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ส่ วนที 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์
•
ภารกิจ
•
•
•
•

เป็ นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก
ด้ านการตลาด – มุ่งสู่ตลาดโลก
ด้ านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ – มุ่งสูก่ ารเป็ นผู้ออกแบบระดับโลก
ด้ านองค์กร – มุ่งสูค่ วามเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้ านผลิตภัณฑ์ – พัฒนาสินค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพระดับโลก

ทางคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาทบทวนและอนุ
ารณาทบท
มตั วิ ิสยั ทัศน์และภารกิจของบริษัทอย่างน้ อยทุก ๆ 5 ปี
1.1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสายควบคุมสําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ เพื/อจําหน่ายให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนนํ
ั 1 า ตลอดจนศูนย์อะไหล่และบริ ษัท
ผู้ค้ารายย่อยต่าง
าง ๆ ทังภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้
1
เครื/ องหมายการค้ า
และเครื/ องหมายการค้ า
ของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั/น ได้ แก่
และ “HI-LEX” โดยผลิตภัณฑ์ใดทําการผลิตภายใต้ สญ
ั ญา
การใช้ สิทธิ และรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที/ทํากับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั/น นัน1 บริ ษัทก็จะต้ องจ่ายค่าลิขสิทธิYให้ กับ
ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน/ ด้ วย
บริษัทได้ รับการยอมรับจากบริษัทผู้ ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมาเป็ นเวลายาวนานว่า ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพดี ราคาเหมาะสม และมีการบริการที/ดที งก่
ั 1 อนและหลังการขาย
ณ สิ 1นปี 2557 บริษัทมีส่สว่ นแบ่งการตลาดสําหรับสายควบคุมสูงเป็ นนอัอันดับต้ น ๆ ของประเทศไทย โดยมีลกู ค้ าเป็ นกลุ่ม
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชัน1 นําของทังประเทศญี
1
/ปนและสหรั
ุ่
ฐอเมริ กา นอกจากนี 1 บริ ษัทยังได้ รับความ
ไว้ วางใจจากบริ ษัท Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd. ให้ เป็ นผู้ผลิตชุดควบคุ
ดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ในรถรุ่ น
ต่อไปที/จะทําการผลิตด้ วย
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1.2

การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
ประวัตคิ วามเป็ นมาของธุรกิจ
บริษัทเดิมชื/อว่า บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จํากัด ก่อตังขึ
1 1นเมือ/ วันที/ 12 มิถนุ ายน 2521 โดยผู้ก่อตังหลั
1 ก 2 ท่าน
คือนายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมลือง บริษัทมีทนุ จดทะเบียนเริ/มแรกจํานวน 4 ล้ านบาท และมีกําลัง
การผลิตในช่ว งแรก 250,000
000 เส้ นต่อปี ต่อมาได้ เ พิ/มทุน จดทะเบีย นและร่ ว มทุนกับไฮเล็ก ซ์ คอร์ ปอเรชั/น ซึ/งเป็ น
บริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ราายใหญ่ของประเทศญี/ปนุ่
ต่อมาในปี 2548 บริษัทได้ จดทะเบียนเป็ นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลีย/ นชื/อเป็ น บริ ษัท ไทย
สตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)) แต่สดั ส่วนผู้ถือหุ้นยังคงเดิม

การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญในรอบ 3 ปี ทีผ่ านมา
2555
- ได้ รับใบรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการ มอก.
มอก 17025-2548
2548 (ISO/IEC 17025: 2005) จากสํานักงานมาตรฐาน
อุต สาหกรรม กระทรวงอุต สาหกรรม ซึ/ ง เป็ นการรั บ ประกัน ความสามารถทางวิ ช าการของห้ อ งปฏิบัติ ก ารตาม
มาตรฐานสากล
- ได้ รับรางวัล Improvement Award จากบริ ษัท ไทยซูซุกิมอเตอร์ จํากัด ซึ/งเป็ นรางวัลสําหรับผู้ผลิตชิน1 ส่วนด้ านที/มีการ
จัดส่งสินค้ าดีเด่นติดต่อกัน 3 ปี
- ได้ รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจํานวน 1 บัตร คือ
บัตรที/ 3 ส่งเสริมการลงทุนในโครงการขยายการดําเนินงานของบริษัท
2556
- ได้ ประกาศเกียรติคณ
ุ ในฐานะที/เป็ นสถานประกอบการที/ปฏิบตั ิพรบ
รบ. ส่งเสริ มและพัฒนาการคุณภาพชีวิตคนพิการดีเด่น
ประจําปี จากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยการสนับสนุนเงินสมทบเข้ ากองทุนคนพิการ และมีการจ้ างผู้ พิการเป็ นนพนั
พนักงาน
ของบริษัท
- ได้ รับรางวัล Cost Reduction จากบริษัท ยามาฮ่า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
2557
- ได้ รับรางวัลประสิทธิภาพความถูกต้ อง (TOYOTA Delivery Accuracy) จากบริ
บริษัท โตโยต้ า พาร์ ทเซ็นเตอร์ เอเชียแปซิฟิก
จํากัด
- ได้ รับรางวัล Quality Improvement จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ/งเป็ นรางวัลสําหรับการแก้ ไข
ปรับปรุง และพัฒนาทางด้ านคุณภาพ
- ได้ รับรางวัล Thailand Corporate Brand Rising Star 2014 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริ ษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ส
(ประเทศไทย) จํา กัด ซึ/งเป็ นรางวัลสําหรับบริ ษัทที/มีมลู ค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดประจํา ปี 2557 ประเภทหมวดสินค้ า
อุตสาหกรรม
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โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ตุลาคม 2557
กลุม่ จุฬางกูร
41.30%

กลุม่ พัฒนะเมลือง

อื/น ๆ

12.03%

ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน/
26.94%

19.73%

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
ทุนชําระแล้ ว 259.80 ล้ านบาท
6%
บริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จํากัด
ทุนชําระแล้ ว 11.15 ล้ านเหรียญสหรัฐ

94%

ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทคือ
1) สายควบคุม (Control
Control Cable
Cable) ประกอบด้ วย
- สายควบคุมระบบต่าง ๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิ ดดฝากระโปรงหน้
ฝากระโปรงหน้ า - หลัง
สายสตาร์ ทเครื/องยนต์ สายคันเร่ง สายเกียร์ เป็ นต้ น
- สายควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรค สายคลัช สายวัด
รอบ สายเร่งความเร็ว เป็ นต้ น
2) ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้ แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ แบบใช้
สายควบคุมสําหรับรถยนต์ทกุ ประเภท
การผลิ ต สายควบคุม และชุ ด ควบคุ ม รางกระจกหน้ าต่
า ต่ า งรถยนต์ แ บบใช้ สายควบคุ ม ต่ า ง ๆ ที/ ก ล่ า วมาข้ าางต้
งต้ น
บริษัททําการผลิตภายใต้ สญ
ั ญาการใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค (License
License and Technical Assistance
Agreement) ระหว่างบริษัทกับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน/ (HI-LEX Corporation) ซึง/ เป็ นนผูผู้ ผลิตสายควบคุมสําหรับยานยนต์ชัน1
นําของประเทศญี/ปนนและเป็
ุ่ และเป็ นผู้ถือหุ้ นรายให
รายใหญ่ของบริษัท
ปั จจุบนั บริษัทตังโรงงานและสํ
1
านักงานใหญ่เพื/อดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริ ษัททัง1 2 ประเภท อยู่ที/นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร เลขที/ 700/737 หมู่ 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง
านทอง จังหวัดชลบุรี มีพืน1 ที/ 50 ไร่ 56 ตารางวา (ประมาณ
80,224 ตารางเมตร) โดยมีรายละเอียด ดังนี 1
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พืนH ทีใช้ ในการผลิต จัดเก็บและจัดส่ งสินค้ า (เดิม)
ส่วนการผลิตสายควบคุม
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
ส่วนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
พื 1นที/จดั เก็บและจัดส่งสินค้ า
พื 1นที/ใช้ สอยร่วม
รวม
พืนH ทีอืน ๆ (เดิม)

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

พื 1นที/ซ่อมบํารุง
พื 1นที/สาํ นักงานและโรงอาหาร
รวม

3,584
10,200
13,784

พืนH ทีใช้ ในการผลิต จัดเก็บและจัดส่ งสินค้ า (ใหม่ )

พืนH ที (ตารางเมตร
ตารางเมตร)

ส่วนการผลิตสายควบคุม
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
ส่วนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ส่วนการจัดเตรียมชิ 1นส่วนการผลิต
พื 1นที/จดั เก็บและจัดส่งสินค้ า
พื 1นที/ใช้ สอยร่วม
พื 1นที/ Free Area
พื 1นที/ Loading Area
รวม

7,061
2,678
1,299
8,525
10,881
8,958
9,988
1,010
50,400
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เป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษั ท มี เ ป้ าหมายหลั ก ที/ จ ะรั ก ษาความเป็ นผู้ นํ า ในการเป็ นผู้ ผลิ ต สายควบคุ ม รถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ชัน1 นําในระดับโลก โดยจะให้ การสนับสนุนด้ านชิน1 ส่วนแก่บริ ษัทในกลุ่มของ
ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน/ เป็ นนหลั
หลัก ซึง/ บริษัทตระหนักว่าปั จจัยสําคัญที/จะทําให้ บริษัทสามารถบรรลุเป้ าหมายดังกล่าวได้ บริษัท
จะต้ องดําเนินการรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมต้ นทุนการผลิต เพิ/มประสิทธิภาพการจัดส่งผลิตภัณฑ์
ตลอดจนการเพิ/มความสัมพันธ์ ที/ดีกบั บริ ษัทอื/นในกลุ่มไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั/น ให้ มากยิ/งขึน11นในด้
ในด้ านการรักษาและปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์ให้ มีคณ
ุ ภาพตรงตามความต้ องการของบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์นนั 1 ปั จจัยสําคัญคือการรักษา
และปรับปรุงคุณภาพในการผลิตอย่างต่อเนื/อง ซึง/ ตลอดเวลาทีผ/ ่านมาบริษัทได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าว โดยทําการ
ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการผลิตจนได้ รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตในระดับสากล คือ ISO/TS 16949
ในด้ า นการควบคุมต้ นทุนการผลิตนัน1 บริ ษั ทมีเป้ าหมายในการลด
าหมายในการลดต้ต้ นทุนการผลิตและปรั บปรุ งกระบวนการผลิต ให้ มี
ประสิทธิ ภาพสูงขึน1 โดยปรับเป้าหมายการผลิตให้ สงู ขึน1 อย่างต่อเนื/อง ทําการออกแบบไลน์ก ารผลิตที/ทันสมัย เน้ นการ
ป้ องกันความผิดพลาด และควบคุมด้ วยระบบอัตโนมัติ เพื/อเป็ นการเพิ/มขีดความสามารถของบริษัทให้ แข่งขันได้ ในระดับ
ภูมิภาค
ภาค ประกอบกับบริ ษัทได้ ว่าจ้ า งบุค คลภายนอก ซึ/งมีค วามชํา นาญในการบริ หารคลังสินค้ า (เฉพาะวัตถุดิบ ) มา
ดําเนินการบริหารจัดการ นําเทคโนโลยีและแนวทางการบริการมาปรับปรุง รวมทังพั
1 ฒนาระบบต่าง ๆ ให้ เกิดประสิทธิภาพ
โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการจัดการ เพื/อให้ เกิดความ
ความถูถูกต้ องแม่นยําในเรื/ องของจํานวนสินค้ า ตําแหน่งจัดเก็บ
การใช้ พืน1 ที/ใ ห้ เ กิด ประโยชน์สูงสุด ลดจํ า นวนสินค้ า ที/ห มดอายุ และลดปริ ม าณสินค้ าคงคลัง เพื/ อช่ วยในเรื/ องเงิ นทุน
หมุนเวียนของบริษัท
สําหรับการจัดส่งนัน1 บริ ษัทมีเป้าหมายพัฒนาช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์ให้ มีประสิทธิ ภาพมากยิ/งขึ 1น ซึ/งรวมถึงการ
ว่าจ้ างผู้เชี/ยวชาญในการจัดส่งเข้ ามาดําเนินการในการกระจายผลิต ภัณฑ์ในกรณีที/มีความจําเป็ น ทังงนี
1 นี 1 เพื/อรองรับการ
จัดส่งให้ กับลูกค้ าทังภายในและภายนอกประเทศ
1
ซึ/งการว่าจ้ างผู้เชี/ยวชาญจะช่วยให้ บริ ษัทสามารถส่งผลิตภัณฑ์ได้ ตาม
กําหนด และช่วยลดต้
วยลดต้ นทุนที/เกี/ยวข้ องลงได้ เนือ/ งจากผู้ จดั ส่งสามารถรวบรวมผลิตภัณฑ์ที/จะต้ องจัดส่งในจุดหมายเดียวกัน
จากผู้ว่ า จ้ า งหลายรายเพื/อ ดํ า เนิ น การจัด ส่งในคราวเดีย วกัน ได้ ทํา ให้ ต้ น ทุน ค่า ใช้ จ่ ายในการขนส่งแต่ล ะครั ง1 ถูก ลง
นอกจากนี 1 การว่าจ้ างผู้เชี/ยวชาญดังกล่าวจะช่วยลดภาระของบริ
ยลดภาระของบริ ษัทในการรับประกันความเสียหายที/อาจเกิดขึ 1นจากการ
ขนส่งด้ วย เนื/องจากผู้เชี/ยวชาญดังกล่าวจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําประกันภัยเอง
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้ างรายได้ แยกตามผลิตภัณฑ์
บริษัทมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ กบั คู่ค้าทังภายในและภายนอกประเทศ
1
โดยสามารถสรุปโครงสร้ างรายได้ ของบริษัทแยก
ตามผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2555 – 2557 ได้ ดงั ตารางต่อไปนี 1
2555**
2556
2557
สายผลิตภัณฑ์
รายได้
สัดส่ วน
รายได้
สัดส่ วน
รายได้
สัดส่ วน
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ร้ อยละ)
ยละ (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
รายได้ จากการขายในประเทศ
2,292
96
3,587
95
2,610
95
- สายควบคุมรถยนต์
1,501
63
2,496
66
1,984
72
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
447
19
513
14
409
15
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
339
14
578
15
217
8
- อื/น ๆ
5
รายได้ จากการขายต่ างประเทศ
63
3
69
2
122
4
- สายควบคุมรถยนต์
15
1
22
1
29
1
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
1
0
- อื/น ๆ
48
2
47
1
93
3
รายได้ อนื
- อื/น ๆ
26
1
123
3
28
1
รวมรายได้

2,381

100

3,779

100

2,760

100

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี/ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท)

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
1. สายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ (Control Cable)
2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ (Window Regulator)
บริ ษัททําหน้ าที/เป็ นผู้ผลิตชิน1 ส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement Equipment
Manufacturer) เพื/อส่งให้ แก่โรงงานประกอบของลูก ค้ า ผู้ผลิต ชิ น1 ส่วน และศูนย์อะไหล่ ซึ/งได้ แก่ ผู้ ผลิต รถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ ทังในและต่
1
างประเทศ รวมถึงบริ ษัทต่าง ๆ ในเครื อของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั/น โดยรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ของบริษัทมีดงั นี 1
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

