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ในประเทศ (หากมี) แล้ วพิจารณาเลือกผู้ทีเสนอ
ราคาตําสุด

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

-

1.39

0.91

5.32

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ 1) ผู้ถื อ หุ้น ร่ ว มกัน คื อ HI-LEX ถื อ หุ้น สัด ส่ ว นร้ อยละ 100
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกB ารค้ า
ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของไฮเล็กซ์ อเมริ กา
ทัว ไป
2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
-เป็ นรายการซื อB สิ น ค้ าเพื อ นํ า มาซ่ อ มแซม
เครื องจักรและอุปกรณ์

21. บจ. โชงกิง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล 1) ค่าซื Bอผลิตภัณฑ์และบริ การ
เคเบิล ซิสเต็ม
-ซื อB ชิ นB ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื อ
(Chongqing HI-LEX Control นํามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
Cable System Co., Ltd.)
และรถจักรยานยนต์

0.15

1.04

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

0.14

-

1) เจ้ าหนี Bการค้ า
- ยอดคงค้ างจากค่าซ่อมแซม
2) ซื Bอสินค้ า
-ซื Bอชิ Bนส่วนเพือมาใช้ กบั เครื องจักรและ
อุปกรณ์

-เป็ นรายการซื อB ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึ นB ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 63 ของทุน
จดทะเบียนทีชําระแล้ วของโชงกิง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล เคเบิล
เช่นเดียวกับการซือB จากคู่ค้ารายอืน โดยทําการ
ซิสเต็ม
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอืน
ในประเทศ (หากมี) แล้ วพิจารณาเลือกผู้ทีเสนอ 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ราคาตําสุด
- ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ า ที ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกB ารค้ า
ทัว ไป
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บริษัททีเกียวข้ อง
22. บจ. ไฮเล็กซ์ แมคซิกานา
(Hi-Lex Mexicana S.A de
C.V.)

ลักษณะรายการ
1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายชิ นB ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเร่ ง เพื อ
นําไปใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2555

2556

-

0.26

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

-เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึนB ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของ
โดยเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
B นในอัตราทีใกล้ เคียง
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของบจ.ไฮเล็กซ์ แมคซิกานา
กับ อัต รากํ า ไรขันB ต้ นที บ ริ ษั ท ได้ รั จ ากการขาย 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มี
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท
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10.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทได้ พิจารณารายการระหว่างกันตามข้ อ (10.1) แล้ วมีความเห็นว่ารายการซื Bอขาย
ผลิตภัณฑ์ และบริ การรวมถึงรายการซื Bอสินทรัพย์ ระหว่างกัน เป็ นรายการทีเกิดขึ Bนตามปกติของบริ ษัท และ
เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
ผล และจําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยการเข้ าทํารายการดังกล่าวบริ ษัทได้
พิจารณาถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสําคัญ โดยเงือนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกัน
ทีเกิดขึ Bนจะถูกกําหนดให้ เป็ นไปตามเงือนไขการค้ าทัว ไป และราคาเป็ นไปตามกลไกการแข่งขัน หรื อเป็ นราคาทีมี
ความสมเหตุสมผล และมีเงือนไขไม่แตกต่างจากการทํารายการกับบุคคลภายนอก
10.3 มาตรการหรือขัน$ ตอนในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทมีขนตอนการอนุ
ัB
มตั ิการทํารายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันต้ องอยู่บนพื Bนฐานของความจําเป็ น
ความสมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก กรณี ทีมีรายการ
ระหว่างกันของบริ ษัท หรื อบริ ษัทร่วมกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื ออาจ
มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกียวกับความจําเป็ นใน
การเข้ าทํารายการและความเหมาะสมทางด้ านราคาของรายการนันB ๆ โดยพิจารณาเงือนไขต่าง ๆ ให้ เป็ นไป
ตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรี ยบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรื อราคา
ตลาด และในกรณีทีมีรายการระหว่างกันทีมีสาระสําคัญ บริ ษัษัทจะจัดให้ ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังการประชุ
B
มผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทังนี
B Bหากคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึ Bน บริ ษัทจะจัดให้ ผ้ เู ชียวชาญอิสระ เป็ นผู้ให้
ความเห็ น เกี ย วกับ รายการระหว่
รายการระห ว่ า งกั น ดัง กล่ า ว เพื อ นํ า ไปใช้ ประกอบการตัด สิ น ใจของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิ ออกเสียงใน
รายการดังกล่าว อีกทังจะมี
B การเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีตรวจสอบ หรื อสอบ
ทานโดยผู้สอบบั
สอบบัญชีของบริ ษัท
10.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในอนาคตบริ ษัทอาจมีความจําเป็ นทีจะต้ องเข้ าทํารายการระหว่างกัน บริ ษัทจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลั
หนดของ
กทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทังเป็
B เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี เรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับบุคคล หรื อกิจการทีเกียวข้ อง
กัน ซึง กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผย
ข้ อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกัน และการได้ มาหรื อจําหน่ายไป
กรณีการเข้ าทํารายการระหว่างกันทีเกิดขึ Bนเป็ นปกติ เช่น การจ้ างผลิตชิ Bนงาน การซื Bอผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และ
การขายผลิตภัณฑ์ เป็ นรายการทีเกิดขึ Bนต่อเนืองในอนาคต บริ ษัทได้ กําหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามลักษณะการค้ าโดยทัว ไป โดยอ้ างอิงกับราคา
บราคา และเงือนไขทีเหมาะสมและราคายุติธรรม
สมเหตุสมผล และสามารถเปรี ยบเทียบกับราคาตลาดทีใช้ กับลูกค้ าทัว ไป รวมทังสามารถตรวจสอบได้
B
ตาม
หลักเกณฑ์ของรายการทีเข้ าข่ายเป็ นรายการทีเกิดขึ Bนเป็ นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ กําหนดให้ มีการ
ตรวจสอบการทํารายการระหว่างกันโดยว่าจ้ างผู้เชียวชาญการตรวจสอบภายในมาดําเนินการตรวจสอบว่า ได้
ปฏิบตั ิตามระเบียบของบริ ษัท และเป็ นไปตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้ าทํารายการระหว่างกันทีไม่เข้ าข่ายรายการทีเกิดขึ Bนเป็ นปกติดงั กล่าวข้ างต้ น บริ ษัท
จะปฏิ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลั
วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ คําสัง หรื อข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการระหว่าง
กัน และการได้ มาหรื อจํ าหน่า ยไปซึงทรั พ ย์ สินของบริ ษั ท และเปิ ดเผยรายการระหว่า งกันไว้ ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินทีได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และได้ รับการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทังนี
B B หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ Bนกับบุคคลทีเกียวข้ อง มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต จะจัดให้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของรายการ
ดังกล่าว ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีเกิดขึ Bน บริ ษัท
จะจัดให้ มีบุคคลทีมีความรู้ ความชํ านาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรั พย์ สินทีมีความเป็ นอิสระ เป็ นผู้ให้
ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อบุคคลทีมีความรู้ ความ
ชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช้ ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี เพือให้ มี
ความมัน ใจว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการโยกย้ าย หรื อถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัท หรื อผู้ถือ
หุ้นของบริ
บริ ษัท แต่เป็ นการทํารายการทีบริ ษัทได้ คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
11.1งบการเงิน
(ก) สรุ ปรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน และรายงานการสอบบัญชี
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบงบทางการเงินของบริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) และข้ อมูลทาง
การเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ Bนตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัว ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีทีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอและใช้ ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังอย่างดีทีสดุ ในการจัดทํา รวมทังมี
B การ
เปิ ดเผยข้ อมูลทีสาํ คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จัดให้ มีระบบควบคุมภายในทีมีประสิทธิ ผล เพือให้ มนั ใจว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชี มี
ความถูกต้ อง ครบถ้ วน โดยงบการเงินของบริ ษัทได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด
ในการตรวจสอบนันทางคณะกรรมการบริ
B
ษัทได้ สนับสนุนข้ อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพือให้ ผ้ สู อบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดง
ามารถตรวจสอบและแสด
ความคิดเห็นได้ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชี ได้ ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีทีแสดงไว้ ใน
รายงานประจําปี แล้ ว
ในการนี B บริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
B
ซึง ประกอบด้ วยกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าทีหรื อลูกจ้ าง
บริ ษัท เป็ นผู้รับผิดชอบเกียวกั
ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกียวกับเรื องนี B ซึง ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท โดยรวมอยู่ในระดับทีน่าพอใจและสามารถ
สร้ างความเชือมัน อย่างมี
างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริ ษัท ประจําปี สิ Bนสุดวันที 30 กันยายน 2556 มีความเชื
ความเชือถือได้ โดยได้ ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัว ไป และปฏิบตั ิถกู ต้ องตามกฎหมายและกฎระเบียบอืน ๆ ทีเกียวข้ อง

(นายสริ
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง)
ง
กรรมการผู้จดั การ
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(นายสรรเสริ
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่ านมา
งบการเงิ นของบริ ษัทปี 2554 – 2556 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของบริ ษัท สหการสอบบัญชี จํ ากัด ซึงได้ แสดง
ความเห็นและรายงานการตรวจสอบดังนี B
งบการเงินปี 2554

ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือนไข

งบการเงินปี 2555

ณ วันที 30 กันยายน 2555 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือนไข

งบการเงินปี 2556

ณ วันที 30 กันยายน 2556 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือนไข
งบกําไรขาดทุน

รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กําไรขัน$ ต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
รายได้ อืน
กําไรจากการดําเนินงาน
ดอกเบี Bยจ่าย
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย***
กําไรสุทธิสําหรับงวด

ปี 2554
ปี 2555**
5**
ปี 2556
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ร้ อยละ)
ยละ (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
2,253
100
2,355
100
3,656
100
1,778
475
303
43
215
1
14
0

79
21
13
2
10
0
1
0

1,951
404
266
26
164
1
9
0

83
17
11
1
7
0
0
0

2,895
761
484
77
354
11
16
6

79
21
13
2
10
0
1
0

200

9

154

7

321

9

98
113
26
212
514
40
1,003
26
926
1

5
6
1
11
26
2
51
1
48
0

141
0
32
631
415
38
1,257
26
1,143
1

6
0
1
26
17
2
52
1
47
0

213
0
30
591
414
25
1,273
26
1,297
1

8
0
1
23
16
1
49
1
50
0

งบดุล
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว คราว
ลูกหนี Bการค้ าและลูกหนี Bอืน- กิจการทีเกียวข้ องกัน
ลูกหนี Bการค้ าและลูกหนี Bอืน - ทัว ไป
สินค้ าคงเหลือ
อืน ๆ
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัททีเกียวข้ องกัน
ทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

รวมสินทรั พย์
1,956
100
2,427
100
2,597
100
** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)
*** ผลต่างจากการคํานวณผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยของ ปี 2554–2556 จากการประมาณการและเกิดขึ Bนจริ ง
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ต่ อ)

ปี 2554
ปี 2555**
5**
ปี 2556
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ร้ อยละ)
ยละ (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)

หนีส$ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
B
นการเงิน
เจ้ าหนี Bการค้ า - กิจการทีเกียวข้ องกัน
เจ้ าหนี Bการค้ า – กิจการอืน
เจ้ าหนี Bจากการซื Bอสินทรัพย์
เจ้ าหนี Bเช่าซื Bอสินทรัพย์ทีถงึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวทีถงึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี
เจ้ าหนี Bอืน
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
หนี Bสินหมุนเวียนอืน

75
204
18
4
18
30
21

4
10
1
0
1
2
1

142
386
40
6
57
29
102
6

6
16
2
0
2
1
5
0

100
88
522
21
7
75
31
0
7

4
3
20
1
0
3
1
0
1

รวมหนีส$ ินหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เจ้ าหนี Bเช่าซื Bอสินทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะยาว
ประมาณการหนี Bสิน
หนี Bสินไม่หมุนเวียนอืน

370
22
6
15
8

19
1
0
1
1

768
21
8
52
19
0

32
1
0
2
1
0

851
32
5
19
18
0

33
1
0
1
1
0

รวมหนีส$ ิน
421
22
868
36
ทุนเรื อนหุ้น - หุ้นสามัญ ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระเต็ม
มูลค่า
- หุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
260
13
260
11
เงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
465
24
465
19
กําไรสะสมจัดสรรแล้ ว
- สํารองตามกฎหมาย
27
1
27
1
กําไรสะสมทียงั ไม่ได้ จดั สรร
783
40
807
33
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้ าของ
0
0
0
0
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
1,535
78
1,559
64
รวมหนีส$ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
1,956
100
2,427
100
** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)

925

36

260

10

465

18

27
926
(6)
1,672
2,597

1
35
0
64
100
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้ านบาท
งบกระแสเงินสด

ปี 2554

ปี 2555**

ปี 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้

214

163

344

77

69

100

ค่าเสือมราคาอสังหาริ มทรัพย์

8

2

2

ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

6

5

9

หนี Bสงสัยจะสูญ

-

-

39

(0.03)

(2)

(10)

0.02

0.3

0.06

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

2

1

6

ประมาณการหนี Bสิน

4

5

11

0.04

0.8

(0.4)

(5)

0.2

(0.8)

1

1

10

307

245

510

223

(425)

15

(226)

99

1

(เพิมขึ Bน)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอืน

(14)

2

1

(เพิมขึ Bน)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

0.2

(0.3)

-

(120)

262

69

เพิมขึ Bน(ลดลง)ในเจ้ าหนี Bซื Bอสินทรัพย์

-

-

-

เพิมขึ Bน(ลดลง)ในค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

(7)

75

(99)

เพิมขึ Bน(ลดลง)ในหนี Bสินหมุนเวียนอืน

(3)

(15)

0.1

เพิมขึ Bน(ลดลง)ในภาระผู
ในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(5)

(2)

(12)

เพิมขึ Bน(ลดลง)ในประมาณการหนี Bสิน

(3)

(2)

(2)

8

(8)

(0.03)

160

230

483

5

0.6

1

เงินสดจ่ายดอกเบี Bย

(1)

(1)

(10)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(17)

(11)

(3)

218

471

รายการปรับปรุ งเพือกระทบยอดกําไรสุทธิเป็ นเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสือมราคาสินทรัพย์

(กําไร)/ขาดทุ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการเลิกใช้ สินทรัพย์

(กําไร)/ขาดทุ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียงั ไม่เกิดขึ Bน
ดอกเบี Bยรับ
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี Bย
(เพิมขึ Bน)ลดลงในลู
ลดลงในลูกหนี Bการค้ าและตัว เงินรับ
(เพิมขึ Bน)ลดลงในสินค้ าคงเหลือ

เพิมขึ Bน(ลดลง)ในเจ้
ในเจ้ าหนี Bการค้ าและตัว เงินจ่าย

เพิมขึ Bน(ลดลง)ในหนี Bสินไม่หมุนเวียนอืนๆ
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบี Bย

เงินสดสุทธิได้ มาจาก/(ใช้ ไปใน)กิกิจกรรมดําเนินงาน
147
** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้ านบาท
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)

ปี 2554

ปี 2555**

ปี 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื Bอเงินลงทุนชัว คราว

7

113

(0.02)

เงินสดจ่ายเพือซื Bอสินทรัพย์ถาวร

(125)

(256)

(287)

เงินสดจ่ายเพือซื Bอสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(5)

(11)

(5)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร

1

5

23

(122)

(149)

(269)

0.7

(0.7)

-

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

41

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาว

-

108

(56)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันB

-

-

100

เงินสดจ่ายเจ้ าหนี Bเช่าซื Bอสินทรัพย์

(2)

(4)

(7)

(208)

(130)

(208)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก/(ใช้ ไปใน)กิกิจกรรมจัดหาเงิน

(209)

(26)

(130)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน$ (ลดลง)สุทธิ

(184)

43

72

282

98

141

98

141

213

ปี 2554

ปี 2555**

เงินสดสุทธิได้ มาจาก/(ใช้ ไปใน)กิกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิมขึ Bน(ลดลง)ในเงิ
ในเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน

เงินสดจ่ายปั นผล

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน$ งวด
อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2556

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

3

2

1

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

เท่า

1

1

1

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

0.4

0.3

0.6

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี Bการค้ า

เท่า

9

4

4

ระยะเวลาเก็บหนี Bเฉลีย

วัน

40

90

90

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

เท่า

4

4

7

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย

วัน

90

90

51

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี B

เท่า

6

5

6

ระยะเวลาชําระหนี B

วัน

60

72

60

Cash Cycle
วัน
70
** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)

108

81
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อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2554

ปี 2555**

ปี 2556

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขันต้
B น

%

21

17

21

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

%

10

7

10

อัตรากําไรอืน

%

2

1

2

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร

%

12

42

57

อัตรากําไรสุทธิ

%

9

6

9

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

13

10

19

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

10

6

12

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

31

20

33

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

1

1

1

อัตราส่วนหนี Bสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.27

0.56

0.55

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี Bย

เท่า

119

226

45

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis)

เท่า

0.44

1.24

1.18

84

65

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

อัตราการจ่ายเงินปั นผล
%
71
** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)
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11.2 การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management
Management Discussion and Analysis)
ผลการดําเนินงาน
หน่ วย : ล้ านบาท

2554

รายได้
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
กําไร (ขาดทุน) จากการเปลีย นแปลง
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จ

2,296.0
(1,777.8)
(302.9)
(1.4)
(13.8)

0.0
200.2

% ต่ อ
2555
ยอดขาย
100.0% 2,380.7
(77.4%) (1,951.4)
(13.2%) (265.5)
(0.1%)
(1.0)
(0.6%)
(8.6)

0.0%
8.7%

0.0
154.2

% ต่ อ
ยอดขาย
100.0%
(82.0%)
(11.1%)
0.0%
(0.4%)

3,733.4
(2,895.1)
(483.8)
(11.1)
(16.5)

% ต่ อ
ยอดขาย
100.0%
(77.5%)
(13.0%)
(0.3%)
(0.4%)

0.0%
6.5%

(6.2)
320.7

(0.2%)
8.6%

2556

รายได้ (Revenue) ในปี 2556 เพิมสูงขึ Bนจาก 2 ปี ก่อน เนืองจากใน ปี 2555 บริ ษัทได้ ทําการเปลียนรอบบัญชีจากเดิม มกราคม –
ธันวาคม เป็ น ตุลาคม – กันยายน ทําให้ ในปี ดังกล่าว บริ ษัทคิดผลการดําเนินงานเพียง 9 เดือน คือ มกราคม – กันยายน 2555
ประกอบกับช่วงปลายปี 2554 ลูกค้ ารายหลักของบริ ษัท โดยเฉพาะอย่างยิงฮอนด้ า ประสบสถานการณ์นํ Bาท่วม ทําให้ ปริ มาณการ
สัง ซื Bอและการส่งมอบงานลดลง
ต้ นทุนขาย (Cost of goods sold) ในปี 2555 สูงกว่าปกติ เนืองจากสถานการณ์นํ Bาท่วมในปลายปี 2554 ทําให้ ผ้ ผู ลิตชิ Bนส่วนใน
ประเทศหลายรายไม่สามารถทําการผลิตได้ ตามปกติ ในต้ นปี 2555 บริ ษัทจึงจําเป็ นต้ องนําเข้ าวัตถุดิบจากต่างประเทศเพือใช้ ใน
การผลิต
ฐานะทางการเงิน
หน่ วย : ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี Bสินหมุนเวียน
หนี Bสินรวม
ส่วนของเจ้ าของรวม