1. สายควบคุม (Control Cable)
บริษัททําการผลิตสายควบคุมทังที
1 /ใช้ กบั รถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสายควบคุมเป็ นอุปกรณ์ที/มีความสําคัญมาก
เนื/องจากเป็ นอุปกรณ์ ที/ใช้ ในการควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิเช่น ระบบเบรค ระบบ
สตาร์ ทเครื/ องยนต์ ระบบเกี ยร์ และระบบคลัช เป็ นต้ น บริ ษัทมีย อดขายสายควบคุ
อดขายสายควบคุมในปี 2557 คิดเป็ นสัด ส่ว น
ประมาณ ร้ อยละ 88 ของยอดขายรวม โดยเป็ นการขายในประเทศร้ อยละ 96 และเป็ นนการขายต่
การขายต่างประเทศร้ อยละ 4
ของยอดขายรวมของสายควบคุม ทังนี
1 1รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สายควบคุมของบริษัทมีดงั นี 1
สายควบคุมรถยนต์ (Automobile Control Cable)
บริษัทผลิตสายควบคุมระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ โดยเน้ นรถยนต์นงั/ ส่วนบุคคล รถบรรทุก (กระบะ)
(
ขนาด 1 ตัน ซึ/งโดยเฉลี/ย
แล้ วในรถยนต์ 1 คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 8 - 16 ประเภท ทําหน้ าที/ควบคุมการทํางานของระบบต่าง ๆ ในรถยนต์
เช่น เครื/องยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ทังนี
1 1 บริษัทสามารถผลิ
สามารถผลิตสายควบคุมที/ใช้ ในรถยนต์ได้ ทกุ ๆ ประเภท
ภาพสายควบคุมหลักของรถยนต์ทบี/ ริษัทผลิต

นอกจากสายควบคุมดังแสดงในแผนภาพข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังสามารถผลิต สายควบคุมที/ใช้ ค วบคุมระบบอื/น ๆ ของ
รถยนต์ อาทิ สายโช้ ค สายปรับเบาะที/นงั/ สายล็อคประตู สายควบคุมกระจกมองข้ าง สายเครื/ องปรับอากาศ และสายไมล์/
วัดความเร็ว สายเข็มขัดนิรภัย สายประตูท้าย เป็ นต้ น
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที/ผา่ นมา บริษัทมียอดการจําหน่ายสายควบคุมรถยนต์ ดังนี 1
2555**
1,501
15
1,516
14

ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)

2556
2,496
22
2,518
66

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม
มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี/ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)
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หน่วย : ล้ านบาท
2557
1,984
29
2,013
(21)
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สายควบคุมรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable)
บริษัทผลิตสายควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ญี/ปนทุ
ุ่ กประเภท ซึงโดยเฉลี
ง/ โดยเฉลี/ยแล้ วในรถจักรยานยนต์ 1 คัน จะมี
สายควบคุมประมาณ 8 ประเภทซึง/ ทําหน้ าที/ควบคุมการทํางานของระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ เช่น เครื/องยนต์ เกียร์
คลัช ฯลฯ ทังนี
1 1 บริษัทสามารถผลิตสายควบคุมที/ใช้ ในรถจักรยานยนต์ได้ ทกุ ประเภท
ประเภ
ภาพสายควบคุมหลักของรถจักรยานยนต์ทบี/ ริษัทผลิต

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที/ผา่ นมา บริษัทมียอดการจําหน่ายสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ดังนี 1
2555**
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)

2556
447
447
(16)

513
513
14

หน่วย : ล้ านบาท
2557
409
409
(21)

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม
มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี/ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)

2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ (Window Regulator)
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์เป็ นอุปกรณ์ที/ใช้ ในการเปิ ด - ปิ ดกระจกหน้ าต่างรถยนต์ โดยเป็ นผลิตภัณฑ์ที/
บริษัทให้ ความสําคัญในการทําตลาด เนื/องจากสามารถใช้ ได้ กบั รถทุกชนิด และทุกขนาด บริ ษัทมียอดขายชุดควบคุม
รางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ในปี 2557 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 8 ของยอดขายรวม โดยเป็ นการขายในประเทศ
เกือบทังหมด
1
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แผนภาพแสดงชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายควบคุม

Cable and Drum Types

Arm and Sector Types

X-arm Types

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที/ผา่ นมา บริษัทมียอดการจําหน่ายสายควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ดังนี 1
2555**
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)

2556
339
339
12

578
578
70

หน่วย : ล้ านบาท
2557
217
1
218
(63)

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม
มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี/ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)

สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
การออกแบบรถยนต์ในปั จจุบนั ได้ เปลีย/ นแปลงและพัฒนาไปสูร่ ะบบไฟฟ้ ากันอย่างแพร่หลาย สายควบคุมก็เป็ นหนึ/งในอุปกรณ์
ชิ 1นส่วนทีไ/ ด้ รับการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยในอดีต สายควบคุมจะเป็ นระบบจักรกล (Mechanic) แต่ปัจจุบนั รถยนต์รุ่น
ใหม่ ๆ จะถูก ออกแบบโดยใช้ ระบบ
ะบบอิเล็ก ทรอนิก ส์ (Electronic) ซึ/งมีข้อดีกว่า ระบบเดิมหลายประการ เช่น ลดขัน1 ตอนการ
ประกอบสายควบคุม ระบบการควบคุมมีความแม่นยํามากขึน11น แต่ในทางกลับกันก็มีข้อเสียที/ตามมา เช่น ต้ องเพิ/มการติดตัง1
สายไฟและสายสัญญาณจํานวนมาก และแม้ ว่า ในแง่การพัฒนาและภาพลักษณ์ ของรถยนต์จะดูทนั สมัยและซับซ้ อนยิ/งขึน1
แต่ต้นทุนราคาและปั ญหาทางด้ านเทคนิคก็ยงั เป็ นปั จจัยที/ทําให้ การเลือกใช้ สายควบคุมแบบเดิมยังเป็ นทางเลือกที/ผ้ ผู ลิตส่วน
ใหญ่คงนิยมอยู่
2.3 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
2.3.1 กลยุทธ์ ทางการตลาด
บริ ษัทได้ ดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่ายสายควบคุมรถยนต์มาเป็ นเวลากว่า 36 ปี และชุดควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์มาเป็ นเวลากว่า 18 ปี มีผลงานและคุณภาพเป็ นที/ยอมรับและไว้ วางใจของลูกค้ ามาอย่างต่อเนือ/ ง
โดยในการดําเนินงานที/ผา่ นมาบริ
นมา ษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดที/สาํ คัญ ดังนี 1
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1)

มุ่ งเน้ นกลยุทธ์ การตลาดเชิงรุ ก
จากการทําวิจยั ตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ ในปี 2556 พบโอกาสในการขยายส่วนแบ่งตลาดชุดควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์และรางกระจกหลัง Pick Up ซึ/งบริ ษัทประสบความสําเร็จในการขยายส่วนแบ่งตลาดจากหลาย
โปรเจคที
คทีไ/ ด้ รับในปี ที/ผ่านมา ดังนันในปี
1
2557 จึงยังคงมุ่งเน้ นการขยายตลาดในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ข้างต้ นอย่างต่อเนื/อง
นอกจากนันในปี
1
2557 ทางบริษัทยังมีนโยบายในการผลักดันการเติบโตด้ านการส่งออกมากขึน11น เพื/อเป็ นการตอบรับ
กับ AEC ที/จะเริ/มต้ นในปี 2558 ซึ/งจะทําให้ การแข่งขันเปิ ดกว้ าง โดยเฉพาะในกลุ
กลุม่ ประเทศอา
ประเทศอาเซียน เนือ/ งจากกําแพง
ภาษีที/ลดลงและการคมนาคมขนส่
และการคมนาคมขนส่งทีส/ ะดวกรวดเร็วยิ/งขึ 1น โดยบริษัทคู่ค้ าหลายราย ได้ เริ/มใช้ นโยบายการจัดหาแบบ
Global สําหรับรถรุ่นใหม่ ๆ ในปี นี 1 โดยใช้ ประเทศที/เป็ นฐานการผลิตหลักในการส่งออกไปยังประเทศรอบ ๆ หรื อ
คัดเลือกประเทศที/สามารถแข่
มารถแข่งขันด้ านราคาได้ ดีที/สดุ ในการส่งออก ซึง/ TSC จะมีโอกาสในการขยายมากกว่าคู่แข่ง
เนื/องจากบริ ษัทมีศกั ยภาพและประสบการณ์ในการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยั
ไปยังต่างประเทศมาหลายปี ทังนี
ง1 นีบ1 ริ ษัท TSC
ยังเป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศไทย ซึง/ ปั จจุบนั เป็ นนฐานการผลิ
ฐานการผลิตหลักของรถยนต์ทงั 1 ค่ายญี/ปนและอเมริ
ุ่
กา รวมถึง
รถยนต์จากค่ายยุโรปที/กําลังขยายกําลังการผลิตในประเทศไทย
นอกจากนัน1 ในปี 2558 ทางบริ ษัทยังมุ่งเน้ นการใช้ กลยุทธ์ ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื/อตอบสนองความ
ต้ องการของลูก ค้ า และวิวัฒ นาการที/ เ ปลี/ย นไปสํา หรั บอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ/งมุ่งเน้ นการลดมลพิษ (Green
Environment) โดยในปี นีทางบริ
1ทางบริ
1
ษัทได้ ทําการวิจัยร่ วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ าลาดกระบัง ในหลายโปรเจค
อาทิ ระบบเบรคไฟฟ้า ระบบมอเตอร์ ไฟฟ้ าสําหรับชุดควบคุมรางกระจกรถยนต์ เพื/อเพิม/ ความสามารถในการแข่งขัน
และลดต้ นทุนการผลิต ทังนี
1 1ทางบริ ษัทยังมีข้อได้ เปรียบคู่แข่งหลาย ๆ ด้ าน ทังเรื
1 /องของความพร้ อมทางความรู้ ความ
ชํานาญ (Know-how) จากผู้ร่วมทุนและทีมงานคุ
ง ณภาพที/มีประสบการณ์ เครื/ องจักรทันสมัย และศูนย์ทดสอบครบ
วงจรทีใ/ หญ่ที/สดุ แห่งหนึง/ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับบริษัทใช้ กลยุทธ์ Cost Leader คือ การลด
ต้ นทุนและหาแนวทางในการปรับปรุงด้ านราคา ให้ สามารถแข่งขันได้ กบั คูแ่ ข่งทังในประเทศและต่
1
างประเทศ
งประเท รวมทัง1
ศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที/จะช่วยลดต้ นทุนสําหรับชิน11นส่ส่วนทีย/ งั คงต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศอยู่

2)

มุ่ งเน้ นการผลิตผลิตภัณฑ์ ทมีี คุณภาพ
แม้ บริ ษัทจะมีกิจ กรรมลดต้ นทุนโดยการวิเคราะห์คุณค่า ทางวิศวกรรม (VA/VE หรื อ Value Analyses/ Value
Engineering) แต่บริ ษัทก็ตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาคุณภาพให้ ได้ ตามมาตรฐานที/กําหนด จากเหตุผล
ดังกล่าว บริ ษัทจึงทําการพัฒนาคุณภาพการผลิตมาโดยตลอด การที/บริ ษัทสามารถรักษามาตรฐานการผลิตให้ มี
คุณภาพอย่างสมํ/าเสมอ จึงทําให้ การผลิตของบริ ษัทมีประสิทธิภาพ มีของเสียระหว่างผลิตน้ อย ซึง/ ส่งผลให้ บริ ษัทมี
ต้ นทุนการผลิตทีต/ ํ/าลงด้ วย

3)

มุ่ งเน้ นความสัมพันธ์ กบั ลูกค้า
บริ ษัท ให้ ค วามสําคัญ กับการสร้ างความพึง พอใจให้
พอใจ ให้ ลูก ค้ า โดยเน้ น หลัก การบริ ก ารลูก ค้ า สัม พัน ธ์ (Customer
Relation Management : CRM
CRM) ด้ วยการศึกษาความต้ องการของลูกค้ าในทุก ๆ ด้ าน คือ คุณภาพ ราคา และการส่ง
มอบ (Quality, Cost, Delivery) เพื/อบริ หารจัดการให้ สอดคล้ องและตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างมี
สัมพันธ์ ภาพที/ดีต่อกัน โดยมีการกําหนดระดับความพึงพอใจของลูกค้ าไว้ เป็ นเป้าหมายขององค์กร พร้ อมทังนํ
1 ามา
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วิเคราะห์และกําหนดแผนการปรับปรุงร่วมกัน เพื/อสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า อีกทังยั
ง1 ยังได้ กําหนดแผนการ
ออกเยีย/ มพบลูกค้ าเพื/อรับทราบปั ญหาต่าง ๆ และนําข้ อเสนอแนะของลูกค้ ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื/อง โดยบริ ษัทได้
เข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที/เกี/ยวข้ องกับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างสมํ
างสมํ/าเสมอ นอกจากนี 11บริษัทยังได้ สง่ พนักงานไปร่วม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ กับบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื/อให้ พนักงานเข้ าใจความต้ องการและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าได้ ซึง/ การร่ วมมือเพื/อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดงั กล่าวจะเป็ นการช่วยสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าและเพิ/มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อไป
4)

การจัดส่ งผลิตภัณฑ์ ได้ ตรงต่ อเวลา
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ ตรงตามเวลาที/ลกู ค้ าต้ องการเป็ นปั จจัยที/สําคัญไม่น้ อยไปกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ/ง
TSC ได้ พฒ
ั นาระบบการจัดส่งผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื/อง โดยนอกจากจะนําระบบ Toyota Production System (TPS)
ซึ/งเป็ นระบบที/คิดค้ นโดยโตโยต้
โดย
า มอเตอร์ คอร์ ปอเรชั/น มาใช้
าใช้ ในกระบวนการผลิต เพื/อเพิ/มประสิทธิภาพในการผลิต
ในปี 2557 ทางบริษัทยังออกมาตรการในการปรับปรุงด้ านการจัดส่งตรงเวลา เพื/อยกระดับมาตรฐานการบริการ โดย
มีการเพิ/มจุดตรวจสอบด้ า นคุณภาพก่อนส่งงาน เพื/อป้องกันปั
นปั ญหาหลุด รอดไปที/ลกู ค้ า รวมถึงการนํา เอา WMS
(Warehouse
arehouse Management System)
System และระบบ Barcode มาใช้ เพือ/ ลดความผิดพลาดในการจั
พลาดใน ดส่งด้ วย

5)

มีพนั ธมิตรทางธุรกิจทีเป็ นทียอมรับ
การทีบ/ ริษัทมีพนั ธมิตรทางธุรกิจทีม/ ีชื/อเสียงและเป็ นที/ยอมรับของผู้ ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิเช่น ไฮเล็กซ์
คอร์ ปอเรชั/น การทํา สัญญาการใช้ สิทธิ และรับความช่ว ยเหลือทางด้ า นเทคนิค และยังมีผ้ ูผลิตชิ น1 ส่ว นประกอบ
รายย่อยทัง1 ในและต่า งประเทศที/ให้ การสนับสนุน ทําให้ สามารถผลิตชิน1 ส่วนที/มีคุณภาพสูงเป็ นที/ยอมรับในระดับ
สากล และเป็ นเหตุผลสําคัญที/ทําให้ บริ ษัทได้ รับการยอมรั
การยอมรับในด้ านมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากลูกค้ า
ตลอดมา

6)

กลยุทธ์ ด้านการกําหนดราคา
ในสภาวะการแข่งขันที/รุนแรงทังในประเทศและต่
1
างประเทศนัน1 ทําให้ บริ ษัทต้ องทําการควบคุมต้ นทุนการผลิตให้
ลดลงอย่างต่อเนื/อง โดยการใช้ ระบบการผลิตทีม/ ีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามมาตรฐาน
ทังนี
1 1การมุ่งเน้ นในการบริหารจัดการ รวมทังการพั
1
ฒนาผู้ผลิตชิน1นส่
1 ส่วนให้ มีความสามารถที
วามสามารถ /จะดําเนินการด้ วยต้ นทุนตํา/
เพื/อให้ ได้ ราคาที/เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ จะช่วยให้ บริษัทสามารถกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ที/เป็ นไปตามความ
คาดหวังของลูกค้ าและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้