2554
1,003.5
1,955.9
370.0
421.1
1,534.8

2555
1,257.3
2,427.3
767.8
868.2
1,559.1

2556
1,273.2
2,596.7
850.8
924.7
1,672.0

อัตราส่ วน
อัตราส่วนกําไรขันต้
B น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนหนี Bต่อทุน

2554
22.6%
13.0%
2.71
0.27

2555
18.0%
9.9%
1.64
0.56

2556
22.5%
19.2%
1.50
0.55
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อัตราส่วนกําไรขันต้
B น (Gross
Gross Profit Ratio) ของปี 2556 ดีขึ Bนกว่าปี 2555 เนืองจากผู้ผลิตชินB ส่วนในประเทศหลายรายประสบ
สถานการณ์นํ Bาท่วมไม่
วมไม่สามารถทําการผลิตได้ ตามปกติในปี 2555 บริ ษัทจึงต้ องนําเข้ าวัตถุดิบจากต่างประเทศเพือใช้ ในการผลิต
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ของปี 2556 ดีกว่า 2 ปี ก่อน เนืองจากยอดขาย (Revenue) ปี 2556 เพิม
สูงขึ Bนจาก 2 ปี ก่อน
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เนืองจากบริ ษัทมีการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์เพือก่อสร้ างโรงงานส่วนขยายและ
ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน จึงส่งผลให้ Current Ratio ปี 2555 และ 2556 ลดลงจากปี 2554
อัตราส่วนหนี Bต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในระหว่างปี 2555 และ 2556 บริ ษัทมีการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์เพือก่อสร้ าง
โรงงานส่วนขยายและใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน จึงส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี Bต่อทุนสูงขึ Bนจากปี 2554
11.3 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
รายการที
1
2

ชือบริษัทผู้จ่าย

ชือผู้สอบบัญชี

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล

บจก. สหการสอบบัญชี

ประเภทของงาน
ตรวจสอบ

ค่ าตอบแทนของงาน
ตรวจสอบ

ตรวจสอบบัญชี

530,000

ตรวจสอบ BOI

70,000

รวมค่ าตอบแทนของงานตรวจสอบ

600,000

ผู้ สอบบัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทมาตังแต่
B ปี 2547 - 2556 รวมเป็ นระยะเวลา 10 ปี และปฏิบตั ิหน้ าทีในฐานะผู้สอบบัญชีได้
เป็ นอย่างดีตลอดมา โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
2. ค่ าบริการอืน (Non-audit
audit Fee)
รายการที

ชือบริษัทผู้จ่าย

1
2

ประเภทของงานบริการอืน
(non-audit service)

ค่ าตอบแทนของงานบริการอืน
ผู้ให้ บริการ ส่ วนทีจ่ ายไปใน ส่ วนทีจะต้ อง
ระหว่ างปี บัญชี จ่ ายในอนาคต

ทีปรึกษาเกียวกับระบบบัญชี
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล

การกรอกแบบภงด.50 สําหรับ
ปี 2555

รวมค่ าตอบแทนสําหรับงานบริการอืน (non-audit fee)

1,755
755,000
PwC*

228
228,365
1,983,365

*PwC = PricwaterhouseCoopers ABAS Ltd.

12. ข้ อมูลอืนๆ ทีเกียวข้ อง
วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
ทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาทบทวนและอนุมตั วิ ิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัทอย่างน้ อยทุก ๆ 5 ปี
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ส่ วนที 2
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี Bแล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรองว่าข้ อมูล
ดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ ูอืนสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี B
บริ ษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนใน
สาระสําคัญเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษัท
(2) บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลทีดี เพือให้ แน่ใจว่าบริ
าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที
เป็ นสาระสําคัญทังของบริ
B
ษัทอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
B
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว และบริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที 25 พฤศจิกายน 2556 ต่อผู้สอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึงครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี
องและการเปลียนแปลงทีสําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทังการกระทํ
B
าทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัท
ในการนีเB พือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังB หมด เป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทได้
มอบหมายให้ นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง เป็ นผู้ลงลายมือชือกํากับเอกสารนี Bไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือ
ของ นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง กํากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทีบริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าว
ข้ างต้ น
ชือ

สกุล

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

1. นายสรรเสริ ญ

จุฬางกูร

ประธานกรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

2. นายชูทอง

พัฒนะเมลือง รองประธานกรรมการ / รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

3. นายสริ ศ

พัฒนะเมลือง กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการผู้จดั การ

4. นายทวีฉตั ร

จุฬางกูร

กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

สกุล

ตําแหน่ง

5. นายกรกฤช

จุฬางกูร

กรรมการ / กรรมการสรรหา

6. นายคาซูฮิโร

ทาเคชิตะ

กรรมการ /
ผู้จดั การทัว ไปอาวุโส ส่วนงานวิจยั และพัฒนา

ชือ

ชือผู้รับมอบอํานาจ

ลายมือชือ

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ผู้จดั การทัว ไป ส่วนงานบริ หารธุรกิจ
หมายเหตุ มาตรา 89/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
พ 2535 ซึงแก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้ กรรมการและผู
กรรมการและผู้ บริ หารต้ องร่ วมกันรับผิดต่อบุคคลที
ซื Bอขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ
ดขึ Bนเนืองจากการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรื อประชาชน
ทัว ไป โดยแสดงข้ อความทีเป็ นเท็จในสาระสําคัญหรื อปกปิ ดข้ อความจริ งทีควรบอกให้ แจ้ งในสาระสําคัญ ในกรณีของ
งบการเงินและรายงานเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท หรื อรายงานอืนใดทีต้องเปิ ดเผยตาม
มาตรา 56 หรื อมาตรา 199 โดยมิได้ จํากัดความรับผิดไว้ เฉพาะกรรมการและผู้บริ หารทีลงลายมือชือรับรองความ
ถูกต้ องของข้ อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านันB อย่างไรก็ดี กรรมการหรื อผู้บริ หารซึงสามารถพิสจู น์ได้ ว่าโดยตําแหน่ง
หน้ าทีตนไม่อาจล่วงรู้ ถึงความแท้ จริ งของข้ อมูลหรื อการขาดข้
การขา อมูลทีควรต้ องแจ้ งนันB ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา
89/20
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท

ชือ-สกุล
1. นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร

อายุ
(ปี )
72

คุณวุฒิทางการศึกษา
มัธยมศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2556)
83,115,000 หุ้น
(31.99%)

ประสบการณ์ทํางาน

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
บิดานายทวีฉัตร จุฬางกูร
และนายกรกฤช จุฬางกูร

ตําแหน่ง

2521 - ปั จจุบนั

หลักสูตร : IOD
- ไม่มี -

2534 - ปั จจุบนั

2515 - ปั จจุบนั

2529 - ปั จจุบนั

2534 - ปั จจุบนั

2534 - ปั จจุบนั
2534 - ปั จจุบนั

2538 - ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบนั

ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริ
บริ ษัท

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บจ.ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน

ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอืน ๆ

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ทุกชนิด

บจ.ซัซัมมิท โอโต บอดี B อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้ างทําแบบพิมพ์

บจ.ซัซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี B เวิร์ค

ผลิตชิ Bนส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั มขึ Bนรูป
ชิ Bนส่วนท่อไอเสีย

บจ.ซัซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท
แมนูแฟคเจอริ ง
บจ.โอโต
โอโต แอดวานซ์ แมททีเรี ยล
แมนูแฟคเจอริ ง

ผลิตโครงเบาะพร้ อมพนักพิงและอุปกรณ์เลือน

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี
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บจ.ซัซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก
แผ่นเส้ นใยอัดและแผ่นพลาสติกเพือใช้ ประกอบ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตชิ Bนส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์
ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ และผลิตชิ Bนส่วนประกอบ
รถยนต์

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร (ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2556)

ประสบการณ์ทํางาน

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2540 - ปั จจุบนั

2541 - ปั จจุบนั

2545 - ปั จจุบนั
2517 - ปั จจุบนั
2525 - ปั จจุบนั

2530 - ปั จจุบนั
2531 - ปั จจุบนั
2531 - ปั จจุบนั

2533 - ปั จจุบนั

2536 - ปั จจุบนั
2537 - ปั จจุบนั
2537 - ปั จจุบนั

ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริ
บริ ษัท

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัซัมมิท เอ็นจิเนียริ ง เซ็นเตอร์

ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื องฉีดพลาสติก
โลหะงานไม้

บจ.โมเดิ
โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี

ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ Bนส่วนรถยนต์

บจ.ออโต้ อินทีเรี ยร์ โปรดักส์

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้ นท์

ผลิต นําเข้ า ส่งออก และรับจ้ างผลิตพรมปูพื Bน
หัวหมอนเบาะรถยนต์
ผลิต ขาย ชิ Bนส่วน Press Part ของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
ผลิตชิ Bนส่วนประกอบให้ อตุ สาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ
ปลอกสาย
ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์
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บจ.ไทยออโตอินดัสตรี
บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท

บจ.บางกอก อีเกิล วิง
บจ.ซัมมิท สเตียริ ง วีล

ผลิตชิ Bนส่วน Press Part
ผลิต ขาย และรับจ้ างทําพวงมาลัยรถยนต์และ
กระปุกเกียร์ รถยนต์