7)

กลยุทธ์ การพัฒนาชินH ส่ วนภายในประเทศ (Local Parts)
บริษัทมีแผนทีจ/ ะพัฒนาผู้ ผลิตชิ 1นส่วนในประเทศให้ มากขึ 1น เพื/อที/จะลดการสัง/ ซือ11อวัวัตถุดิบนําเข้ าจากต่างประเทศ ซึ/ง
จะทําให้ ต้นทุนตํ/า ลง และบริ ษัทมีความยืดหยุ่นในการใช้ กลยุ
กลยุทธ์ ด้ า นราคาในการแข่งขัน และการวางแผนผลิต
ชิ 1นส่วนรุ่นใหม่ ๆ ในระยะยาว รวมทังจะช่
1 วยลดความเสีย/ งด้ านอัตราแลกเปลี/ยนด้ วย อีกประการหนึ/งการได้ ศกึ ษา
ข้ อมูลของคูแ่ ข่งและทําการวิเคราะห์การเปรียบเทียบราคา จะช่วยเพิ/มการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถในการ
แข่งขันได้
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2.3.2 กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ในปี 2557 บริ ษัทมียอดขายรวมทัง1 สิ 1นจํ
1น านวน 2,732 ล้ านบาท โดยเมื/อแบ่งสัดส่วนยอดขายแยกตามยี/ห้อของ
ลูกค้ า (รวมยอดขายให้
รวมยอดขายให้ แก่ศนู ย์อะไหล่ของผู้ ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย
ะราย) จะสามารถแบ่งได้ ตาม
แผนภูมิวงกลมดังนี 1

1%
1%
2%

Other,13%
1%

19%

7%
17%

7%
9%
13%

10%

กลุ่ มลูกค้ าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบ่ งได้ ดงั นี H
1. ผู้ผลิต
กลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถยนต์
หลังจากโครงการรถคันแรกได้ กระตุ้นให้ ตลาดรถยนต์เติบโตอย่างผิดปกติในช่วงปี 2555 และต้
และ นปี 2556 ที/ผ่านมา ในปี 2557
อุตสาหกรรมยานยนต์จึงได้ รับผลกระทบค่อนข้ างมากเมื/อหมดโครงการ
หมดโครงการดังกล่าว ประกอบกับปั ญหาทางการเมืองยืดเยือ1 ที/
กระทบกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทําให้ ยอดการผลิ
ยอดการผลิตรถยนต์ลดลงอย่างต่อเนือ/ ง โดยสาเหตุหลักมาจากยอดขาย
รถยนต์ในประเทศที/ลดลงไปมากกว่าร้ อยละ 40 ในช่วงปี ที/ผ่านมา
ในปี 2557 สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ ประเมินยอดผลิตรถยนต์ไว้ ที/ 2.0 ล้ านคัน ซึ/งลดลงจากการประเมินเมื/อต้ นปี กกว่ว่า ร้ อยละ 17
โดยประเมินครัง1 แรกไว้ ที/ 2.4 ล้ านคัน และจะทําให้ ยอดการผลิตรถยนต์ในปี 2557 ตํ/ากว่าปี ที/แล้ ว ถึงร้ อยละ 19 โดยจะเป็ นยอด
ส่งออกที/ร้อยละ 52 และยอดขายใน ประเทศเพียงร้ อยละ 48
แม้ ส ภาวะทางการตลาดจะไม่
วะทางการตลาดจะไม่เป็ นไปในทิศทางที
ทาง ที/ดี นัก ทางบริ ษั ทยังคงตัง1 เป้าที/จ ะเพิ/ม ยอดขายจากปี ที/แล้ ว โดยกํ า หนด
กลุมเป
ม่ เป้ าหมายสําหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ เป็ นบริ ษัทผู้ ผลิตรถยนต์ชัน1 นําต่าง
ๆ ได้ แก่ บริษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท โตโยต้ า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ/ ง แอนด์ แมนูแฟค
เจอริ/ง จํากัด, บริ ษัท นิสสัน ไทยแลนด์ จํากัด และบริ
บริ ษัทฟอร์ ด ไทยแลนด์ มอเตอร์ จํากัด เป็ นต้ น ซึ/งลูกค้ าดังกล่าวเป็ นลู
น กค้ า
ของบริษัทมาเป็ นเวลานานและมีมีนโยบายในการใช้ ประเทศไทยเป็ นนฐานการผลิ
ฐานการผลิตเพื/อส่งออก โดยในปี นีนี 1ยังมีแผนที/จะเปิ ดตัวรถ
รุ่นใหม่ ๆ อีกหลายรุ่น เพื/อเพิ/มความหลากหลา
มหลากหลายของผลิตภัณฑ์และสามารถตอบสนองความต้
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ทกุ กลุม่ ทําให้
มีโอกาสในการขยายสัดส่วนการขายเพิ/มขึ 1น
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นอกจากนันทางบริ
1
ษัทยังมุ่งเน้ นทีจ/ ะขยา
ะขยายตลาดจากกลุ่มผู้ผลิตที/เข้ าร่ วมโครงการอีอีโค คาร์ เฟส 2 ซึ/งปั จจุบนั ได้ รับการสานต่อ
โครงการอย่างต่อเนื/องจากภาครัฐ และมีผ้ ผู ลิตรถยนต์หลายรายเข้ าร่ วมโครงการแล้ ว ทังที
1 /มีฐานการผลิตในไทย เพื/อส่งออก
และผู้ผลิตจากค่ายยุโรปที/มีแนวโน้ มจะขยายกําลังการผลิตมาที/ประเทศไทย ทัง1 นีบริ
1บริ ษัทมุ่งเน้ นที/จะขยายส่วนแบ่งตลาดทังใน
1
ประเทศและส่ส่งออกไปยังต่างประเทศด้ วย เพื/อลดความเสีย/ งจากสภาวะ
งจากสภาวะเศรษฐกิ
เศรษฐกิจในประเทศ ซึ/งยังไม่เสถียรอันเนื/องมาจาก
ปั จจัยภายในประเทศหลาย ๆ ด้ าน
ผู้ผลิตรถยนต์ทเี/ ป็ นลูกค้ าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตังแต่
1 ปี 2553 – 2557) มีดงั นี 1
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์
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, Molilio
- Space Wagon, Lancer Cedia, G-Wagon,
Wagon, Triton, Fuso, Pajaro sport,
Lancer EX, Mirage, Atttrage
7, Truck N*Series & F*Series
- D-Max, All new D-Max, MU-7,
- Teana, Navara, Tilda,March, Almera
- BT-50, Mazda 2, Mazda 3
- Ford Fiesta, Ford Focus, Ranger, Everest, Eco-sport
Eco
- Series 3, Series 5, CNG Bus and CNG Truck
- Corolado, TrailBlazer, Captiva, Cruze, Aveo and Sonic
- Swift, Ertiga
- Xenon
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กลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมี
นประเทศไทย อตั ราการเติบโตในอัตราที/ไม่สงู นักช่วงหลายปี ที/ผ่านมา และในปี
และใ นีค1 าดว่าจะเติบโตเพียง
เล็กน้ อยจากปี ที/ผ่านมา ซึง/ ส่วนหนึ/งเป็ นผลกระทบจากเศรษฐกิจในประเทศและความต้
และความต้ องการของผู้บริ โภคที/เปลีย/ นไป กลุม่ ลูกค้ า
ของบริ ษัทสําหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ได้ แก่ บริ ษัท ไทยฮอนด้ า แมนูแฟคเจอริ/ ง จํากัด, บริ ษัท ไทยยามาฮ่า
มอเตอร์ จํากัด, บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากัด และบริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย)
(
จํากัด
บริษัทมีรายได้ จากลูกค้ ารายใหญ่ คือ บริษัท ไทยฮอนด้ า แมนูแฟคเจอริ/ ง จํากัด คิดเป็ นร้ร้ อยละ 10 ของยอดขายรวม เนื/องจาก
เป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศไทย ทังนี
1 1 บริษัทมีนโยบายเพิม/ ส่วนแบ่งตลาดจากลูกค้ าเดิมและขยายฐานลูกค้ าใหม่เพิ/มมากขึน1น1
ในปี 2557 บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้ ารายใหม่เพิ/มขึ 1น 2 ราย จากค่ายจักรยานยนต์จีนทีขยายตลาดมายั
ข/ ยายตลาดมา งประเทศไทย โดย
มุ่งเน้ นที/กลุ่มลูกค้ าในประเทศเป็ นหลัก ยังมีผ้ ูผลิตจากจีนอีกหลายรายทีที/มาเปิ ดโรงงานในประเทศไทยโดยมีนโยบายจัดหา
ชิ 1นส่วนจากภายในประเทศ ซึง/ ทําให้ บริษัทมีโอกาสในการขายเพิ
อกาสในการขายเพิ/มขึน1น1 ด้ วยประสบการณ์และความชํานาญในการผลิตจากการ
เป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศไทย
ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ทเี/ ป็ นลูกค้ าของบริษัท ในช่
ใ วงระยะเวลา 5 ปี (ตังแต่
1 ปี 2553 - 2557) มีดงั นี 1
บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
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,
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
RK-110, Monkey
RK-125
- Go125
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2.

ศูนย์ อะไหล่ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
กลุ่ม ลูก ค้ า ศูน ย์อะไหล่รถยนต์ แ ละรถจัก รยานยนต์ เป็ นลูก ค้ า ต่อเนื/องจากกลุ่มลูก ค้ า ผู้ผลิต รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
เนื/องจากเป็ นส่วนของการบริการอะไหล่และซ่อมบํารุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้ผลิตแต่ละราย การขยายตัวของลูกค้ า
กลุม่ นี 1จึงเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
บริษัทมีทีทมี การตลาดทีม/ ีประสบการณ์ในการขายโดยตรงและมีการบริ การหลังการขายเป็ นของตนเอง โดยเจ้ าหน้ าที/การตลาด
ของบริ ษัทจะทํา การหารายชื/อและกลุ่มลูก ค้ า เป้าหมาย ซึ/งมีทัง1 กลุ่มเป้ าหมายที/เป็ นบริ ษัทในเครื อและกลุ่มเป้าหมายใหม่
จากนันจะส่
1 งทีมการตลาดซึง/ มีความเชี/ยวชาญและไ
วชาญและได้ด้ รับการอบรมในเรื/องผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างดีเข้ าไปติดต่อ โดยบริ ษัทได้ เน้ นถึง
ความสําคัญของบริ การหลังการขาย เจ้ าหน้ าที/การตลาดจะเข้ าเยี/ยมเยียนและพบปะกับลูกค้ าอย่างสมํ/าเสมอเพื/อรับทราบ
ปั ญหาและนําไปปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้ อยูใ่ นระดับสูงสุดตามทีล/ กู ค้ าคาดหวัง
2.3.3 การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริษัทมีช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดงั นี 1
• การจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM (Original Equipment
Manufacturer) ให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยตรง (First Tier) โดยผลิตตามแบบ (Specification)
ที/ผ้ ผู ลิตกําหนดไว้ ในแต่ละรุ่น และทําสัญญากับผู้ผลิตตามระยะเวลาในการผลิตแต่ละรุ่น ซึ/งมีระยะเวลาการ
ผลิตประมาณ 4 - 8 ปี สําหรับรถยนต์ และ 2 - 3 ปี สําหรับรถจักรยานยนต์
• การจัด จํา หน่า ยสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์หรื อชิ น1 ส่ว น (Components) ของ
สายควบคุม และชุด ควบคุมรางกระจกหน้ า ต่า งรถยนต์ใ นลักษณะ OEM ให้ แก่ ผ้ ูผลิต ชิ น1 ส่ว นรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ (Second Tier) เพื/อผลิตเพิ/มเติมก่อนส่งให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์
ตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่อไป โดย
เป็ นการผลิตตามคําสัง/ ซื 1อของผู้ผลิตชิ 1นส่วนนัน1 ๆ
• การจัดจํ า หน่า ยสายควบคุมและชุด ควบคุมรางกระจกหน้ าต่า งรถยนต์ให้ แก่ ศ ูนย์ อะไหล่ของรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ในลักษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใช้ ช่องทางเดียวกันกับการ
จั ด จํ า หน่ า ยในลัก ษณะ OEM เนื/ อ งจากเป็ นการจํ า หน่ า ยให้ แก่ ศ ูน ย์ บ ริ ก ารของผู้ ผผลิลิ ต รถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์แต่ละราย ทังนี
1 1จะเป็ นการจัดจําหน่ายตามใบคําสัง/ ซื 1อเป็ นนครั
ครัง1 ๆ ไป
ในปั จจุบนั บริษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากการขายในประเทศต่อต่างประเทศเท่ากับร้ อยละ 96 ต่อร้ อยละ 4 โดย มีการ
ส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย จีน อินเดีย เวียดนาม ญี/ปนุ่ อินโดนีเซีย ออสเตรียเลีย บราซิล เม็กซิโก สหรัฐอเมริ กา
และฮังการี
ทัง1 นี 1 ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ บริ ษัทจะต้ องผ่านกระบวนการคัดเลือก
ผู้ผลิต ชิ น1 ส่ว นซึ/ง จะเริ/ ม ตัง1 แต่ บริ ษัท ผู้ผลิต รถยนต์ หรื อ รถจัก รยานยนต์ ป ระกาศแผนการผลิต โดยจะเปิ ดให้
บริ ษัทผู้ผลิตชิน1 ส่วนเข้ าร่ วมเสนอราคาเพื/อเป็ นผู้ ผลิตชิน1 ส่วน โดยการนําเสนอแบบและราคาของชิน1 ส่วนสําหรับ
รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์เป็ นรุ่น ๆ ไป
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กระบวนการคัดเลือกผู้ผลิตชินH ส่ วนสําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ แต่ ละรุ่ นมีดงั นี H

1
ผู้ผลิตประกาศแผน
การผลิตรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์

2

3

4

5

6

ออกแบบและ
ออกแบบและ//หรื
หรืออ
ผลิตชินงานต้ นแบบ
ผลิตชินงานต้ นแบบ

ขันตอนคัดเลือกผู้
ขันตอนคัดผลิเลืตอกผู้ผลิต

บริษัทฯ ได้รับเลือก
บริษัทฯ ได้ รับเลือก

ผลิ
ผลิตตส่ส่ งงโรงงานผู
โรงงานผู้้ผผลิลิตต
(OEM )
(OEM)

ผลิตอะไหล่
(REM)

ขันตอนที
1
/1

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิตรถรุ่ นใหม่ โดยให้ รายละเอียดเกี/ยวกับระยะเวลาที/
เริ/ มออกแบบ ทดสอบ กระทั/งเริ/ มทําการผลิตจริ ง ตลอดจนกํา หนดคุณสมบัติ จํา นวน และเงื/อนไขอื/น ๆ ของ
ผลิตภัณฑ์ที/ต้องการแก่บริษัทผู้ผลิตชิ 1นส่วน
ขันตอนที
1
/2
บริษัทผู้ผลิตชิ 1นส่วนดําเนินการออกแบบและ/หรื
การออกแบบและ หรือผลิตชิ 1นงานต้ นแบบ เพือ/ ประมาณการต้ นทุนและนําเสนอราคา
ตลอดจนแสดงถึงความพร้ อมและศัก ยภาพในการผลิตให้ แ ก่บ ริ ษัทผู้ผ ลิต รถยนต์ หรื อ รถจัก รยานยนต์ เ พื/อ
พิจารณาคัดเลือก
ขันตอนที
1
/3
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์พิจารณาคัดเลื
ดเลือกผลิตภัณฑ์ที/มีคุณสมบัติครบถ้ วน ตรง
ตรงตามคุณสมบัติที/
ต้ องการ และแจ้ งผลการคัดเลือกให้ แก่บริษัทผู้ผลิตชิน11นส่ส่วนที/ได้ รับการคัดเลือกนัน1
ขันตอนที
1
/4
ผู้ผลิตชิน1 ส่วนได้ รับการคัดเลือกเป็ นผู้ผลิต โดยมีการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษร และผู้ ผลิตชิน1 ส่วนต้ อง จัดทํา
แผนการดํ
ารดําเนินงานให้ สอดคล้องกับแผนการผลิตหลักของผู้ประกอบรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
ขันตอนที
1
/ 5 และ 6 บริ ษัทผู้ผลิตชิน1 ส่วนที/ได้ รับการคัดเลือกดําเนินการผลิตส่ง โรงงานผู้ ผลิตรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ ตามช่ว ง
ระยะเวลาต่าง ๆ ทีผ/ ้ ปู ระกอบรถกําหนด ตลอดจนต้ องทําการผลิตส่งให้ ศนย์
นู ย์บริการหลังการขายเพื/อใช้ เป็ นอะไหล่
ต่อไป
2.3.4

ยอดการผลิตปี 2557 และแนวโน้ มการผลิตปี 2558
ปี 2557
อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ปี 2557 จากการประเมิ น ยอดการผลิ ต ล่ า สุ ด มองว่ า จะตํ/ า กว่ า เป้ าหมายที/ ท าง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ ตงไว้
ั 1 ที/ 2.1 ล้ านคัน โดย ส.อ.ท.ได้
ได้ ลดเป้าหมายลงมาอยู่ที/ 2 ล้ าน
คัน แบ่งเป็ นยอดขายภายในประเทศ 9 แสนคันและส่งออก 1.12 – 1.13 ล้ านคัน ลดลงจากปี 2556 ซึ/งผลิตรวม
2.45 ล้ านคัน แบ่งเป็ นนยอดขายในประเทศ
ยอดขายในประเทศ 1.33 ล้ านคัน ส่งออก 1.12 ล้ านคัน
โดยสาเหตุที/ยอดขายในประเทศลดลง เป็ นเพราะกํ
ะกําลังซือ1 ในประเทศที/ชะลอตัวมากและปั
มาก
ญหาการเมืองช่วงที/
ผ่านมา ซึง/ ปั จจุบนั เศรษฐกิจยังไม่ฟืน1 ตัว การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่ได้ ตามเป้าหมาย ราคาสินค้ าเกษตรลดลง
ขณะที/ส่งออกมาจากเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว และปั ญหาโรคระบาดอีโบล่าในแอฟริ กา ปั ญหาการเมืองใน
ตะวันออกกลาง
อกกลาง ทํา ให้ ทัง1 2 ตลาดนีม1 ียอดขายลดลงมาก มีเพียงกลุ่มยูโรโซนที/มียอดนํา เข้ า รถยนต์จากไทย
เพิ/มขึนถึ
1 งร้ อยละ 14.62 เนื/องจากต้ องเร่ งนําเข้ าก่อนที/รถยนต์จากไทยจะถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (จีเอสพี)
ในปี หน้ า
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ปั จ จุบันประเทศไทยผลิตรถยนต์ เป็ นอันดับ 9 ของโลก และมีย อดส่งออกรถยนต์อันดับ 13 ของโลก แม้ ว่ า
อินโดนีเซียจะมีอตั ราการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ปี 2557 ร้ อยละ 15 สูงกว่าไทยที/คาดว่าจะโตร้ อยละ 12
แต่ภาพรวมทุกฝ่ ายเชื/อว่าไทยยังมีศกั ยภาพที/ดกี ว่า และจะยังรักษาฐานการผลิตอันดับหนึง/ ในอาเซียนได้
ปี 2558
จากการที/ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริ มการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล (อีโคคาร์ เฟส 2)
ซึง/ คาดการณ์ว่าจะทําให้ ยอดผลิตรถยนต์เพิ/มขึ 1นอีกกว่า 1 ล้ านคัน รวมทังภาครั
1
ฐบาลมุ่งเน้ นเตรี ยมความพร้ อม
ให้ กับประผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที/เกี/ยวกับยานยนต์และชิน1นส่
1 ส่วนที/เป็ น
คนไทย อีกทังการร่
1
วมมือระหว่างกลุ่มผู้ ผลิตชิ 1นส่วนยานยนต์กบั กรมอาชีวศึกษาเพื/อตังสถาบั
1
นพัฒนาบุคลากร
ด้ านยานยนต์ เพื/อให้ มีความพร้ อมที/จะเข้ าสูก่ ารเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปี 2558
อีกทังการปรั
1
บตัวเพื/อรองรั
รอง บการปรับโครงสร้ างสรรพสามิตรถยนต์ใหม่วนั ที/ 1 มกราคม 2559 ที/กรมสรรพสามิต
จะบั ง คั บ ใช้ ภาษี จ ากเดิ ม คิ ด ตามปริ ม าตรกระบอกสู บ รถยนต์ มาเป็ นคิ ด ตามปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ออกสูส่ งิ/ แวดล้ อมแทน ส่งผลให้ การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย จะเน้ นการ
พัฒนารถยนต์ใหม่ ๆ ภายใต้ แนวคิด "กรีนเทคโนโลยี" ซึง/ เป็ นนแนวโน้
แนวโน้ มของโลกตามแบบอย่างของสหรัฐและยุโรป
ที/มงุ่ เน้ นลดการปล่อยก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์สสู่ งิ/ แวดล้ อม
และนอกจากนี 1การที/กระทรวงอุตสาหกรรมรับทีจ/ ะพิจารณาแนวทางและรูปแบบการจัดตังศู
1 นย์ทดสอบยานยนต์
และสนามทดสอบยานยนต์ ตามที
ามที/สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยร้ องขอให้ รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณสร้ าง
เพื/ อช่ว ยลดภาระผู้ประกอบการในอุต สาหกรรมชิ น1 ส่ว นยานยนต์ โดยเฉพาะ Tier 2 และ Tier 3 ที/ ปัจ จุบัน
จําเป็ นต้ องส่งชิ 1นส่วนไปทดสอบมาตรฐานในต่างประเทศ การไม่สง่ ไปต่างประเทศเป็ นการช่วยลดต้ นทุนเพิ/มขีด
ความสามารถการแข่งขันให้ กบั ผู้ ประกอบการไทยได้ อีกทางหนึง/ ด้ วย
จึงประมาณการยอดการผลิตปี 2558 อยู่ในระดับ 2.2 – 2.3 ล้ านคัน แบ่งเป็ นตลาดในประเทศ 1 ล้ านคัน
เนื/องจากการปรับเงินเดือนข้ าราชการ การท่องเที/ยวฟื น1 ตัว และการลงทุนภาครัฐ ส่วนส่งออกคาดว่าจะมีจํานวน
1.2 ล้ านคัน หากเศรษฐกิจดีขึ 1นก็อาจไปถึงระดับ 1.3 ล้ านคัน และจะสามารถผลิตให้ ถึงเป้ าหมาย 3 ล้ านคันได้
ในปี 2560
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สถิตยิ อดผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
รถยนต์

รถจักรยานยนต์

ยอดผลิต ยอดขายใน ยอดส่ งออก
อัตรา
ประเทศ
การเติบโต
(คัน)
(คัน)
(คัน)
ของยอดผลิต
(%)

ยอดผลิต ยอดขายใน ยอดส่ งออก
อัตรา
ประเทศ
การเติบโต
(คัน)
(คัน)
(คัน)
ของยอดผลิต
(%)

2555

2,453,717

1,427,046

1,026,671

68

2,606,161

2,292,170

313,991

28

2556

2,457,057

1,335,754

1,121,303

1

2,218,625

1,884,845

333,780

(15)

2557* 1,568,940

626,781

942,159

(26)

1,669,235

1,417,966

230,983

(13)

ปี

*ข้ อมูลสะสม 10 เดือน (มกราคม – ตุลาคม)
าคม
ที/มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วันที/ 31 ตุลาคม 2557
สภาวะการแข่ งขันในต่ างประเทศ
ในสภาวะการแข่งขันต่างประเทศปั จจุบนั ผู้ผลิตรถยนต์ใช้ นโยบายการจัดซื 1อแบบ Global Sourcing ซึ/งจะทําการเปรี ยบเทียบราคา
ชิ 1นส่วนวัตถุดิบจากผู้ผลิตทัว/ โลก ซึง/ แปลว่ามีโอกาสในการขายสินค้ าได้ มากขึน1น1 และมีโอกาสที/จะถูกคู่แข่งแย่งลูกค้ าไปในเวลาเดียวกัน
ผู้ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่มกั ถูกเปรี ยบเทียบราคากับประเทศอินโดนีเซีย จีน อินเดีย และญี/ปุ่ น การเสนอราคาจึงจําเป็ นต้ อง
คํานึงถึงราคาของผู้ผลิตในประเทศต่าง ๆ ดังที/ได้ กล่าวไว้ โดยผู้ทที/ ําราคาได้ ถกู ที/สดุ จะมีโอกาสได้ รับเลือกมากที/สดุ
แต่ในอีกมุมหนึง/ ความสามารถในการจัดส่งและการดูแลคุณภาพยังคงเป็ นสิ/งที/ผ้ ผู ลิตรถยนต์ให้ ความสําคัญ ยกตัวอย่างเช่น การใช้
ฐานการผลิตแห่งเดียวสําหรับส่งชิน1 ส่วนให้ กับประเทศต่าง ๆ จะต้ องคํานึงถึงการมีมีสต๊ อกสินค้ าให้ มีปริ มาณเพียงพอ การบริ หารการ
จัดส่งเพื/อรองรั บการผลิตแบบ Just-in-time
time การปรั บปรุ งความสามารถในด้ านภาษา ซึ/งยังคงเป็ นอุปสรรคในการติดต่องานข้ า ม
ประเทศ และการแก้ ไขปรับปรุงด้ านคุณภาพ ก็ไม่สามารถดําเนินการได้ รวดเร็วเช่นเดียวกับการซือ11อภายในประเทศ
ภายในประเทศ ดังนันแม้
1 ว่าราคาใน
หลายประเทศจะตํ/ากว่าของประเทศไทยแต่เมื/อพิจารณาทังสามปั
ง1 สามปั จจัยรวมกัน สินค้ าที/ผลิตจากประเทศไทยมีราคาสูงกว่าอินเดียและ
จีน แต่ราคาและคุณภาพยังเป็ นรองญี/ปนุ่ และการที/ประเทศไทยตังอยู
1 ่ในจุดศูนย์กลางของอาเซียนจึงเป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการที/ผ้ ผู ลิต
รถยนต์ต์จะใช้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางกระจายสินค้ าภายในภูมิภาค จึงสามารถมองได้ ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไ ทยนัน1 ยังมีความ
ได้ เปรียบและโอกาสไม่น้อยเช่นกัน
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2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์
2.4.1 กําลังการผลิต
บริษัทมีกําลังการผลิตและอัตราการใช้ กําลังการผลิตในช่วงปี 2555 - 2557 ดังตารางต่อไปนี 1
2555**
2556
สายควบคุมรถยนต์
กําลังการผลิต (เส้ น)
45,471,720
49,880,160
การผลิตจริง (เส้ น)
27,384,696
33,003,901
อัตราการใช้ กําลังการผลิต (ร้ อยละ)
60%
66%
สายควบคุมรถจักรยานยนต์
กําลังการผลิต (เส้ น)
23,843,302
26,227,632
การผลิตจริง (เส้ น)
10,955,124
9,669,714
อัตราการใช้ กําลังการผลิต (ร้ อยละ)
46%
36%
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่ างรถยนต์
กําลังการผลิตรวม (ชุด)
3,259,200
3,537,600
การผลิตจริง - แบบใช้ สายควบคุม (ชุด)
861,156
1,141,185
อัตราการใช้ กําลังการผลิต (ร้ อยละ)
26%
32%
ยอดรวมทุกผลิตภัณฑ์
กําลังการผลิตรวม (ชุด)
72,574,222
79,645,392
การผลิตจริง - แบบใช้ สายควบคุม (ชุด)
39,200,976
43,814,800
อัตราการใช้ กําลังการผลิต (ร้ อยละ)
54%
55%
** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม
มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี/ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)
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2557
54,226,400
28,706,933
52%
26,227,632
8,267,196
31%
3,921,600
467,369
11%
84,375,632
37,441,498
44%
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2.4.2 ขันH ตอนการผลิต
ขันขัH นตอนการผลิ
H ตอนการผลิตตสายนอก
สายนอก

ขันขัH นตอนการผลิ
H ตอนการผลิตตสายใน
สายใน

รี ดลวดกลมให้ แบน

ลวดสําเร็ จรู ป

ม้ วนเป็ นท่ อ

ตัดตัตาม
ขนาดที
ดตามขนาดที
ต้ องการ

นําท่ อทีได้ มาหุ้ม
พลาสติกอีกชันH

ปอกฉนวนกรณีทลวดนั
ี
นH
หุ้มพลาสติก

ตัดตัตาม
ดตามขนาดที
ขนาดที
ต้ องการ

ขึนH รู ปปลายสายใน
ใส่ หวั ยึด

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

ขันตอนการผลิ
1
ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
การผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีขนตอนการผลิ
ั1
ตที/เหมือนกันทุกประการ โดยสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 5 ขันตอน
1
หลัก
ดังนี 1
1. ขันตอนการผลิ
1
ตสายนอก
เริ/ มจากการเตรี ยมวัตถุดิบ โดยนําลวดกลมที/มีคุณภาพและขนาดตามความต้ องการของ
ลูกค้ ามารีดให้ แบน จากนันจึ
1 งนําลวดซึง/ ได้ ผ่านการรี ดแบนแล้ วมาเข้ าเครื/องม้ วนเป็ นท่อ แล้ ว
จึงนําท่อทีไ/ ด้ มาหุ้มพลาสติกอีกชันหนึ
1 ง/ ก่อนทีจ/ ะตัดให้ ได้ ขนาดตามต้ องการ
2. ขันตอนการผลิ
1
ตสายใน
เริ/มจากการนําลวดสําเร็จรูปมาตัดให้ ได้ ขนาดตามต้ องการ ปอกฉนวนที/ปลาย (กรณีที/ลวดนัน1
หุ้มพลาสติก) ใช้ แรงกดทําให้ ลวดนัน1 บานออก และใส่หวั ยึด เพื/อรอนําไปประกอบกับสาย
นอก
3. ขันตอนการผลิ
1
ตชิ 1นส่วน
นําเม็ดพลาสติกมาหลอมและฉีดขึ 1นรูปพลาสติกตามแบบที/ต้องการเพื/อนําไปเป็
ไปเ นส่วน
พลาสติกสําเร็จรูป
ประกอบสําหรับสายควบคุมรถยนต์ต่อไป
4. ขันตอนการประกอบ
1
นํ า สายนอกมาประกอบกั บ สายใน โดยติ ด อุ ป กรณ์ แ ละชิ น1 ส่ ว นประกอบอื/ น ๆ ตาม
คุณลักษณะของสายควบคุมรถยนต์ประเภททีต/ ้ องการ
5. ขันตอนการตรวจสอบคุ
1
ณภาพ
บริษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพของชิ
ภาพของชิน11นงานก่
งานก่อนที/จะบรรจุผลิตภัณฑ์ที/ผลิตได้ ลงกล่องเพื/อ
เตรียมส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ าต่อไป
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ขันตอนการผลิ
1
ตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ขันตอนการผลิตชุ ดควบคุม
รางกระจกหน้ าต่ างรถยนต์
นําโครงมาใส่ ชุดอุปกรณ์