บจ.ซัซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรี ยล

นําเข้ าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น
รับจ้ างตัดเหล็ก

บจ.ซัซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ ง

ผลิตโช๊ คอัพ ชิ Bนส่วนเครื องยนต์ระบบส่งกําลัง
ระบบเบรค ระบบกันสะเทือนหรื อระบบสติริง
ผลิตชิ Bนส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt

บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ
บจ.ไทยซีทเบลท์

ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสาย
เข็มขัดนิรภัย

ประวัติการ
กระทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร (ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2556)

ประสบการณ์ทํางาน

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2538 - ปั จจุบนั
2538 - ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบนั

2540 - ปั จจุบนั

2541 - ปั จจุบนั
2542 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั

ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริ
บริ ษัท

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.เอส
เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี

ผลิตผ้ าสําหรับหุ้มเบาะรถยนต์

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ ง
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

ผลิตชิ Bนส่วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิคส์ และอืน ๆ
ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

บจ.ซัซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ ง

ผลิต ขาย แกนคอม้ ารถยนต์ รวมทังชิ
B Bนส่วน
อะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด

บจ.ซัซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ ท

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท อินดัสตรี B (ประเทศไทย
ประเทศไทย)

ผลิตชิ Bนส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตูรถยนต์
ฝากระโปรงรถยนต์, ฝากระบะท้ าย, ห่วงล็อค
ประตู
ธุรกิจให้ เช่า
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บจ.จอห์
จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท ผลิตเบาะนัง รถยนต์
อินทีเรี ยส์
บจ.เอช เอส เอช
ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอืน
บจ.ซัซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
บจ.ฮายาม่า อินเตอร์ เทรด
บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม

จําหน่ายชิ Bนงานพรม แผ่นยางทีใช้ กบั รถยนต์
ผลิตชิ Bนส่วนเบาะทีนงั รถยนต์

บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ ท
บจ.ซัมมิท ไฮย่า (ประเทศไทย
ประเทศไทย)

ผลิตชิ Bนส่วนรถยนต์
ผลิตและซ่อมแซมเครื องจักรและอะไหล่ของ
เครื องจักรทุกประเภทรวมทังชิ
B Bนส่วนและอุปกรณ์
ของยานพาหนะทุกชนิด

ประวัติการ
กระทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร (ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2556)

ประสบการณ์ทํางาน

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2547 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั

2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั

ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริ
บริ ษัท

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ ง

ผลิตเบรคมือรถยนต์

บจ.ซัซัมมิท รี เทอร์ นิทโตกุ ซาวด์ พรู๊ฟ

ผลิตเพือขายและส่งออกซึง วัสดุกนั เสียงสําหรับ
รถยนต์
ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทังชิ
B Bนส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ของยานพาหนะ
ผลิ ต หรื อ รั บ จ้ า งผลิ ต เครื อ งมื อ ผลิ ต ชิ นB ส่ว น
ตัวถังรถยนต์และชิ Bนส่วนอะไหล่รถยนต์อืน ๆ
ประกอบกิจการการพิมพ์

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิท
บจ.ซัมมิท โอโต บอดี B สกิลล์
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์
บจ.เซ็นทรัล มอเตอร์ วีล (ประเทศไทย
ประเทศไทย)
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บจ.ซัซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ
แมนูแฟคเจอริ ง
บจ.ท็ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์
โอโตโมทีฟ
บจ.ซัมมิท ออนกรี น มีเดีย
บจ.ซัซัมมิท กรี นวัลเล่ย์ เชียงใหม่
กอล์ฟคลับ
บจ.แคสมา เรสซิง
บจ.ซัซัมมิท อาร์ แอนด์ดี เซ็นเตอร์

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้ า
อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
ประกอบกิ จการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ ยานยนต์ และสอบเทียบเครื องมือวัด
วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบ
เครื องมือ แม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชินB ส่วน
ยานยนต์
ประกอบกิจการผลิตชิ Bนส่วนรถยนต์
ประกอบกิจการฝึ กอบรม
กระทะล้ อ

บจ.สตี
สตีล อัลลายแอนซ์เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ Coil Stee, Slitter Steel
บจ. ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย
ประเทศไทย)
ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ Bนส่วนอะไหล่และ
อุปกรณ์ของยานพาหนะ

ประวัติการ
กระทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
2. นายชูทอง พัฒนะเมลือง

อายุ
(ปี )
70

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาโท
สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
(ณ วันที 31 ต.ค. 2556)
16,997,400 หุ้น
บิดานายสริ ศ พัฒนะเมลือง 2521 - ปั จจุบนั
(6.54%)
และน.สส.สิริณา พัฒนะเมลือง
2525 - ปั จจุบนั

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

2538 - ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบนั
2531 - ปั จจุบนั

2547 - ปั จจุบนั
3. นายสริ ศ พัฒนะเมลือง

38

ปริ ญญาโท
สาขาบริ หารธุรกิจ
New Hampshire
College,
สหรัฐอเมริ กา
หลักสูตร: IOD
- Director Certification
Program
(DCP42/2004)

460,200 หุ้น
(0.18%)

บุตรนายชูทอง พัฒนะ
เมลือง

2554 – 2556
(กรกฎาคม)
2547 – ปั จจุบนั

2547 – ปั จจุบนั

2547 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางาน
ตําแหน่ง
รองประธานกรรมการ
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริ ษัท
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ ง
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการสรรหา
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ ง
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า
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ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ไม่มี

ผลิตชิ Bนส่วนประกอบให้ อตุ สาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ
ปลอกสาย
ผลิตชิ Bนส่วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิคส์ และอืน ๆ
ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

บจ.ซัมมิท สเตียริ ง วีล

ผลิต ขาย และรับจ้ างทําพวงมาลัยรถยนต์และ
กระปุกเกียร์ รถยนต์

บจ.อมตะ ซัมมิท เรดดี B บิลท์

ให้ เช่าและจําหน่ายโรงงานสําเร็ จรูป

บจ.พี. ทูลลิง

ออกแบบและจัดสร้ างแม่พิมพ์ทกุ ชนิดทุกประเภท
รวมทังเครื
B  องมือ เครื องใช้ เครื องจักรและอุปกรณ์
ทีเกียวข้ อง
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท

ประวัติการ
กระทําผิด

ผลิตชิ Bนส่วนประกอบให้ อตุ สาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ
ปลอกสาย
ผลิตชิ Bนส่วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิคส์และอืน ๆ
ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
4. นายมากาโต เทราอุรา

อายุ
(ปี )
76

คุณวุฒิทางการศึกษา
Mechanical
Engineering, Faculty

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2556)
ไม่มี

ประสบการณ์ทํางาน

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา

บริ ษัท
ชือหน่วยงาน/บริ
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

2524 - ปั จจุบนั

กรรมการ

of Technology,
Shizuoka University,
ญีปนุ่

2538 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2546 - ปั จจุบนั

กรรมการ

หลักสูตร: IOD

2523 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

2543 - ปั จจุบนั

กรรมการ

Dae Dong System Co., Ltd.
Guangzhou TSK Control Cable
Co., Ltd.
HI-LEX
LEX Cable System Co., Ltd.

2532 - ปั จจุบนั

กรรมการ

HI-LEX Controls Inc.

2518 - ปั จจุบนั
2542 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการ

HI-LEX Corporation
HI-LEX India Private Ltd.

2542 - ปั จจุบนั
2528 - ปั จจุบนั
2516 - ปั จจุบนั
2524 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

HI-LEX Vietnam Co., Ltd.
Izushi Cable, Inc.
HI-LEX KANTO, Inc.
HI-LEX Saitama, Inc.

2532 - ปั จจุบนั

กรรมการ

HI-LEX Shimane, Inc.

2521 - ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

PT. HI-LEX Indonesia

2532 - ปั จจุบนั
2516 - ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

PT. HI-LEX Parts. Indonesia
Tajima TSK, Inc.

- ไม่มี -

ไม่มี

ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ
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Chongqing HI-LEX
LEX Cable System
Group Co., Ltd.
Dae Dong HI-LEX
LEX Inc. (Korea)

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ และ
Door Module
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตชิ Bนส่วนสําหรับรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ และ
Rear Slider
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตชิ Bนส่วนยานยนต์
ผลิตชิ Bนส่วนยานยนต์

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
นายมากาโต เทราอุรา (ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2556)

ประสบการณ์ทํางาน

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2515 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

2535 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

2536 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2543 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2549 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2555 - ปั จจุบนั

กรรมการ

ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท
ชือหน่วยงาน/บริ
TSK (Korea) Co., Ltd.
Yantai TSK Cable System Co., Ltd.
HI-LEX America Inc.
Daedong HI-LEX
LEX of America Inc.
LLC.
HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V
HI-LEX
LEX Cable System Co., Ltd.
(Europe)
HI-LEX
LEX Hungary Cable System
Manufacturing LLC.
Guangdong HI-LEX
LEX Cable System
Co., Ltd.
Changchun HI-LEX
LEX Auto Cable
Co., Ltd.
Sun Medical Technology Research
Corp.
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ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ และ
Door Module
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์

ประวัติการ
กระทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร

อายุ
(ปี )
42

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาโท
สาขา Finance
Webster University

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
ความสัมพันธ์
(ณ วันที 31 ต.ค. 2556)
19,365,000 หุ้น
บุตรนายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
(7.45%)

ประสบการณ์ทํางาน
ช่วงเวลา
2546 - ปั จจุบนั

2536 - ปั จจุบนั
หลักสูตร : IOD
- ไม่มี -

2537 - ปั จจุบนั
2538 - ปั จจุบนั
2538 - ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบนั
2541 - ปั จจุบนั
2541 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
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ตําแหน่ง
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริ
บริ ษัท