ใส่ ส่วนประกอบ
(สายเคเบิล ลูกล้ อ มอเตอร์ )
ใส่ น๊อตและตัวยึด

การผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบ่งออกได้ เป็ น 4 ขันตอนหลั
1
กดังนี 1
1. ขันตอนการประกอบโครงชุ
1
ดรางเลือ/ น เริ/มจากการนํ
ารนําโครงเหล็กที/จดั ซื 1อมาประกอบเข้ าชุด
ตามแบบที/ต้องการ
2. ขัน1 ตอนการประกอบชิ น1 ส่วนหลัก เป็ นการติด ตัง1 มอเตอร์ ลูกล้ อ และสายเคเบิล (แบบ
สายควบคุม) ทาจาระบี เป็ นต้ น
3. ขันตอนการประกอบเก็
1
บรายละเอียด เก็บรายละเอียดต่าง ๆ และใส่ตวั น๊ อต หรือตัวยึด
4. ขันตอนการตรวจสอบคุ
1
ณภาพ
าพ โดยจะต้ องมีการตรวจสอบคุณภาพของชิน1นงาน
1 งาน ก่อนที/จะ
บรรจุผลิตภัณฑ์ที/ผลิตได้ ลงกล่องเพื/อเตรียมส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ าต่อไป

ตรวจสอบ
บรรจุเพือ= เตรียมจัดส่ ง

2.4.3 การจัดหาวัตถุดบิ
ในการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์นนั 1 บริ ษัทมีการ
จัดหาวัตถุดิบและชิน1 ส่วนประกอบจากทัง1 คู่ค้ าภายในประเทศและต่างประเทศ ทัง1 นีช1 ิน1 ส่วนประกอบต่าง ๆ
(Component Parts) ที/บริษัทสัง/ ซื 1อนันเป็
1 นชิ 1นส่วนทีบ/ ริษัทยังไม่สามารถหาผู
ารถหาผู้ผลิตในประเทศได้ หรื อไม่ค้ มุ ทุนที/
จะผลิต
ในปี 2557 บริษัทมีการจัดซื 1อวัตถุดิบและชิน1นส่
1 ส่วนประกอบเพื/อนํามาใช้ ในกระบวนการผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
ง1 สิ 1นประมาณ 1,500 ล้ าน
บาท ทังนี
1 1เป็ นการจัดซื 1อในประเทศไทยประมาณร้ อยละ 70 และเป็ นการจัดซื 1อจากต่างประเทศประมาณร้ อยละ
30 โดยวัตถุดิบและชิ น1 ส่ว นประกอบหลักที/บริ ษัทซือ1 มาใช้ ในกระบวนการผลิต ได้ แก่ วัตถุดิบและชิ น1 ส่ว น
ประกอบประเภทเหล็ก ยาง ลวด เม็ดพลาสติก และมอเตอร์ เป็ นต้ น
สําหรับคู่ค้าของบริษัทนันมี
1 จํานวนหลายรายซึง/ ส่วนใหญ่จะเป็ นคู่ค้ากับบริษัทมาเป็ นระยะเวลานาน โดยมีค่คู ้ า
1 ราย ที/มียอดสัง/ ซือ1อรวมจากบริ
1 รวมจากบริ ษัทในปี 2557 มากกว่าร้ อยละ 10 ของยอดการสัง/ ซือ1อรวมของบริ
1 รวมของบริ ษัท ได้ แก่
ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั/น โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 14.7 ทังนี
1 วัว1 ตั ถุดิบและชิน1 ส่วนประกอบหลักที/ซือ1 จากไฮเล็กซ์
คอร์ ปอเรชั/น ได้ แก่ วัตถุดิบและชิน1 ส่วนประกอบประเภทยาง ส่วนประกอบสําเร็จรูป เหล็ก และเม็ดพลาสติก
เพื/อนํามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
โดยสาเหตุที/บริ ษัทต้
ทต้ องจัดซื 1อวัตถุดิบและชิน1 ส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั/น นัน1 เนื/องจากชิน1 ส่วน
ประกอบดังกล่าวเป็ นนชิชิ 1นส่วนประกอบทีไ/ ม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรื อปปริ มาณการผลิตไม่ค้ มุ ที/จะผลิต
เองหรื
หรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่
จา
งภายในประเทศไทยได้ ดังนันการซื
1 การซือ11อจาก
จาก ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั/น ซึ/ง
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เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัททีม/ ีนโยบายในการสนับสนุนด้ านวัตถุดิบและชิน1 ส่วนประกอบที/มีคณ
ุ ภาพและราคา
ที/แข่งขันได้ ให้ กบั บริ ษัทในกลุม่ ของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน/ อยู่แล้ วจึงเป็ นวิธีที/เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริ ษัทไม่ได้
ทําสัญญาที/กําหนดให้ บริษัษัทจะต้ องจัดซื 1อวัตถุดิบและชิ 1นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน/ แต่อย่างใด
สําหรับสัดส่วนการสัง/ ซื 1อนัน1 บริษัทมีการสัง/ ซื 1อจากคู่ค้ าหลายราย แต่ไม่ได้ พึ/งพาการจัดซื 1อวัตถุดิบและชิน1 ส่วน
ประกอบจากคู่ค้ารายใดรายหนึ/งเป็ นสําคัญ และเนื
และเนื/องจากบริ ษัทมีคู่ค้าหลายรายทํ
หลาย
าให้ หากเกิดปั ญหาในการ
จัดหาจากคู่ค้ารายใดรายหนึ/ง บริ ษัทจะยังสามารถจัดหาวัตถุดิบและชิน1 ส่วนประกอบทดแทนที/มีคณ
ุ ภาพใน
ระดับเดียวกันจากคู่ค้ารายอื/นได้
2.4.4 งานทียังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -

3.

ปั จจัยความเสียง
3.1 ความเสียงจากการพึงพาผู้ ถอื หุ้นรายใหญ่
บริ ษัทมีก ารทําสัญญารั บความช่ว ยเหลือในด้ า นพึ/งพาเครื/ องหมายการค้ า ภายใต้ ชื/อ
และ
“HI-LEX” และสัญญารับความช่วยเหลือด้ านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายเคเบิลควบคุมจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน/ (HI-LEX
LEX Corporation
Corporation) เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในกรณี ที/ไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจําหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรื อมีปริ
ปริ มาณการใช้ น้อยจึงไม่ค้ ุมที/จะผลิตเอง
บริษัทจะสัง/ ซื 1อวัตถุดิบและชิ 1นส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็
นประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั/น อย่างไรก็ดีไม่มีสญ
ั ญาควบคุมในการ
จัดซื 1อวัตถุดิบระหว่างกันแต่อย่างใด
สําหรับความเสีย/ งด้ านการสัง/ ซือ11อวัวัตถุดิบและชิน1 ส่วนประกอบนัน1 บริ ษัทสาม
สามารถจั
ารถจัดซื 1อจากผู้ผลิตอื/นแทนการสัง/ ซื 1อจาก
ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั/นได้ แต่อาจมีราคาและเงื/อนไขทางการค้
นไขทางการค้ าที/ต่างจากเดิม ในปั จจุบันบริ ษัทได้ สรรหาแหล่งจัดซือ1
วัตถุดิบและชิ 1นส่วนประกอบในประเทศมากขึ
นประกอบในป
1น ซึง/ จะช่วยลดต้ นทุนโดยเฉพาะค่าขนส่งและภาษีนําเข้ าลงได้
ส่ ว นความเสีสี/ ย งในแง่ ข องสัญ ญาฯ ดัง กล่ า วนัน1 บริ ษั ท เห็ น ว่ า ไฮเล็ก ซ์ คอร์ ป อเรชั/ น จะต่ อ สัญ ญาให้ อ ย่ า ง
แน่นอน เนื/องจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน/ ได้ ให้ คํารับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้
รไว้ ว่า หากสัญญาปั จจุบนั หมดอายุจะต่อ
สัญญาให้ อกี คราวละ 5 ปี (ซึซึง/ เป็ นนนโยบายการต่
นโยบายการต่อสัญญาที/ไฮเล็กซ์ คอร์
คอร์ ปอเรชัน/ ใช้ กบั บริษัทในเครือทุกบริษัท) ประกอบ
กับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั/น มีสถาน
ถานะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทได้ ร่วมทุนและเป็ นพันธมิตรที/ดีต่อกันมาเป็ นเวลามา
กว่า 36 ปี ทําให้ มีความมัน/ ใจว่าไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน/ จะยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นและให้ การสนับสนุนบริษัทอย่างต่อเนือ/ งต่อไป
ด้ วยเหตุนี 1 ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความเสีย/ งตํา/
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3.2

ความเสียงจากการแข่ งขันจากต่างประเทศ
บริษัทอาจมีความเสีย/ งจากการแข่งขันกับคูแ่ ข่งรายใหม่ ซึง/ เป็ นผู้ ประกอบการต่างชาติที/ย้ ายฐานการผลิตชิน11นส่ส่วนเ
นเข้ ามา
ภายใต้ ข้อตกลงเขตการค้ าเสรี ปั จจัยหลักที/จะทําให้ ผ้ ูประกอบการสามารถรั
ารสามารถรักษาความสามารถในการ
ษาความสามารถในการแข่งขันได้ คือ
คุณภาพ ต้ นทุนการผลิตที/สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า การส่งมอบที/ตรงเวลา และการบริการหลังการขายเพื/อ
สร้ างความมัน/ ใจให้ กับลูกค้ า โดยบริ ษัทได้ กําหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดที/สาํ คัญ คือ มุ่งเน้ นผลิตภัณฑ์ที/มีคณ
ุ ภาพสูง
ควบคู่กับการดําเนินงานลดต้
านลดต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพการจั
าพการจัดส่งที/ตรงต่อเวลา และการกํา หนดราคาผลิตภัณฑ์ที/
เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึง/ บริษัทมีกลุม่ ลูกค้ าเป็ นนผูผู้ ผลิตชัน1 นําที/มีฐานการผลิตในประเทศไทย และมี
ความสัมพันธ์ทดี/ ีกบั ลูกค้
กค้ าเหล่านี 1มาโดยตลอด ประกอบกับได้ มีห้ องทดสอบผลิตภัณฑ์เป็ นนของตนเอง
ของตนเอง ส่งผลให้ ลดเวลา
และค่าใช้ จ่ายในการทํางาน
ดังนัน1 จึงมีความเสีย/ งตํ/าที/ค่แู ข่งขันจากต่างประเทศจะเข้ ามาและแข่งขันได้ ในระดับเดียวกัน เนื/องจากจะต้ องลงทุนสูง
และไม่สามารถดําเนินการได้ ครบวงจรเช่นเดียวกับบริษัท

3.3

ความเสียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
ในปี 2557 บริษัทได้ จัดซื 1อวัตถุดบิ หลัก ได้ แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมลู ค่ารวมกว่าร้ อยละ 50 ของ
มูลค่าวัตถุดิบและชิ 1นส่วนประกอบทีบ/ ริษัทจัดซื 1อทังหมด
1
โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี 1ได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของ
ราคาซื 1อขายอันเนื/องมาจากสภาวะอุปสงค์ และอุปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าวในตลาดโลก ซึ/งปรับตัวสูงขึน1 อย่า ง
ต่อเนือ/ ง โดยปั จจัยดังกล่าวเป็ นปั จจัยที/อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท
อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิดความผั
ด ความผันผวนถึงขนาดที/มีนัย สํา คัญ บริ ษัทสามารถจะปรั บราคาผลิตภัณฑ์ ให้
สอดคล้ องกับต้ นทุนวัตถุดิบที/มีความผันผวนนัน1 ได้ ตามข้ อตกลงในสัญญาซือ1 ขายชิน1 ส่วนที/บริ ษัททํากับลูกค้ านัน1 ได้
กําหนดให้ บริษัทและลูกค้ าสามารถพิจารณาปรับราคาได้ เป็ นครัง1 คราว เช่น ทุก ๆ 6 เดือน หรื
ห อทุก ๆ ครัง1 ที/ราคาวัตถุดิบมี
การเปลี/ยนแปลงตัง1 แต่ร้ อยละ 3 ขึ 1นไป เป็ นต้ น ซึ/งการปรับราคาแต่ละครัง1 คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
ง1 สองฝ่ ายจะทําการตกลงร่ วมกัน
โดยบางครัง1 ลูกค้ าจะยินยอมให้ ทําการปรับราคาย้ อนหลังด้ วย ซึง/ การปรับราคาได้ ดงั กล่าวจะช่วยทําให้ ผลกระทบจาก
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบลดลง และบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายให้
ให้ ผ้ ผู ลิตทําการลดต้ นทุนเพื/อเกิดการบริ หารจัดการ
ต้ นทุนที/ดี ซึ/ง เมื/อ ผู้ผลิต มี ค วามแข็ งแกร่ ง มีต้ นทุนการบริ ห ารจัด การที/ ตํ/ า แล้ ว ก็ จะสามารถควบคุ
ะสามาร
มราคาขายให้ มี
เสถียรภาพได้ แม้
แม้ ราคาวัตถุดิบจะสูงขึนก็
11นก็ตาม

3.4

ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ
ในปี 2557 บริ ษัทมีการจัดซือ1 วัตถุดิบและชิน1 ส่วนประกอบโดยนําเข้ าจากต่างประเทศประมาณร้
งประเทศ
อยละ 30 ของยอดซื 1อ
วัตถุดิบและชิน1 ส่วนประกอบทังหมด
1
โดยบริ ษัทมียอดการสัง/ ซื 1อวัตถุดิบและชิน1 ส่วนประกอบทังหมดที
1
/เป็ นนสกุ
สกุลเงินตรา
ต่างประเทศตลอดทังปี
1 เทียบเท่าเงินบาทจํานวนประมาณ 349 ล้ านบาท ซึ/งทําให้ บริษัทมีความเสี/ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลีย/ นเงินตราต่างประเทศใน
งประเทศในกรณี
กรณีที/อตั ราแลกเปลีย/ นมีการปรับตัวสูงขึ 1น
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3.5