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บจ.ซัซัมมิท โอโต บอดี B อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้ างทําแบบพิมพ์

บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ

ผลิตชิ Bนส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ ง
บจ.อีสเทิร์น พี.ยู. โฟม อินดัสตรี

ผลิตชิ Bนส่วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิคส์ และอืน ๆ
ผลิตชิ Bนส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์

บจ.ซัซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ และผลิตชิ Bนส่วนประกอบ
รถยนต์
ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

บจ.โมเดิ
โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี

ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ Bนส่วนรถยนต์

บจ.ซัมมิท อินดัสตรี B (ประเทศไทย
ประเทศไทย)
บจ.ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน

ธุรกิจให้ เช่ า

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ทุกชนิด
ผลิตโครงเบาะพร้ อมพนักพิงและอุปกรณ์เลือน

บจ.ซัซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท แมนู
แฟคเจอริ ง
บจ.ซัซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี B เวิร์ค

ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอืน ๆ

ผลิตชิ Bนส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั มขึ Bนรูป
ชิ Bนส่วนท่อไอเสีย

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
นายทวีฉัตร จุฬางกูร (ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2556)

ประสบการณ์ทํางาน

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั

2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั

2547 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
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ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริ
บริ ษัท

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรี ยล

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ

บจ.ซัซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.เอส
เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ ง

ผลิต ขาย และรับจ้ างทําพวงมาลัยรถยนต์และ
กระปุกเกียร์ รถยนต์
ผลิตชิ Bนส่วนเบาะทีนงั รถยนต์
ผลิตชิ Bนส่วนประกอบให้ อตุ สาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ
ปลอกสาย
ผลิตเบรคมือรถยนต์

บจ.ซัมมิท ไฮย่า (ประเทศไทย
ประเทศไทย)

ผลิตและซ่อมแซมเครื องจักรและอุปกรณ์การผลิต

บจ.ซัซัมมิท เอ็นจิเนียริ ง เซ็นเตอร์
บจ.ออโต้ อินทีเรี ยร์ โปรดักส์
บจ.โอโต
โอโต แอดวานซ์ แมททีเรี ยลแมนู
แฟคเจอริ ง

บจ.ไทยซีทเบลท์

บจ.ซัมมิท สเตียริ ง วีล
บจ.มารู
มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม
บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท

นําเข้ าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น
รับจ้ างตัดเหล็ก
ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื องฉีดพลาสติก
โลหะงานไม้
ผลิต นําเข้ า ส่งออก และรับจ้ างผลิตพรมปูพื Bน
หัวหมอนเบาะรถยนต์
ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก
แผ่นเส้ นใยอัดและแผ่นพลาสติก เพือใช้ ประกอบ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสาย
เข็มขัดนิรภัย
ผลิตผ้ าสําหรับหุ้มเบาะรถยนต์

ประวัติการ
กระทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
นายทวีฉัตร จุฬางกูร (ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2556)

ประสบการณ์ทํางาน

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
2547 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั

2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั

2552 - ปั จจุบนั
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ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริ ษัท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ ท
บจ.ท็ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์
โอโตโมทีฟ
บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ
แมนูแฟคเจอริ ง
บจ.ซัมมิท ออนกรี น มีเดีย

ผลิตชิ Bนส่วนรถยนต์
ผลิตหรื อรับจ้ างผลิตเครื องมือ ผลิตชิ Bนส่วน
ตัวถังรถยนต์และชิ Bนส่วนอะไหล่รถยนต์อืน ๆ
ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทังชิ
B Bนส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ของยานพาหนะ
ประกอบกิจการการพิมพ์

บจ.ซัซัมมิท กรี นวัลเล่ย์ เชียงใหม่
กอล์ฟคลับ
บจ.แคสมา เรสซิง

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

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

กรรมการ

บจ.เจ
เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ ปอเรชัน
บจ.เจ
เจ แม็ค พร็ อพเพอร์ ตี B แอ็คเซ็ส

ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้ าอุปกรณ์
ตกแต่งรถยนต์
ประกอบกิจการ หา ซื Bอ ขายและให้ เช่าเกียวกับ
สังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ทกุ ประเภท
ประกอบกิจการจัดหา ซื Bอ ขาย และให้ เช่าเครื องจักร
รวมทังอุ
B ปกรณ์ชิ Bนส่วนของสินค้ า
ประเภทดังกล่าวทุกประเภท
ประกอบกิจการฝึ กอบรม

ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์และสอบเทียบเครื องมือวัด
วิเคราะห์วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบ
เครื องมือ แม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชิ Bนส่วน
ยานยนต์
บจ. สตีล อัลลายแอนซ์เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ Coil Steel, Slitter Steel

ประวัติการ
กระทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
6. นายกรกฤช จุฬางกูร

อายุ
(ปี )
35

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาโท
สาขา Technol ogy
Management Program,
American Inter Continental
University, Los Angeles,
สหรัฐอเมริ กา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
ความสัมพันธ์
(ณ วันที 31 ต.ค. 2556)
4,000,000 หุ้น
บุตรนายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
(1.54%)

ประสบการณ์ทํางาน
ช่วงเวลา
2552 - ปั จจุบนั

2552 – ปั จจุบนั

2552 – ปั จจุบนั
หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP 77/2009)
- RE-CU SENIOR (RE-38 /
2011)
- TLCA Executive
Development Program
(9/2012)
- สร้ างนักลงทุนไทยในการไป
ลงทุนต่างประเทศ โดยศูนย์
พั ฒ น าการล งทุ น ไ ทยใน
ต่ า งประเทศ (TOISC :
2012)
- Future Entrepreneurs
Forum (FEF 1/2013)

2552 - ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั

2552 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั

2552 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
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ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริ ษัท

กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บจ.ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน

ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอืน ๆ

บจ.ซัซัมมิท โอโต บอดี B อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้ างทําแบบพิมพ์

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ทุกชนิด
ผลิตชิ Bนส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั มขึ Bนรูป
ชิ Bนส่วนท่อไอเสีย

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี B เวิร์ค

บจ.ซัซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท
แมนูแฟคเจอริ ง
บจ.โอโต
โอโต แอดวานซ์ แมททีเรี ยล
แมนูแฟคเจอริ ง

บจ.ซัซัมมิท เอ็นจิเนียริ ง เซ็นเตอร์
บจ.โมเดิ
โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี
บจ.ซัซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี
บจ.ออโต้ อินทีเรี ยร์ โปรดักส์

ผลิตโครงเบาะพร้ อมพนักพิงและอุปกรณ์เลือน
ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก
แผ่นเส้ นใยอัดและแผ่นพลาสติก เพือใช้ ประกอบ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตชิ Bนส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์
ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื องฉีดพลาสติก
โลหะงานไม้
ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ Bนส่วนรถยนต์
ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ และผลิตชิ Bนส่วนประกอบ
รถยนต์
ผลิต นําเข้ า ส่งออก และรับจ้ างผลิตพรมปูพื Bน
หัวหมอนเบาะรถยนต์

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
นายกรกฤช จุฬางกูร (ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2556)

ประสบการณ์ทํางาน

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
2552 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริ ษัท

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

บจ.บางกอก อีเกิล วิง
บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ ง
บจ.ซัมมิท สเตียริ ง วีล

ผลิตชิ Bนส่วน Press Part
ผลิตชิ Bนส่วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอืน ๆ
ผลิต ขาย และรับจ้ างทําพวงมาลัยรถยนต์และ
กระปุกเกียร์ รถยนต์
นําเข้ าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น
รับจ้ างตัดเหล็ก
ประกอบกิจการฝึ กอบรม

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ

บจ.ซัมมิท ออนกรี น มีเดีย

2549 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ ท

2549 - ปั จจุบนั

รองประธานบริ ษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ
แมนูแฟคเจอริ ง
บจ.ไทยออโตอินดัสตรี

2552 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั

2550 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั

2548 - ปั จจุบนั
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บจ.ซัซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรี ยล
บจ.ซัมมิท โอโต บอดี B สกิลล์
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์
บจ.ซัซัมมิท อาร์ แอนด์ดี เซ็นเตอร์

บจ.ซัซัมมิท กรี นวัลเล่ย์ เชียงใหม่
กอล์ฟคลับ
บจ.แคสมา เรสซิง
บจ.ไทยซีทเบลท์

ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์และสอบเทียบเครื องมือวัด
วิเคราะห์วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบ
เครื องมือ แม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชิ Bนส่วน
ยานยนต์
ประกอบกิจการการพิมพ์
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้ าอุปกรณ์
ตกแต่งรถยนต์
ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสาย
เข็มขัดนิรภัย
ผลิตชิ Bนส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตูรถยนต์
ฝากระโปรงรถยนต์, ฝากระบะท้ าย, ห่วงล็อค
ประตู
ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทังชิ
B Bนส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ของยานพาหนะ
ผลิต ขาย ชิ Bนส่วน Press Part ของรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์

ประวัติการ
กระทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2556)

ประสบการณ์ทํางาน

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา

นายกรกฤช จุฬางกูร (ต่อ)

2548 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั

2552 - ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั

2553 - ปั จจุบนั
7. นายคะซึโยชิ โองากิ*

62

Machine and Technology
Course, Higashiyodo
Technical High School,
ญีปนุ่

ไม่มี

หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP 74/2008)

ไม่มี

ตําแหน่ง
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

2549 - 2550

กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
ผู้จดั การทัว ไปอาวุโส
(ส่วนงานวิจยั และพัฒนา)
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ

2548 - 2549

รองประธานกรรมการ

2544 - 2548

หัวหน้ าทีมกลุม่ งานประกัน
คุณภาพ

2551 – 2556
(กุมภาพันธ์)

*นายคะซึโยชิ โองากิ จัดทําหนังสือขอลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท มีผลตังแต่
B วนั ที 19 กุมภาพันธ์ 2556
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ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริ ษัท

บจ.ซัซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ ง
บจ.ซัซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ ง

ประวัติการ
กระทําผิด

ผลิต ขาย แกนคอม้ ารถยนต์ รวมทังชิ
B Bนส่วน
อะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด
ผลิตเบรคมือรถยนต์

บจ.ซัมมิท ไฮย่า (ประเทศไทย
ประเทศไทย)

ผลิตและซ่อมแซมเครื องจักรและอะไหล่ของเครื องจักร
ทุกประเภทรวมทังชิ
B Bนส่วนและอุปกรณ์
ของยานพาหนะทุกชนิด
บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิท
ประกอบกิจการผลิตชิ Bนส่วนรถยนต์
บจ. สตีล อัลลายแอนซ์เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ Coil Steel, Slitter Steel
บจ.ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย
ประเทศไทย)
ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ Bนส่วนอะไหล่และ
อุปกรณ์ของยานพาหนะ
บจ. ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ ง
ผลิตโช๊ คอัพ ชิ Bนส่วนเครื องยนต์ระบบส่งกําลัง
ระบบเบรค ระบบกันสะเทือนหรื อระบบสติริง
บจ. คอมพลีท โอโตพาร์ ท
ผลิตชิ Bนส่วนประกอบให้ อตุ สาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ
ปลอกสาย
บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์
ผลิตชิ Bนส่วนยาง สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิกส์และอืนๆ
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ไม่มี
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

Guangzhou TSK Control Cable
Co., Ltd.
Chongqing HI-LEX
LEX Cable System
Group Co., Ltd.
HI-LEX Corporation

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
8. นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ**

อายุ
(ปี )
57

คุณวุฒิทางการศึกษา
Ritsumeikan University,
Mechanical Engineering
ประเทศญีปนุ่
หลักสูตร : IOD
- ไม่มี-

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2556)
ไม่มี

ประสบการณ์ทํางาน

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
ไม่มี

ตําแหน่ง

2556 (พฤษภาคม) กรรมการ
- ปั จจุบนั
ผู้จดั การทัว ไปอาวุโส
(ส่วนงานวิจยั และพัฒนา)
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื Bอ
2553 - ปั จจุบนั
สํานักงานใหญ่
ผู้จดั การฝ่ ายวางแผนการผลิต
2549 - 2553
สํานักงานใหญ่
ผู้จดั การฝ่ ายออกแบบสายควบคุม
2545 - 2549
ยานยนต์ สํานักงานใหญ่
2542 - 2545

2538 - 2542

2533 - 2537

2530 - 2533

2528 - 2530

2523 - 2528

2522 - 2523

ผู้จดั การฝ่ ายออกแบบสายควบคุม
ยานยนต์ Utsunomiya Technical
Center
ผู้จดั การฝ่ ายออกแบบ
สายควบคุมยานยนต์
สํานักงานใหญ่
ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายออกแบบ
สายควบคุมยานยนต์
สํานักงานใหญ่
ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายออกแบบ
สายควบคุมยานยนต์
Utsunomiya Technical Center
วิศวกรฝ่ ายออกแบบ
สายควบคุมยานยนต์
Utsunomiya Technical Center
วิศวกรฝ่ ายออกแบบ
สายควบคุมยานยนต์
สํานักงานใหญ่
วิศวกรฝ่ ายผลิต Kaibara Plant

**นายคาซู
นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ ได้ รับแต่งตังทดแทนกรรมการท่
B
านเดิมทีลาออก ได้ รับการอนุมตั ิแต่งตังจากที
B
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังB ที 3/2556 มีผลตังแต่
B วนั ที 9 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้ นไป
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ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริ
บริ ษัท

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

บมจ.ไทยสตี
ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

HI-LEX
LEX Corporation

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
9. นายกวี วสุวตั

อายุ
(ปี )
79

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์
สาขาไฟฟ้ ากําลัง
Royal Melbourne Institute
of Technology (RMIT),
ออสเตรเลีย
หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP 23/2004)
- Director Certification
Program (DCP 58/2005)
- Audit Committee
Program (ACP 10/2005)
- Finance for NonFinance Director
(FND18/2005)
- Monitoring the System
of Internal Control and
Risk Management
(MIR 2/2008)
- Role of the Compensation
Committee (RCC 6/2008)

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2556)
ไม่มี

ประสบการณ์ทํางาน

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
ไม่มี

2548 - ปั จจุบนั

2535 - ปั จจุบนั
2540 - ปั จจุบนั
2543 - 2555
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ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
ประธานกิตติมศักดิ~
ทีปรึกษา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริ
บริ ษัท

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

กลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมวิศวกรรมยานยนต์
บมจ.ไทยรุ่งยูเนียนคาร์

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ผลิตชิ Bนส่วน ดัดแปลง และประกอบยานยนต์

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
10. นายอภินนั ท์ ณ ระนอง

อายุ
(ปี )
64

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี
สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2556)
ไม่มี

ประสบการณ์ทํางาน

ความสัมพันธ์
ไม่มี

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2548 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธานบริ หาร

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บจ.เธอร์ รีน อินเตอร์ เทรด

บริ การจัดงานเลี Bยง

2551 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บมจ.เอเพ็
เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้ นท์

บริ หารจัดการโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

2548 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการการลงทุน
ประธานกรรมการฝ่ ายบริ หาร
ความเสียง
กรรมการอิสระ
กรรมการการกํากับดูแลกิจการ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล

การลงทุนบริ ษัทอืน

บมจ.สามารถคอร์ ปอเรชัน

เทคโนโลยีและการสือสาร

2541 - ปั จจุบนั
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)
11. นายปริ ญญา ไววัฒนา

67

ปริ ญญาตรี (บัญชีบณ
ั ฑิต)
สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

ไม่มี

2553 - ปั จจุบนั
หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP 35/2005)
- Audit Committee
Program (ACP 9/2005)
- Director Certification
Program (DCP 72/2006)
- Monitoring the System of
Internal Control and Risk
Management (MIR 2/2008)
- Role of the Compensation
Committee (RCC
10/2010)

ประเภทธุรกิจ

2553 - ปั จจุบนั
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ชือหน่วยงาน/บริ
บริ ษัท

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
12. นายฉัตรชัย เอียสกุล

อายุ
(ปี )
59

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาโท
สาขาเศรษฐศาสตร์ การวางแผน
และนโยบาย
Northeastern University

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2556)
ไม่มี

ช่วงเวลา
ไม่มี

หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP 84/2010)
13. น.ส.สิริณา พัฒนะเมลือง

39

ปริ ญญาโท
สาขาอักษรศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

150,100 หุ้น
(0.06%)

ประสบการณ์ทํางาน

ความสัมพันธ์

บุตรี นายชูทอง พัฒนะ
เมลือง

2553 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริ ษัท

ประวัติการ
กระทําผิด

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

2546 - 2550

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ทีปรึกษา

บจ.แปซิฟิค กรุ๊ ป

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
อสังหาริ มทรัพย์

ไม่มี

2554 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษัท

บจ.ธัญญกิจ เซอร์ วิส

โกดังและท่าเทียบเรื อ

2544 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษัท

บมจ.พุทธธรรม ประกันภัย

ประกันภัย

2545 – ปั จจุบนั

ผู้จดั การทัว ไป - ส่วนงาน
บริ หารธุรกิจ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ไม่มี

2545 – ปั จจุบนั

ผู้จดั การทัว ไป - ส่วนงานผลิต

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ไม่มี

2542 - 2545

ผู้จดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ

บจ.ไทยสตีลเคเบิล (ทีที เอส เค)
เค

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

2554 - ปั จจุบนั

ผู้จดั การทัว ไป - ส่วนงาน
คุณภาพ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ไม่มี

2541 - 2554

ผู้จดั การฝ่ ายผลิต

บจ. ไทยยางกิจไพศาล

ผลิตยางทางเทคนิคสําหรับผู้ผลิตชิ Bนส่วน
ยานยนต์

หลักสูตร : IOD
- เลขานุการบริ ษัท
14. นายสุทน เปรมปรี

15. นายสวัสดิ~ สุขะอาจิณ

53

45

ปริ ญญาตรี
สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริ ญญาโท
สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

100,100 หุ้น
(0.04%)

ปริ ญญาโท
วิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
- ไม่มี -
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

เอกสารเเนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
B
ษัท มีกรรมการ
ตรวจสอบ 4 ท่าน ซึงมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้
สอดคล้ องกับข้ อกํ าหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ฯ มีรายนามดั
ายนาม งนี B
1. นายกวี
วสุวตั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอภินนั ท์
ณ ระนอง
กรรมการตรวจสอบ
3. นายปริ ญญา
ไววัฒนา
กรรมการตรวจสอบ
4. นายฉัตรชัย
เอียสกุล
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีตามขอบเขต หน้ าทีและความรับผิดชอบทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัท ซึง สอดคล้ องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2556 เริ มวันที 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที 30 กันยายน 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมรวม 5 ครังB
บางครังB ได้ มีการประชุมร่วมกับผู้บริ หาร ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีมีสาระสําคัญสรุปได้ ดงั นี B
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี เพือให้ มนั ใจว่ารายงานทางการเงินของบริ ษัทได้ จดั ทําขึ Bน
อย่างถูกต้ อง และเชือถือได้ ซึง คณะกรรมการตรวจสอบมี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีวา่ งบการเงินดังกล่าว มี
ความถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชี และวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีทีรับรองทัว ไป
รวมทังได้
B มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเกียวข้ องทุกไตรมาส
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุ
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีทีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดย
ว่าจ้ างผู้เชียวชาญการตรวจสอบภายในมาดําเนินการตรวจสอบ อีกทังมี
B ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้ าทีตรวจสอบ
ภายในตามแผนงานตรวจสอบประจําปี ทีคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและอนุมตั ิ ซึงครอบคลุมระบบงานที
สําคัญ รวมทังได้
B มอบหมายให้ ติดตามผลการแก้ ไขปรับปรุ งข้ อบกพร่ องตามรายงานผลการตรวจสอบด้ วย เห็นว่า
บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และไม่พบข้ อบกพร่ อง หรื อจุดอ่อน
เกียวกับระบบการควบคุมภายในทีเป็ นสาระสําคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่
นอย่างเหมาะสม รวมทังมี
B การเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่างครบถ้ วน
นอกจากนี B ได้ สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน หน้ าที ความ
รับผิดชอบ อัตรากํ าลัง และความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะก รรมการตรวจสอบ และรายงานด้ านการบริ ห ารต่ อ กรรมการผู้ จั ด การ
มีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริ ษัทเป็ นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล
3. สอบทานการบริ หารความเสียง ซึงบริ ษัทได้ จัดทํากิจกรรมการบริ หารความเสียงด้ านการดําเนินงาน (Operational
Risk) โดยหน่วยงานต่าง ๆ เป็ นผู้บง่ ชี Bความเสีย ง ประเมินความเสียงทังจากปั
B
จจัยภายใน และปั จจัยภายนอก จัดการ
ความเสียง และติดตามความคืบหน้ าของแต่ละหน่วยงาน เพือให้ มนั ใจว่า สามารถปฏิบัติงานได้ ตามเป้าหมายที
กําหนดไว้ และหากเกิดเหตุการณ์ทีอาจมีผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร สามารถจั
สามารถจัดการความเสียงให้ อยู่ใน
ระดับทียอมรั บได้ อย่างทันกาล ซึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสียงที
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

4. สอบทานให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้ อบกพร่ องทีมีสาระสําคัญในเรื องการไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง
5. สอบทานและให้ ความเห็นต่อการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกัน หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การ
ปฏิบติตั ิตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน ไม่พบรายการทีก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในเรื องดังกล่าวอย่างถูกต้ องครบถ้ วน รวมทังได้
B ปฏิบตั ิ
เป็ นไปตามหลักจรรยาบรรณฯ ทีกําหนดอย่างเหมาะสม
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือขออนุมตั ิต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น
ซึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาผู
ารณา ้ สอบบัญชีรายใหม่ทดแทนผูผู้สอบบัญชีรายเดิมซึงได้ แจ้ งขอถอนตัว โดย
พิจารณาจากประสบการณ์ สอบบัญชีอุตสาหกรรมเดียวกัน, จํานวนผู้สอบบัญชีรองรับการสอบบั
การ
ญชีของบริ ษัทจด
ทะเบียน และค่าสอบบัญชีเมือเปรี ยบเทียบกับสํานักงานสอบบัญชีระดับเดียวกัน รวมทังความเป็
งB
นอิสระ และได้ เสนอ
วิสสุตา
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเพือขออนุมตั ิทีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังนายกฤษฎา
B
เลิศวนา และ/หรื อ นางสาว
จริ ยธนากร และ/หรื อนางสาวสุ
าวสุมาลี รี วราบัณฑิต แห่งบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2557 (รอบบัญชี 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ค่าสอบบัญชีรวม 1,050,000 บาท (ไม่รวมค่า
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุน จํานวน 200,000 บาท)
โดยสรุปในภาพรวมแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และมีความเห็นว่า บริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลทางการเงิน และการดําเนินงานอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน และการบริ หารความเสียงทีเหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ข้ อกําหนด และข้ อผูกพันต่าง ๆ มีการปฏิบตั ิกบั รายการทีเกียวโยงกันอย่างถูกต้ อง มีการปฏิบตั ิงานทีสอดคล้ องกับ
ระบบการกํากับดูแลกิจการทีดีอย่างเพียงพอ โปร่ งใส และเชือถือได้ รวมทังมี
B การพิ
ารพิจารณาความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีเพือ
แต่งตังB และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี

(นายกวี วสุวตั )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

เอกสารเเนบ 4 รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ าแผนก ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน และฝ่ฝ่ ายกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และนักลงทุนสัมพันธ์

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

นางสาวเบญจมาส เมืองทอง

36

ทีอยูต่ ิดต่อ :
147/436 ม.1 ต.เทพารักษ์
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
10270
การมีสว่ นได้ เสียในวาระการ
ประชุม
- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาโท
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หลักสูตร :
โดย THEIIAT
- Internal Audit Procedures
- Audit Report Writing
โดย TATSC
- Risk Management: ISO 31000:2009

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.คค. 2556)
ไม่มี

ประสบการณ์ทํางาน

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
ไม่มี

ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริ
บริ ษัท

2549 - ปั จจุบนั

1. หัวหน้ าแผนก – ฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน
2. เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

2549 - 2549
2548 - 2548

เจ้ าหน้ าที – ตรวจสอบภายใน
เจ้ าหน้ าที – ตรวจสอบภายใน
(อาวุโส)

บมจ. แพรนด้ าจิวเวลลี
บมจ. แพน ราชเทวี กรุ๊ป

ผลิต และจําหน่ายเครืองประดับ
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภท
เวชภัณฑ์ เวชสําอาง เครื องสําอางฯ
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ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
นางกสิตา พิทกั ษ์สงคราม
ทีอยูต่ ิดต่อ :
19/5 หมู่ 3
ตําบลบ้ านสวน
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
20000
การมีสว่ นได้ เสียในวาระการ
ประชุม
- ไม่มี

อายุ
(ปี )
31

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาโท
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิชาการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
หลักสูตร :
โดย IOD
- Company Secretary(CSP46/2012)
- Company Reporting Program
(CRP3/2012)
โดย TLCA
- Fundamental Practice for Corporate
Secretary (FPCS)
โดย SEC, SET
- Smart Disclosure Program (SDP)
- การใช้ งานระบบ SPC Straight Through
- Basic IR Training
- Stock Valuation for IR
- Good Practices for Analyst
Presentation
- แนวทางการจัดทํารายงานการกํากับดูแล
กิจการที ดี สําหรับบริ ษัทจดทะเบียน
ปี 2556
โดยสถาบันอืนๆ
- โครงการพัฒนาผู้บริ หาร Global Mini
MBA รุ่นที 78 คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.คค. 2556)
ไม่มี

ประสบการณ์ทํางาน

ความสัมพันธ์
ไม่มี

ประเภทธุรกิจ

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2555 – ปั จจุบนั

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

2551 - ปั จจุบนั

1. เลขานุการบริ ษัท
2. หัวหน้ าแผนก ฝ่ ายกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และนักลงทุนสัมพันธ์
3. ผู้ช่วย – กรรมการผู้จดั การ

2550 - 2551
2548 - 2550

ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายธุรการ
เลขานุการผู้จดั การฝ่ ายผลิต

บจ. มารูอิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์
(
) ผลิตชิ Bนส่วนพลาสติกสําหรับยานยนต์
บจ. คอบร้ า อินเตอร์ เนชัน แนล ผลิตและส่งออกอุปกรณ์กีฬาทางนํ Bา

- 104 -

ชือหน่วยงาน/บริ
บริ ษัท
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

เอกสารเเนบ 5 รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
ในปี 2556 บริ ษัทไม่มีนโยบายประเมินราคาทรัพย์สนิ และไม่มีการตีราคาทรัพย์สนิ ใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
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เอกสารเเนบ 6 เกณฑ์ มาตรฐานการประเมินการปฏิบัตหิ น้ าทีของคณะกรรมการ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
เกณฑ์ มาตรฐานการประเมินการปฏิบัติหน้ าทีของคณะกรรมการ (ทัทัง$ คณะและตนเอง)
คณะและตนเอง
คําชี Bแจง : คณะกรรมการควรประเมินผลการปฏิบตั ิด้วยตนเอง (ทังคณะ
B
และตนเอง) อย่างน้ อยปี ละ 1 ครังB
เพือให้ คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป
หมวดที
1
2
3
4
5
6

หัวข้ อการประเมิน
โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การทําหน้ าทีของกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร
รวม

ช่วงระดับคะแนน :
ช่ วงคะแนน (ร้ อยละ)
100
75 ≥ X < 100
50 ≥ X < 75
25 ≥ X < 50
< 25

จํานวนข้ อ
10
18
8
7
5
6
54

คะแนนมาตรฐาน
(ร้ อยละ)
75
75
75
75
75
75
75

ความหมาย
การปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “ดีดีเยียม”
ม
การปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “ดี”
การปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “พอสมควร
พอสมควร”
การปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “เล็
เล็กน้ อย”
ย
การปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการอยูใ่ นระดับ “ไม่
ไม่มีการดําเนินการ”
การ