ความเสียงจากการพึงพาลูกค้ ารายใหญ่
ปั จจุบนั บริษัทมีลูลกู ค้ ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้ วยบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 6 ราย และผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ราย
ใหญ่ 2 ราย โดยรายได้ รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้ แก่บริ ษัทเหล่านีค1คิ1 ดิ เป็ นประมาณร้ อยละ 86 ของรายได้ รวมของ
บริษัทในปี 2557 ดังนันบริ
1 บริษัทจึงอาจมีความเสี/ยงด้ านรายได้ หากผู้ผลิตรายใดรายหนึ/งลดปริ มาณการผลิตหรื อเลิกการ
สัง/ ซื 1อผลิตภัณฑ์จากบริษัทซึง/ อาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงินและผลการดําเนินการของบริ ษัท
ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็ นนผูผู้ผลิตสายควบคุมสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ที/ดําเนินธุรกิจมากว่า 36 ปี โดยได้ พฒ
ั นาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื/อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที/ได้ คุณภาพและมี
ภาพ
ประสิทธิภาพที/เป็ นที/ยอมรับอย่างกว้ างขวาง มีต้ นทุนการผลิตที/แข่งขันได้ มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เป็ นของตนเอง ส่งผล
ให้ ลดเวลาและเพิ/มความรวดเร็ วในการดําเนินงาน อีกทังการทํ
1 การทําธุรกิจกับบริ ษัทผู้ผลิต รถยนต์และรถจักรยานยนต์
รายใหญ่มาเป็ นเวลานาน มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ คือ ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน/ ซึง/ เป็ นนผูผู้ผลิตสายควบคุมชันนํ
1 าของประเทศญี/ปนุ่
ตลอดจนการเป็ นบริษัทในกลุม่ ของซัมมิท คอร์ ปอเรชัน/ ซึง/ เป็ นผู้ผลิตชิ 1นส่วน
รถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย
องประเทศไทย ที/มีประสบการณ์ในธุรกิจมานานเป็
มานาน นผู้ผลิตที/มีความน่าเชื/อถือใน
เรื/องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุม่ ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน/ ครอบคลุมถึงอุปกรณ์และชิน11นส่ส่วนเกือบ
ทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะที/นงั/ ผนังประตูข้าง ฯลฯ ซึ/งคุณสมบัติดังกล่าวทําให้ เห็นว่ามี
ความเป็ นไปได้ ตํ/าที/บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหล่านี 1จะเปลีย/ นไปสัง/ ซื 1อจากคูแ่ ข่งของบริษัท
อนึง/ บริ ษัทได้ มีนโยบายกระจายความเสี/ยงโดยมีแผนการจะเพิ/มการส่งออกไปยังต่
งต่างประเทศมากขึน1น1 เพื/อเป็ นการลด
ความเสีย/ งจากการพึง/ พาลูกค้ ารายใหญ่อีกทางหนึง/ ด้ วย

3.6 ความเสียงจากการทีบริษัทมีผ้ ูถอื หุ้ นรายใหญ่ ถอื หุ้นรวมกันเกินกว่ าร้ อยละ 50 และการมีอาํ นาจบริหารจัดการ
บริษัทและผลประโยชน์ ของผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ ของบริ ษัท และ/หรื
และ อผู้ถอื หุ้นรายอืน
ของบริษัท
ปั จจุบนั บริษัทมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุม่ คือกลุม่ จุฬางกูร กลุม่ พัฒนะเมลือง และไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน/ โดยถือหุ้นรวมกัน
ในประมาณร้ อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วของบริ ษัท ซึ/งสามารถควบคุมมติที/ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบ
ทังหมด
1
ผู้ถือหุ้นรายอื/นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื/อทําการตรวจสอบและถ่วงดุลเรื/ องที/ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
ในบางกรณีผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัทหรือของผู้ ถือหุ้ นรายอื/นนอกจากนี 1
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยงั เป็ นผู้มีอํานาจในการบริ หารจัดการบริ ษัทโดยดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทถึง 7 ท่าน จากทังหมด
1
11 ท่าน จึงมี
งมีความเสีย/ งจากการที/ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ใช้ อํานาจบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็ จ และบริ หารจัดการไปในทางที/
ขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรื
และ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึง/ อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้

- 24 -

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

อย่า งไรก็ต ามบริ
บริ ษัทมีค ณะกรรมการอิสระ ประกอบด้ ว ยกรรมการ 4 ท่า น ซึ/งเป็ นบุค คลที/ไม่มีส่ว นได้ เสีย กับบริ ษัท
สามารถทําหน้ าที/ตรวจสอบการดําเนินงานของผู้บริ หาร และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ อย่างเพียงพอ
อีกทังบริ
1 ษัทได้ ว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายนอกให้ ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกับฝ่ ายตรวจสอบของ
บริ ษัษัท ซึ/งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้ อเสนอแนะจากผู้ต รวจสอบจะนําไปปรั บปรุ งระบบการควบคุม
ภายใน เพือ/ ให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิง/ ขึน1น1
ดังนัน1 จึงมีความเป็ นไปได้ น้อยทีจ/ ะเกิดความเสีย/ งดังกล่าวขึน11น
3.7

ความเสียงจากการชดใช้
การชดใช้ ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim)
ตามที/บริ ษัทมีหน้ าที/ในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ และต้ องรับผิดชอบต่อลูกค้ าของบริ ษัทนัน1 กรณีที/เกิดความ
เสีย หายอันเนื/ องมาจากความบกพร่ องของผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัท ในสัญญาซือ1 ขายชิ น1 ส่ว นระบุใ ห้ บริ ษั ทต้ อ งชํ า ระ
ค่าเสียหายทีเ/ กิดจากความบกพร่ องนัน1 ๆ ซึ/งหากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรี ยกร้ องให้ บริ ษัทชําระค่าเสียหาย
จากผลิตภัณฑ์ ในจํานวนเท่ากับหรื อมากกว่ายอดขายของบริ ษัท และศาลมีคําสัง/ เป็ นที/สดุ ให้ บริ ษัทชําระเงินจํานวน
ดังกล่าว
าว บริษัทก็อาจได้ รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทังการที
1
/บริษัทต้ องร่ วมรับผิดกับผู้ผลิตรถยนต์
หรื อรถจักรยานยนต์หากมีผ้ บู ริ โภคได้ รับความเสียหายอันเกิดจากข้ อบกพร่ องในผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ในแต่ละปี ที/
ผ่านมาลูลูกค้ าได้ มีการเรียกร้ องให้ บริษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิ
ยหายจากผลิตภัณฑ์อยู่บ้าง แต่เป็ นจํานวนเงินที/น้อยมากเมื/อเทียบ
กับยอดขาย และการเรียกร้ องให้ ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็ นเหตุการณ์ปกติของการดําเนินธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปั จจัย
ที/มผี ลต่อการตัดสินใจสัง/ ซื 1อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า และเท่าที/ผา่ นมาไม่เคยมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินงาน
ปกติของบริษัทแต่ประการใด นอกจากนี 1บริ ษัทยังตระหนักถึงความสําคัญในเรื/องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนันก่
1 อนการ
ส่งให้ ลกู ค้ า บริ ษัทจะทํา การตรวจสอบคุณภาพของผลิต ภัณฑ์ อย่า งถี/ ถ้ ว น และทุก ๆ ครึ/ งปี บริ ษัท จะสรุ ป ยอดการ
เรียกร้ องให้ ชดเชยค่าเสียหาย เพือ/ นําผลลัพธ์ไปวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึง/ บริษัท
เชื/อว่าจะช่วยลดความเสีย/ งในกรณีที/บริษัทต้ องชําระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ได้

3.8

ความเสียงจากการพึงพาอุตสาหกรรมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
การดําเนินการของบริ ษัทจะเปลี/ยนแปลงไปในแนวทางที/สอดคล้ องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ น
สํ า คั ญ ซึ/ ง หากอุ ต สาหกรรมรถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ อ ยู่ ใ นภาวะถดถอยหรื อ ภาวะชะงั ก งั น บริ ษั ท ก็ จ ะ
ได้ รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน
เนื/องจากปั จจุบนั อุตสาหกรรมยานยนต์
สาหกรรมยานยนต์ถือเป็ นอุตสาหกรรมที/สร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ อย่างมหาศาล หลายประเทศ
จึงพยายามสนับสนุนให้ เกิดการผลิตภายในประเทศตัวเองให้ มากที/สดุ ปั จจุบนั ประเทศไทยเป็ นนผูผู้ ผลิตรถยนต์อนั ดับ 9
ของโลก มีย อดผลิต ในปี 2557 ประมาณ 2 ล้ า นคัน ภาครั ฐ มีนโยบายเพิ/มเติมในการส่งเสริ มให้ ประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมรถยนต์ของภูมภิ าคอาเซียน โดยได้ ริเริ/มโครงการ Eco Car 2 ซึง/ คาดว่าโอกาสที/อตุ สาหกรรม
ยานยนต์จะเข้ าสูภ่ าวะถดถอยยิ/งมีน้อยลง
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3.9 ความเสียงจากการแข่ งขันในอุตสาหกรรมผลิตชินH ส่ วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
บริษัทอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดแก่บริษัทคู่แข่ง เนื/องจากอุตสาหกรรมผลิตชิ 1นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ น
อุตสาหกรรมที/มีการแข่งขันสูงทังภายในประเทศและต่
ง1 ภายในประเทศและต่า งประเทศ จึงมีความเสี/ยงที/อาจเกิดผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจ เนือ/ งจากการผลิตชิน1 ส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
รยานยนต์ต้องใช้ ขนตอนการผลิ
ั1
ตที/มีประสิทธิภาพเที/ยงตรง เพื/อให้ ได้
คุณภาพตรงกับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละราย นอกจากนีใ1 นการสัง/ ซือ1 ชิน1 ส่วนสําหรับรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์
แต่ละรุ่ นนัน1 บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะทําการคัดเลือกผู้ ผลิตชิน1 ส่วนล่วงหน้ าก่อนการผลิตจริ ง โดย
ผู้ผลิตชิน1 ส่วนที/ผ่านการคัดเลือกแล้ ว จะได้ รับคําสัง/ ซือ1 ผลิตภัณฑ์จากบริ ษัทผู้ ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อย่าง
ต่ อ เนื/ อ งตลอดอายุ ก ารผลิ ต รถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ รุ่ น นั น1 ๆ อี ก ทั ง1 การเปลี/ ย นแปลงรุ่ น ของรถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ไม่มผี ลต่อการเปลีย/ นแปลงเทคโนโลยี
นแปลง
ในการผลิตสายควบคุม และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
มากนัก
ดังนัน1 บริ ษัทในฐานะที/เป็ นผู้ผลิตสายควบคุมสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่า ง
รถยนต์ ซึ/งดําเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 36 ปี เป็ นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ/งของประเทศ มีผลงานแ
ลงานและชื/อเสียงที/เป็ นที/
ยอมรับอย่างกว้ างขวางในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาเป็ นเวลานาน จึงได้ เปรี ยบคู่แข่งอื/น ๆ ในการผลิต
สายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์เพื/อประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ ด้ วยเหตุผล
ดังกล่าวข้ างต้ น บริษัทจึงมัน/ ใจว่ายังสามารถจะแข่
งสามารถจะแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื/นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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ทรั พย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ

4.

4.1 ทรัพย์ สินถาวรหลัก
บริ ษัทมีสินทรั พย์ถ าวรที/ใช้ ในการดํา เนินงาน และไม่ได้ ใช้ ในการดํา เนินงาน โดยมีรายละเอีย ดและมูลค่า บัญชี สทุ ธิ
ณ วันที/ 30 กันยายน 2557 ดังต่อไปนี 1
มูลค่ าบัญชี
ภาระ
ลําดับ
ประเภททรัพย์ สนิ
ทีตังH
ลักษณะกรรมสิทธิb
สุทธิ
(ล้ านบาท) ผูกพัน
1 ที/ดินที/ตงโรงงาน
ั1
- 18 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เจ้ าของกรรมสิทธิY
85
- 50 ไร่ 56 ตารางวา
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
เจ้ าของกรรมสิทธิY
141
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
2 ที/ดินเปล่า
- 3 งาน 78 ตารางวา
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เจ้ าของกรรมสิทธิY
5
3

4

5

6

อาคารและสิง/ ปลูกสร้ าง
- บนทีด/ ิน เลขที/ 57 หมูท่ ี/ 6
ถ.กิ/งแก้ ว
- บนทีด/ ิน เลขที/ 700/737
หมู่ที/ 1
เครื/องจักรและอุปกรณ์
- บนทีด/ ิน เลขที/ 700/737
หมูท่ ี/ 1 นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร
เครื/องมือเครื/องใช้ สาํ นักงาน
- ใช้ ในการดําเนินงาน
ยานพาหนะ

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เจ้ าของกรรมสิทธิY

44

-

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

เจ้ าของกรรมสิทธิY

439

-

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

เจ้ าของกรรมสิทธิY

425

-

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
รวม

เจ้ าของกรรมสิทธิY

27

-

เจ้ าของกรรมสิทธิY

5

-

1,171

4.2 เครืองหมายการค้ า
บริษัทมีเครื/องหมายการค้ าทีเ/ ป็ นของบริษัททีใ/ ช้ ในการผลิตและจัดจําหน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ณ วันที/ 30 กันยายน 2557 เพียงเครื/องหมายการค้ าเดียว คือ
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4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัททีเกียวข้ อง
ณ วันที/ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทที/เกี/ยวข้ องคือบริ ษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จํากัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 6.30 คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุนรวม 25.70 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.966 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัท ทังนี
1 1
นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริษัทที/เกี/ยวข้ องเพิ/มเติมของบริ ษัทจะเน้ นธุรกิจที/มีความเกี/ยวเนื/องกับ
ผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัท โดยจะพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนและผลประโยชน์อื/นที/บริษัทจจะได้ รับจากการลงทุน
เป็ นสําคัญ เพือ/ เป็ นการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจของบริ ษัท
บริษัทมีเป้าหมายที/จะลงทุนรวมทังหมดในสั
1
ดส่วนไม่เกินร้ อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยการลงทุนจะต้ องผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัท และ
และ/หรือทีป/ ระชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอํอํานาจการอนุมตั ิ และในการกํากับดูแล
งานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที/เกี/ยวข้ องนัน1 บริ ษัทในฐานะผู้ถือหุ้ นจะแต่งตังผู
1 ้ จัดการฝ่ ายการบัญชีเป็ นผู้ แทน
บริ ษัทไปร่ วมในการประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น และผู้แทนบริ ษัทมีหน้ าที/ในการออกเสีย งในที/ประชุมใหญ่ผ้ ูถือหุ้ นตามที
ตา /
คณะกรรมการบริษัทได้ พจิ ารณาเห็นชอบแล้ ว ทังนี
1 1จะขึนอยู
11นอยู่กบั ลักษณะและอัตราส่วนการถือหุ้ นของบริษัท
4.4 สรุปสัญญาสําคัญระหว่ างบริษัทกับบริษัทอืน
1) สัญญาการใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือด้ านเทคนิค (License
License and Technical Assistance Agreement)
Agreement
บริษัทได้ ทาํ สัญญาฉบับนี 1กับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน/ เพื/อสิทธิในการผลิตสายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุม
ทังรถยนต์
1
และรถจักรยานยนต์ และสิทธิในการใช้ เครื/ องหมายการค้ า
และ “HI-LEX” สําหรับ
การผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย
สัญญาฉบับดังกล่าวมีอายุ 7 ปี เริ/มตังแต่
1 วนั ที/ 15 กันยายน 2541 และสามารถต่
ามารถต่อสัญญาได้ คราวละ 1 ปี หากเป็ นไป
ตามเงื/ อนไขที/ กํา หนดไว้ นอกจากนีส1 ัญญาดังกล่า วกํ า หนดว่าในระหว่า งอายุของสัญญา บริ ษัทจะต้ องจ่ ายเงิ น
ค่า ธรรมเนีย มให้ กับไฮเล็ก ซ์ คอร์ ป อเรชั/น ในจํ า นวนร้ อยละ 2 ของรายได้ ส ุทธิ จ ากการขายสายควบคุ
ากการขายสาย
ม และ
ส่วนประกอบของสายควบคุมทังรถยนต์
1
และรถจักรยานยนต์ ทังนี
1 รายได้
1รายได้ สทุ ธิดงั กล่าวคิดจากยอดขายสายควบคุมและ
ส่วนประกอบของสายควบคุมทังรถยนต์
1
และรถจักรยานยนต์ หักด้ วยค่า บรรจุหีบห่อ เบีย1 ประกันภัย ค่า ขนส่ง ค่า
จัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการค้
ทางการค้ า ภาษีขายทีบ/ ริษัทต้ องจ่าย และมูลค่าวัตถุดิบและชิน11นส่ส่วนทังหมดที
1
ซ/ ื 1อจากไฮเล็กซ์
คอร์ ปอเรชัน/
สัญญาฉบับดั
บดังกล่าวหมดอายุไปเมื/อวันที/ 15 กันยายน 2555 และได้ด้ ตอ่ อายุสญ
ั ญาต่อไปอีกเป็ นเวลา 5 ปี
2) สัญญาการใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือด้ านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement
Agreement)
บริ ษัทได้ ทําสัญญาฉบับนีก1 ับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั/น เพื/อสิทธิในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์และ
ส่วนประกอบของชุด ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายเคเบิลควบคุม และสิทธิ ในการใช้ เครื/ องหมาย
การค้ า
และ “HI-LEX” สําหรับการผลิ
บการผลิต การใช้ และการประกอบผลิตภัณฑ์ แต่ละประเภทใน
ประเทศไทย
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สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปี เริ/ มตังแต่
1 วนั ที/ 4 มีนาคม 2540 และสามารถต่
ามารถต่อสัญญาได้ คราวละ 1 ปี หากเป็ นไปตาม
เงื/ อ นไขที/ กํ า หนดไว้ นอกจากนี ส1 ัญ ญาดัง กล่ า วกํ า หนดว่า ในระหว่ า งอายุข องสัญ ญา บริ ษั ท จะต้ อองจ่
งจ่ า ยเงิ น
ค่าธรรมเนียมให้ กบั ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั/น ในจํานวนร้ อยละ 2 ของรายได้ สทุ ธิที/ได้ จากการขายชุดควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจ
รางกระจกหน้
กหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายเคเบิลควบคุม ทังนี
1 1รายได้ สทุ ธิ
ดังกล่าวคิดจากยอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่าง
รถยนต์แบบใช้ สายเคเบิลควบคุม หักด้ ว ยค่า บรรจุหีบห่อ เบีย1 ประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลด
ทางการค้ า ภาษีขายที/บริษัทต้ องจ่าย และมูลค่าวัตถุดบิ และชิ 1นส่วนทังหมดที
1
/ซื 1อจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน/
สัญญาฉบับเดิมได้ หมดอายุไปเมื/อวันที/ 4 มีนาคม 2555 และได้ รับการต่ออายุออกไปอีก 5 ปี
3) บันทึกความเข้ าใจ (Memorandum of Understanding) ในการเสนอราคาสายควบคุมและชิ 1นส่
1 วนประกอบสําหรับ
โครงการ T6
บริ ษัทได้ ลงนามในบั
นามในบันทึกความเข้ าใจลงวันที/ 10 ตุลาคม 2550 ร่ วมกับ ไฮเล็กซ์ บราซิล (HI-LEX Do Brazil Ltda.)
จากประเทศบราซิล และเฟลกซ์
เฟลกซ์เทค (Flextech Manufacturing (Pty) Ltd.) จากประเทศอาร์ เจนตินา
บันทึกดังกล่าวเป็ นบันทึกแสดงเจตนาของทังสามฝ่
1
ายในการร่ วมเสนอตัวเป็ นผู้ ผลิตสายควบคุมและชิน1 ส่วนประกอบ
รถกระบะภายใต้ ชื/อโครงการ T6 ของฟอร์ ด/ออโต้ อลั ลายแอนซ์
4) สัญญาซือ11อขายชิ
ขายชิน1 ส่วนที/ทํากับบริ ษัท อีซูซุมอเตอร์ (ปทท.) จํากัด, บริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ปทท.) จํากัด, บริ ษัท
โตโยต้ า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ/ ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ/ ง จํากัด และ บริ ษัท ไทยฮอนด้ า แมนูแฟคเจอริ/ ง
จํากัด
เป็ นสัญญาซื 1อขายทีบ/ ริษัททํากับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่าง ๆ ดังกล่าว เพื/อจําหน่ายชิน1 ส่วนสําหรับ
ผลิตรถยนต์และรถจั
รถจักรยานยนต์
รยานย แต่ละสัญญามีอายุ 1 ปี และสามารถต่
ามารถต่อสัญญาได้ คราวละ 1 ปี หากไม่มฝี ่ ายใดแสดง
เจตนาเลิกสัญญาโดยชัดแจ้ ง สัญญาดังกล่าวระบุการรับรองและการรับประกันชิน1นส่
1 ส่วนทีบ/ ริษัทขายให้ กบั บริ ษัทต่าง ๆ
ข้ างต้ น รวมถึงหน้ าที/และความรับผิดชอบกรณีที/บคุ คลที/สามได้ รับบาดเจ็บหรือได้ รับความเสียหายต่อทรัพย์สนิ อันมี
สาเหตุมาจากความบกพร่ องข
งของผลิตภัณฑ์ของบริษัท
สัญญาดังกล่าวเป็ นเพียงสัญญาทีก/ ําหนดเงื/อนไขหลักต่าง ๆ ทังนี
1 ก่1ก่อนที/จะเริ/มต้ นสัง/ ซื 1อและผลิตชิ 1นส่วนแต่ละรายการ
นัน1 บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะประกาศแผนการผลิตแต่ละรุ่ นพร้ อมทังรายละเอี
1
ยดคุณสมบัติของ
ชิน1 ส่วนที/ต้องการ ซึ/งบริริ ษัทจะต้ องออกแบบ และ
และ/หรื
หรื อผลิตชิน1นงานต้
1 งานต้ นแบบเพื/อนําเสนอ หากชิน1 งานของบริ ษัทได้ รับ
การคัดเลือก บริษัทจึงจะได้ รับคําสัง/ ซื 1อ ซึง/ การสัง/ ซื 1อจะเกิดขึน11นเป็
เป็ นรอบตามแผนการผลิ
นรอบตามแผนการผลิตของบริ ษัทผู้ ผลิตรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์แต่ละราย

5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี –
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6.

ข้ อมูลทัวไปและข้ อมูลสําคัญอืน
6.1 ข้ อมูลบริษัท
ชื/อบริษัท
:
เลขทะเบียนบริ ษัท :
ประเภทธุรกิจ
:

ที/ตงสํ
ั 1 านักงานใหญ่
และโรงงาน
เว็บไซต์บริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”)
0107548000145
ประกอบธุรกิจ ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิต ชุดควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์ โดยจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์หลักในประเทศ
ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ผลิตชิ 1นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที/ 700/737 หมู่ที/ 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี 20160
www.thaisteelcable.com
(038
038) 447 200 – 15
(038
038) 185 025
268,500,000 บาท (เรียกชําระแล้ ว 259,800,000 บาท)

6.2 ข้ อมูลทีบริษัทถือหุ้นตังH แต่ร้ อยล
ยละ 10 ขึนH ไป
บริษัทมิได้ ถือหุ้นใด ๆ ในบริษัทอื/นหรือธุรกิจอื/น
6.3 ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิงอืนๆ
นายทะเบียน
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที/ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (02) 229 2800
โทรสาร : (02) 359 1259
ผู้สอบบัญชี

นายกฤษดา เลิศวนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
เลขที/ 193/136-137
193/136 อาคารเลครัชดา ชัน1 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (02) 264 9090
โทรสาร : (02) 264 0789
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ส่ วนที% 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้ น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน 268,500,000 บาท และทุนชําระแล้ ว 259,800,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ
นหุ้ นสามัญ 259,800,000
หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
บริษัทฯ ไม่มีห้ นุ ประเภทอืนทีมีสิทธิหรือเงือนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือโครงการออกและเสนอขายหุ้น
หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้ กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนซึง เป็ นคนต่างด้ าว (Thai Trust Fund) หรือมีการออกตราสารแสดง
สิทธิในผลตอบแทนทีเ กิดจากหลักทรัพย์
7.2 ผู้ถอื หุ้น
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ณ วันที 31 ตุลาคม 2557 มีดงั นี F
ลําดับที%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผู้ถอื หุ้น
กลุม่ จุฬางกูร
ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน
กลุม่ พัฒนะเมลือง
บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
นายไชยทัศน์ ไชยพิภทั รสุข
นายดํารงค์ กุลธนพงศ์
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน)
นางสาววราภรณ์ สงฆ์ประชา
นายเทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอืน ๆ
รวม

ทุนชําระแล้ ว
จํานวน 259,800,000 บาท
จํานวนหุ้ น
ร้ อยละ
107,288,000
107,288
41.30
70,000,000
26.94
31,248,9
1,248,900
12.03
12,750,0
12,750,000
4.91
6,500,000
2.50
6,000,000
2.31
5,353,3
5,353,300
2.06
2,105
105,400
0.81
1,915,500
0.74
16,638,900
638,900
6.40
259,800,000
100

หมายเหตุ: 1) กลุม่ จุฬางกูร ประกอบด้ วยกลุม่ ผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ทีเกียวข้ องทั Fงหมด 4 ราย ได้ แก่
- นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
ถือหุ้นจํานวน 83,115,000 หุ้น คิดเป็ นนสัสัดส่วนร้ อยละ 31.99 ของทุนชําระแล้ ว
- นายทวีฉตั ร จุฬางกูร
ถือหุ้นจํานวน 19,980,500 หุ้น คิดเป็ นสั
นสัดส่วนร้ อยละ 7.69 ของทุนชําระแล้ ว
- นายกรกฤช จุฬางกูร
ถือหุ้นจํานวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็ นสั
นสัดส่วนร้ อยละ 1.54 ของทุนชําระแล้ ว
- นายอภิชาติ จุฬางกูร
ถือหุ้นจํานวน 192,500 หุ้น คิดเป็ นสั
นสัดส่วนร้ อยละ 0.07 ของทุนชําระแล้ ว
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2) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน (ณ วันที 31 ตุลาคม 2557) ประกอบด้ วย
1. Teraura Investment Co., Ltd.
ถือหุ้นร้ อยละ 19.83
2. JP Morgan Chase Bank
ถือหุ้นร้ อยละ 4.76
3. Teraura Scholarship Foundation
ถือหุ้นร้ อยละ 4.06
4. Japan Trustee Services Bank, Ltd.
ถือหุ้นร้ อยละ 3.72
5. State Street Bank and Trust Company
ถือหุ้นร้ อยละ 3.68
6. Nippon Life Insurance Company
ถือหุ้นร้ อยละ 3.39
7. BBH For Fidelity Low–Priced Stock Fund
ถือหุ้นร้ อยละ 3.13
8. NISHIKAWA RUBBER CO., LTD.
ถือหุ้นร้ อยละ 2.70
9. Northern Trust Company
ถือหุ้นร้ อยละ 2.56
10. Honda Motor CO., LTD.
ถือหุ้นร้ อยละ 2.22
3) กลุม่ พัฒนะเมลือง ประกอบด้ วยกลุม่ ผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ทีเกียวข้ องทังหมด
Fงหมด
F
5 ราย ได้ แก่
- นายชูทอง
พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจํานวน 16,997,400 หุ้น คิดเป็ นสั
นสัดส่วนร้ อยละ 6.54
- นางอรสา
พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจํานวน 12,000,000 หุ้น คิดเป็ นสั
นสัดส่วนร้ อยละ 4.62
- นายสันติ
พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจํานวน 1,641,200 หุ้น คิดเป็ นสั
นสัดส่วนร้ อยละ 0.63
- นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจํานวน 460,200 หุ้น คิดเป็ นสั
นสัดส่วนร้ อยละ 0.18
- นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจํานวน 150,100 หุ้น คิดเป็ นสั
นสัดส่วนร้ อยละ 0.06

ของทุนชําระแล้ ว
ของทุนชําระแล้ ว
ของทุนชําระแล้ ว
ของทุนชําระแล้ ว
ของทุนชําระแล้ ว

ข้ อจํากัดการถือหุ้นของชาวต่ างชาติ
ผู้ถือหุ้นทีเ ป็ นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ ว โดย
ณ วันที 31 ตุลาคม 2557 หุ้นของบริษัทฯ ทีถือครองโดยชาวต่างชาติมีจํานวนร้ อยละ 27.15
7.3 การออกหลักทรัพย์ อ%นื
- ไม่มี 7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตาํ กว่าร้ อยละ 25 ของกําไรสุทธิหลังจากหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที
ได้ กล่าวไว้ ในข้ อบังคับและตามกฎหมาย
และตาม
หากไม่มีเหตุจําเป็ นอืนใดและการจ่
และการจ่ ายเงินปั นผลนันนจะไม่
F จะไม่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสําคัญ และนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิ โดยการจ่ายเงินปั นผล
ให้ กระทําใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีทีท ปี ระชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันทีคณะกรรมการมีมติแล้ วแต่กรณี ทังนี
F Fให้ แจ้ งเป็ นนหนั
หนังสือไปยัง
ผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
F
งสือพิมพ์
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8.

โครงสร้ างการจัดการ
บริ ษัทมีโ ครงสร้ างการจั
การจัดการ ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ
ยคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุดย่อย จํ า นวน 5 ชุด โดยแบ่ง เป็ น
คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ,
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน,
ตอบแทน คณะกรรมการการกํากับดูแล
กิจการทีดี, และคณะกรรมการบริหารความเสีย ง รายละเอียดดังต่อไปนี F
8.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงงวันที 8 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 11 ท่าน ประกอบด้ วย
• กรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร
จํานวน 4 ท่าน
• กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร
จํานวน 3 ท่าน
• กรรมการทีเป็ นอิสระ
จํานวน 4 ท่าน
จํานวนครัง6 การ
จํานวนครัง6 การประชุม
ลําดับที%
รายชื%อ
ตําแหน่ ง
เข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
1
นายสรรเสริญ จุฬางกูร
ประธานกรรมการ
5
3
2
นายชูทอง
พัฒนะเมลือง รองประธานกรรมการ
5
4
3
นายสริศ
พัฒนะเมลือง กรรมการ
5
5
4
นายมากาโต เทราอุรา
กรรมการ
5
5
นายทวีฉตั ร
จุฬางกูร
กรรมการ
5
1
6
นายกรกฤช
จุฬางกูร
กรรมการ
5
5
7
นายคาซูฮิโร
ทาเคชิตะ
กรรมการ
5
5
8
นายกวี
วสุวตั
กรรมการอิสระ
5
5
9
นายอภินนั ท์
ณ ระนอง
กรรมการอิสระ
5
5
10
นายปริญญา ไววัฒนา
กรรมการอิสระ
5
5
11
นายฉัตรชัย
เอียสกุล
กรรมการอิสระ
5
5
กรรมการผู้ มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร หรื อนายทวีฉัตร จุฬางกูร หรื อนายกรกฤช จุฬางกูร คนใดคนหนึงลงลายมือชือร่ วมกับนายชูทอง
พัฒนะเมลือง หรื อนายสริ ศ พัฒนะเมลือง หรื อนายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
หรือนายชูทอง พัฒนะเมลือง หรื อนายสริ ศ พัฒนะเมลือง ลงลายมือชือร่ วมกับนายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ และประทับตราสําคัญ
ของบริษัท
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังF ที 5/2557 เมือวันที 23 กันยายน 2557 ได้ มีมติอนุมตั กฎบั
ิกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (ฉบับ
ปรับปรุง) ซึงมีความสอดคล้ องและเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับสํานักงานกลต
งานกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีประกาศและมีผล
บังคับตังแต่
F วนั ที 23 กันยายน 2557 โดยได้ เผยแพร่ให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ มีสว่ นเกียวข้ องได้ เสียรับทราบ
บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ ว
http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=
http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=
http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=10
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และเพือเป็ นการยกระดั
นการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติของคณะกรรมการบริ ษัท ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังF ที 1/2557
เมือวันที 27 พฤศจิกายน 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิเกณฑ์มาตรฐานการประเมินการปฏิบัติหน้ าทีของคณะกรรมการ (ทังคณะ
F
และตนเอง) และมีผลบังคับตังแต่
F ปี 2557 เป็ นต้ นไป (รอบบัญชี เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
คณะกรรมการบริ ษัท ครังF ที 5/2557
5
เมือวันที 23 กันยายน 2557 ได้ ดํดําเนินการประเมินผลแบบประเมินประธาน