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์มาตรฐานการประเมินข้ างต้ น ใช้ ร่วมกับแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (ทังคณะ
B
และ
ตนเอง) ทีอ้างอิงจากศูนย์พฒ
ั นาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ณ พฤศจิจิกายน 2550
2. คณะกรรมการบริษัท จัดทําแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเอง (ทัทัง$ คณะ และตนเอง)ในเดื
และตนเอง
อนกันยายน ของ
ทุกปี
3. เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้รวบรวมและจัดทําสรุปการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (ทัทังคณะ
B
และตนเอง รายงานในที
และตนเอง)
ประชุ
ะชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
4. คณะกรรมการท่ านใดทีคะแนนประเมินตนเองในแต่ ละหมวด ได้ คะแนนน้ อยกว่ าร้ อยละ
75 กรุ ณาระบุแนวทางการปรับปรุ งลงในแบบสอบถาม ช่ อง “ความเห็น/ข้ข้ อเสนอแนะ”
เสนอแนะ ก่ อนนําส่ ง
แบบสอบถามฯ เพือดําเนินการปรับปรุ งตามแนวทางดังกล่ าวและเก็บไว้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงต่ อไป
5. มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั B ปี 2557 เป็ นต้ นไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือบริ ษัท
1. บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
บริ ษัททีเกียวข้ อง
2. บจ.ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน
3. บจ.ซัมมิท โอโต บอดี B อินดัสตรี
4. บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี
5. บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี B เวิร์ค
6. บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอริ ง
7. บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรี ยล แมนูแฟคเจอริง
8. บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี
9. บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ ง เซ็นเตอร์
10. บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี
11. บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี
12. บจ.ออโต้ อินทีเรี ยร์ โปรดักส์
13. บจ.บางกอก อีเกิล วิง
14. บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท
15. บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ ท
16. บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรี ยล
17. บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า
18. บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ ง
19. บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ
20. บจ.ซัมมิท โชว่า แมนูเเฟคเจอริ ง
21. บจ.ซัมมิท สเตียริ ง วีล
22. บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี
23. บจ.ไทยออโตอินดัสตรี
24. บจ.ไทยซีทเบลท์
25. บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ ง
26. บจ.มารูบชิ ิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม
27. บจ.ซัมมิท ไฮย่า (ประเทศไทย)
28. บจ.จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์
หมายเหตุ:

x ประธานกรรมการ

/ กรรมการ

นายสรรเสริ ญ
จุฬางกูร
X, //, S
X, //, S
X, //, S
X, //, S
X, //, S
X, S
X, S
X, S
X, //, S
X, //, S
X, S
X, S
/
X, S
X, S
X, //, S
X, S
X, //, S
X, S
X, S
X, //, S
X, S
X, S
X, S
X, S
/, S
X, S
/, S
// กรรมการบริ หาร

นายชูทอง
พัฒนะเมลือง
/, //, S

X, S

X, S

นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
/, //, S

นายมากาโต
เทราอุรา
/

นายทวีฉตั ร
จุฬางกูร
/, S

นายกรกฤช
จุฬางกูร
/, S

/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S

/, //, S
//, S
/, S
/, //, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/

/, S

/, S

/, S

/, S
/, S

นายคะซึโยชิ
โองากิ
/, S

นายคาซูฮิโร
ทาเคชิตะ
/, S

/, S
/, S
/, S

/, S
/, //, S

/, S
/, S
/
/, S
/
/, S

S กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ID กรรมการอิสระ

/, S
/, S
/
/, S
/, S

AC กรรมการตรวจสอบ

*นายคะซึโยชิ โองากิ จัดทําหนังสือขอลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท มีผลตังแต่
B วนั ที 19 กุมภาพันธ์ 2556
**นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ ได้ รับแต่งตังทดแทนกรรมการท่
B
านเดิมทีลาออก ได้ รับการอนุมตั ิแต่งตังจากที
B
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังB ที 3/2556 มีผลตังแต่
B วนั ที 9 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้ นไป
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นายกวี
วสุวตั
/, ID, AC

นายอภินนั ท์
ณ ระนอง
/, ID, AC

นายปริ ญญา
ไววัฒนา
/, ID, AC

นายฉัตรชัย
เอียสกุล
/, ID, AC

น.ส. สิริณา
พัฒนะเมลือง

นายสุทน
เปรมปรี

นายสวัสดิ~
สุขะอาจิณ

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือบริ ษัท
29. บจ.ซัมมิท อินดัสตรี B (ประเทศไทย)
30. บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็ คเจอริ ง
31. บจ.เอช เอส เอช
32. บจ.ฮายาม่า อินเตอร์ เทรด
33. บจ.ซัมมิท รี เทอร์ นิทโตกุ ซาวด์ พรู๊ฟ
34. บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ ท
35. บจ.ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้ นท์
36. บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ แมนูแฟคเจอริ ง
37. บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์ โอโตโมทีฟ
38. บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ
39. บจ.ซัมมิท ออนกรี น มีเดีย
40. บจ.ซัมมิท กรี นวัลเล่ย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ
41. บจ.แคสมา เรสซิง
42. บจ.ซัมมิท โอโต บอดี B สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์
43. บจ.ซัมมิท อาร์ แอนด์ดี เซ็นเตอร์
44. บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิท
45. บจ.อมตะ ซัมมิท เรดดี B บิลท์
46. บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ ปอเรชัน
47. บจ.เจ แม็ค พร็ อพเพอร์ ตี B แอ็คเซ็ส
48. บจ.โชว่า ออโต้ พาร์ ท (ประเทศไทย)
49. บจ.เธอร์ รีน อินเตอร์ เทรด
50. บมจ.ไทยรุ่งยูเนียนคาร์
51. บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้ นท์
52. บจ.เซ็นทรัล มอเตอร์ วีล (ประเทศไทย)
53. บจ.สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์ วิส เซ็นเตอร์
54. บมจ.ไอร่ า แคปปิ ตอล
55. บมจ.สามารถคอร์ ปอเรชัน
หมายเหตุ:

x ประธานกรรมการ

/ กรรมการ

นายสรรเสริ ญ
จุฬางกูร
/, S
X, S
/
/
X, S
/
X, S
X, S
X, S
X, S
X, S
X, S
X, S
X, S
X, S
/

นายชูทอง
พัฒนะเมลือง

นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง

X, S

/, S

นายมากาโต
เทราอุรา

นายทวีฉตั ร
จุฬางกูร
/
/, S

นายกรกฤช
จุฬางกูร

นายคะซึโยชิ
โองากิ

นายคาซูฮิโร
ทาเคชิตะ

นายกวี
วสุวตั

นายอภินนั ท์
ณ ระนอง

นายปริ ญญา
ไววัฒนา

/, S

/
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S

/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/

X, S
/, S
/, S
/, //
/, ID, AC,
/, ID
X, S
/

// กรรมการบริ หาร

/

/
/, ID
/, ID

S กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ID กรรมการอิสระ

AC กรรมการตรวจสอบ

*นายคะซึโยชิ โองากิ จัดทําหนังสือขอลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท มีผลตังแต่
B วนั ที 19 กุมภาพันธ์ 2556
**นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ ได้ รับแต่งตังทดแทนกรรมการท่
B
านเดิมทีลาออก ได้ รับการอนุมตั ิแต่งตังจากที
B
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังB ที 3/2556 มีผลตังแต่
B วนั ที 9 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้ นไป
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นายฉัตรชัย
เอียสกุล

น.ส. สิริณา
พัฒนะเมลือง

นายสุทน
เปรมปรี

นายสวัสดิ~
สุขะอาจิณ

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือบริ ษัท

นายสรรเสริ ญ
จุฬางกูร

56. บจ. พี. ทูลลิง
57. Changchun HI-LEX Auto Cable Co., Ltd
58. Chongqing HI-LEX Cable System Group Co., Ltd.
59. Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)
60. Dae Dong System Co., Ltd.
61. Guangdong HI-LEX Cable Syetem Co.,Ltd
62. Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.
63. HI-LEX Cable System Co., Ltd.
64. HI-LEX Controls Inc.
65. HI-LEX Corporation
66. HI-LEX India Private Ltd.
67. HI-LEX Vietnam Co., Ltd.
68. Izushi Cable, Inc.
69. HI-LEX KANTO, Inc.
70. HI-LEX Saitama, Inc.
71. HI-LEX Shimane, Inc.
72. PT. HI-LEX Indonesia
73. PT. HI-LEX Parts Indonesia
74. Tajima TSK, Inc.
75. TSK (Korea) Co., Ltd.
76. Yantai TSK Cable System Co., Ltd.
77. HI-LEX America Inc.
78. Daedong HI-LEX of America Inc. LLC.
79. HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V
80. HI-LEX Cable System Co., Ltd. (Europe)
81. HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC.
หมายเหตุ:

x ประธานกรรมการ

/ กรรมการ

// กรรมการบริ หาร

นายชูทอง
พัฒนะเมลือง

นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
/,S

นายมากาโต
เทราอุรา

นายทวีฉตั ร
จุฬางกูร

นายกรกฤช
จุฬางกูร

/
/
/
/
/
/
/
/
x
/
/
/
/
/
/
AC
AC
/
/
/
/
/
/
/
/
S กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ID กรรมการอิสระ

นายคะซึโยชิ
โองากิ

นายคาซูฮิโร
ทาเคชิตะ

x

AC กรรมการตรวจสอบ

*นายคะซึโยชิ โองากิ จัดทําหนังสือขอลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท มีผลตังแต่
B วนั ที 19 กุมภาพันธ์ 2556
**นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ ได้ รับแต่งตังทดแทนกรรมการท่
B
านเดิมทีลาออก ได้ รับการอนุมตั ิแต่งตังจากที
B
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังB ที 3/2556 มีผลตังแต่
B วนั ที 9 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้ นไป
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นายกวี
วสุวตั

นายอภินนั ท์
ณ ระนอง

นายปริ ญญา
ไววัฒนา

นายฉัตรชัย
เอียสกุล

น.ส. สิริณา
พัฒนะเมลือง

นายสุทน
เปรมปรี

นายสวัสดิ~
สุขะอาจิณ