เจ้ าหน้ าทีบ ริ หาร สามารถสรุ ปผลการประเมินดังกล่าวได้ ดงั นี F
หมวดที%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หัวข้ อการประเมิน
ความเป็ นผู้นาํ
การกําหนดกลยุทธ์
การปฎิบตั ติ ามกลยุทธ์
การวางแผนและผลปฏิบตั ทิ างการเงิน
ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
การสืบทอดตําแหน่ง
ความรู้ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
คุณลักษณะส่วนตัว
รวม

จํานวน (ข้ อ)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30

คะแนน (ร้ อยละ)
10
9
9
9
10
9
10
9
10
10
95

ขอบเขตและอํานาจหน้
หน้ าที%ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการทํา หน้ า ทีประธานในทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และปฏิบัติตามขอบเขตและอํ
าม
านาจหน้ าทีตาม
กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
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8.2 ผู้บริหาร
รายชือและตําแหน่งของผู้บริ หาร และโครงสร้ างการบริหารจัดการ
ลําดับที%
รายชื%อผู้บริหาร
ตําแหน่ ง
1
นายสรรเสริญ จุฬางกูร
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
2
นายชูทอง
พัฒนะเมลือง
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
3
นายสริศ
พัฒนะเมลือง
กรรมการผู้จดั การ และ
รักษาการผู้จดั การทัว ไป (ส่ส่วนงานจัดหา)
หา
4
นายไชยยันต์ สาวนะชัย
รองกรรมการผู้จดั การ
รักษาการผู้จดั การทัว ไป (ส่ส่วนงานปฏิบตั กิ ารธุรกิจ)
5
นางสาวสินีนชุ ศรีธรรมา
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
6
นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ
ผู้จดั การทัว ไปอาวุโส (ส่ส่วนงานวิจยั และพัฒนา)
นา
7
นายสุทน
เปรมปรี
ผู้จดั การทัว ไป (ส่วนงานผลิต)
8
นายสวัสดิ
สุขะอาจิณ
ผู้จดั การทัว ไป (ส่ส่วนงานคุณภาพ)
ภาพ
9
นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
ผู้จดั การทัว ไป (ส่ส่วนงานบริหารธุรกิจ)
10
นายนาโอฮิโร โคอิซมู ิ
ผู้จดั การทัว ไป (ส่ส่วนงานการตลาด)
นงานการตลาด
ผู้บริ หาร หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารสีรายแรกนับต่อจากคณะกรรมการบริ ษัทลงมา รวมถึงผู้ซึงดํารง
ตําแหน่งเทียบเท่าผู้บริ หารรายทีสที กุ ราย โดยรวมถึงผู้จดั การฝ่ ายบัญชี (ผูผู้บริ หารลําดับที 1 - 5 เป็ นผู้บริ หารภายใต้ นิยาม
ดังกล่าว)
ขอบเขตและอํานาจหน้ าทีของกรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การมีอํานาจหน้ าทีดําเนินการตามทีคณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมาย ซึง อยูภ่ ายใต้ กฎระเบียบและข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ทังF นีการมอบอํ
Fการมอบอํานาจดังกล่าวต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจทีทําให้ กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติ
รายการที
รทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลป
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับ
บริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึง การอนุมตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องผ่านมติทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ
ทีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพือพิจารณารายการดั
ยการดังกล่าวตามทีข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกําหนด
ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการทีเป็ นไปตามปกติธุรกิจทีมีการกําหนดขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุ ปขอบเขตอํานาจ
หน้ าทีได้ ดงั นี F
1. รับผิดชอบดูแลการบริหารงานทัว ไปทีม ีลกั ษณะเป็ นการประกอบธุ
นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
2. ประสานงานกับฝ่ ายตรวจสอบภายในด้ านบัญชี การเบิก-จ่จ่ายเงินใด ๆ ของบริษัททีไม่เป็ นไปตามนโยบายของบริษัท
3. รับและจ้ างพนักงานของบริษัททีไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริ หารระดับสูง โดยเป็ นผู้มีมอี ํานาจแทนบริ ษัททีจะลงนามใน
สัญญาจ้ างแรงงาน
4. เข้ าร่วมพิจารณางบประมาณของบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาเอกสารหรื อสัญญาทีเกี ยวกับการดํา เนินงานตามปกติของบริ ษัท ให้ คํา แนะนําและข้ อเสนอแนะในเรื อง
ดังกล่าว
6. ปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริษัท
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โครงสร้ างองค์
ง กร ณ วันที% 30 กันยายน 2557
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8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตังนางกสิ
F นางกสิตา พิทกั ษ์ สงคราม ทําหน้ าทีเลขานุการบริษัท โดยให้ มีอาํ นาจหน้ าทีตามทีก ําหนดไว้
ในพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์ และตลาดหลัก ทรัพย์ พพ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิมเติม (ฉบั
ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 โดยมีคุณสมบัติ
ขอบเขตและหน้ าที ดังต่อไปนี F
คุณสมบัติ
อ้ า งอิงจากกฎหมายมิได้ กําหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริ ษัทไว้ จึงถือเป็ นหน้ าทีของคณะกรรมการทีจ ะต้ องดูแล
รับผิดชอบให้ ได้ บคุ คลทีม ีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ ามาปฏิบตั ิหน้ าที โดยเลขานุการบริษัทซึง เป็ นลูกจ้ างของบริษัท
มิสามารถรับหน้ าทีเลขานุการบริษัทในบริษัทอืน ๆ แต่อาจรับหน้ าทีเลขานุการบริษัทในบริษัทย่อยได้
ขอบเขตและหน้ าทีเ ลขานุการบริษัท
บริ ษัท ได้ จัด ให้ มี เ ลขานุก ารบริ ษัท ทํา หน้ า ทีป ระสานงานระหว่ า งกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายบริ ห าร ทํา หน้ า ทีดูแ ลและ
ประสานงานด้ านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง สนับสนุนให้ ดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี พร้ อม
ปฏิบัติต ามข้ อบังคับและประกาศของตลาดหลัก ทรั พย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยเลขานุก ารบริ ษัทมีหน้ าทีและความรับผิดชอบตามทีก ฎหมายและบริ ษัท
กําหนด ดังนี F
1. ให้ คําแนะนําเบื Fองต้ นแก่กรรมการเกียวกับข้ อกฎหมาย ระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ของบริ ษัท และติดตามให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้ องและสมําเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย นแปลงทีม ีนยั สําคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ ายบริ หาร ดูแลและประสานงานด้ านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง
รวมทังดํ
F าเนินการให้ มีการปฎิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อพึงปฎิบัติ
ต่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังงติ
F ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามมติ
ทีป ระชุมผู้ถือหุ้น และทีประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีเ กียวข้ องงตามระเบี
ตามระเบียบและข้ อกําหนดของ
หนดของกลต. และตลท.
6. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี F
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปี ของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียทีร ายงานโดยกรรมการหรือผู้บริ หาร
8. ดําเนินการอื
นการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
9. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริ มความรู้ ความเข้ า ใจในเรื องการกํ ากับ ดูแลกิ จ การทีดีให้ กับกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน
10. ติดต่อและสือ สารกับผู้ถือหุ้นทัว ไปให้ ได้ รับทราบสิทธิตา่ ง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
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• หัวหน้ าแผนก – ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บริษัทจัดให้ มีการตรวจสอบภายในเพือ ให้ ความเชือมัน และให้ คาํ ปรึกษาอย่างเทียงธรรมและเป็ นนอิอิสระ เพือ เพิมคุณค่าและ
ปรั บปรุ งการดํา เนิน งานของบริ ษัทอย่า งมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลภายใต้ ค่ าใช้ จ่า ยในการบริ หารความเสียงที
เหมาะสม โดยหัวหน้ าแผนก - ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีขอบเขตและหน้ าที ดังนี F
1. กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้ตรวจสอบภายใน และควบคุมงานตรวจสอบภายในให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากลการ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
2. กําหนดวัตถุประสงค์ เป
เป้้ าหมาย และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน พร้ อมทังF วางแผนการตรวจสอบประจําปี
(Audit plan) เสนอคณะกรรมการตรวจสอบก่อนขออนุมตั ิดาํ เนินการตรวจสอบ
3. วางมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และสอบทานการปฏิบตั ิงานเป็ป็ นนไปตามมาตรฐานการปฏิ
ไปตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีกําหนดไว้
4. พิจารณาอนุมตั ิแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
5. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และให้ ข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุงแก้ ไข ก่อนนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้บริหาร
6. ติดตามผลการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามแผนการตรวจสอบ เพือเพิมประสิทธิภาพการทํ
าพการ างานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ในการให้ บริการแก่ผ้ บู ริหาร
7. ให้ คาํ ปรึกษา ข้ อคิดเห็น และคําแนะนําแนวทางในการปฏิบตั ิตามระเบียบ วิธีการปฏิบตั ิงาน และการควบคุมภายใน
ตลอดจนกฎหมายทีเ กียวข้ องกับหน่วยรับตรวจต่าง ๆ
8. จัดให้ มีการฝึ กอบรม เพือพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ให้ มีความรู้ความสามารถ ตรวจสอบงานได้ บรรลุตาม
เป้าหมาย และให้ มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ปฏิบตั งิ านในฝ่ ายตรวจสอบภายใน
9. ทําหน้ าทีฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจัดวาระการประชุม จัดหาข้ อมูล สรุ ปผลและบันทึกประชุม
พร้ อมแจ้ งมติให้ กับผู้เกียวข้ อง รวมทังF ช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ
วยคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบเพือมัน ใจว่าปฏิบตั ิหน้ าทีตามกฎบัตร
และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมทังF บริ หารงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ เพือสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
10. ควบคุมการจัดทํางบประมาณประจําปี ของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
11. กํากับการประสานงานการตรวจสอบภายในโดย
การประสานงานการต
Outsource ตรวจสอบภายในให้ เป็ นตามเป
ตามเป้้ าหมายทีกําหนดไว้
12. ปฏิบตั ิงานอืนตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
• เจ้ าหน้ าทีฝ่ฝ ่ ายกํากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์มีมคี วามสําคัญอย่างยิงต่อบริษัทจดทะเบียน ผู้ ลงทุนทุกประเภท และตลาดทุน อีกทังยั
F งต้ องติดต่อ
ประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือผู้ลงทุน เป็ นต้ น ตลอดจนปฏิบตั ิงานในงานด้ านการอํานวย
ความสะดวก ประสานงานจัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญในนามบริ ษัทหรื อคณะกรรมการบริ
อคณะกรรมการบริ ษัท การวางแผนและ
กํา กับดูแลการดําเนินกิจ การให้ เป็ นไปตามกฏหมายว่าด้ ว ยพรบ
ยพรบ.หลั
หลัก ทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พรบ.มหาชนจํ
พรบ
ากัด
ข้ อบังคับ กฎระเบียบ กฎหมายทีเกียวข้ อง และจัดทําและส่งข้ อมูลและรายงานต่าง ๆ ครบถ้ วนตามทีกําหนดและโปร่ งใส
โดยมีขอบเขตหน้ าทีแ ละความรัรับผิดชอบ ดังนี F
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

รวบรวมข้ อมูลสําคัญในตลาดทุนสําหรับผู้บริหารระดับสูงและกรรมการบริษัท
รายงานผู้บริหารระดับสูงเกียวกับข้ อมูลทีไ ด้ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว
ปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และทันเวลา
สร้ างความน่าเชือถือให้ แก่บริษัท โดยรายงานข้ อมูลทีถูถกู ต้ องและครบถ้ วน ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้ อมูลทีต่อเนือง
อย่างเป็ นระบบ
ให้ การรับรองและต้ อนรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ลงทุน
ประสานงาน จัดทํา ตรวจสอบเรืองการประชุมผู้ถือหุ้ น และเรืองการประชุมคณะกรรมการบริษัท
จัดทํา จัดส่งและการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน
ฐานต่ต่าง ๆ ทีสําคัญเกียวกับนโยบายต่าง ๆ ระเบียบทีเกียวข้ องทีผ่าน
การอนุมัติจ ากทีประชุม ผู้ถื อหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ทให้ ถูก ต้ องครบถ้ ว นและสามารถตรวจสอบได้ (เช่ น
ทะเบียนกรรมการบริษัท รายงานประจําปี และรายงานการประชุมต่าง ๆๆ)
วางแผนการกํากับดูแลการดําเนินกิจการ
การให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย พรบ.หลั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พรบ.
พรบ
มหาชนจํากัด ข้ อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้ อง
จัดทําข้ อมูลรายงานการเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอืน ๆ ทีเกียวข้ อง ตามกฎระเบียบและกฎหมาย
ข้ างต้ น (เช่
เช่น รายงานประจําปี , แบบ 56-1, งบการเงิน รวมถึงการลงประกาศข้ อมูลในหนังสือพิมพ์ตามข้ อกําหนด)
หนด
ให้ คําแนะนํา คําปรึกษาเบื Fองต้ นและสนับสนุนงานของกรรมการเกียวกับข้ อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฎิบัติ
ต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง รวมทังรายงานการเปลี
F
ย นแปลงในข้ อกําหนดกฎหมายทีมนี ยั สําคัญแก่กรรมการทราบ

8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
าร***
คณะกรรมการบริษัทได้ พจิ ารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหาร
าร*** ทีเ ป็ นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้ องกับ
ภาระความรั บผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริ ษัทและเปรี ยบเทีย บกับบริ ษัททีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุ
หกรรมและธุรกิจทีม ีขนาดใกล้ เคียงกัน ดังนี F
(1) ค่ าตอบแทนที%เป็ นตัวเงิน
(1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเท่านัน)
F
ค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 6 ล้ านบาท แบ่งเป็ นดังนี F
• ค่าเบี Fยประชุม (ต่อครังF ทีเข้ าร่วมประชุม) ในอัตราเดียวกับปี 2556 คือ
- ประธานกรรมการบริษัท
เป็ นเงิน 35,000 บาท
- กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
เป็ นเงิน 25,000 บาท
• จ่ายบําเหน็จกรรมการบริษัท ในอัตราร้ อยละ 1.50 ของเงินปั นผลทีจ่ายจากผลการดําเนินงานปี 2556
ทังนี
F F บริษัทได้ ขออนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการจากทีป ระชุมผู้ ถือหุ้นแล้ ว
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ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคล ในปี 2557 มีรายละเอียดดังนี F
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท))
รายชื%อ

ตําแหน่ ง

คณะ
กรรมการ
บริ ษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
กําหนด
ค่ าตอบแทน

คณะ
คณะกรรม
กรรมการ การสรรหา
สรรหา และกําหนด
ค่ าตอบแทน*
ตอบแทน

คณะกรรม
การการกํากับ
ดูแลกิจการ
ที%ดี**

บําเหน็จ

รวมสุทธิ

1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร

ประธานกรรมการ

105,000

283,418

388,418

2. นายชูทอง พัฒนะเมลือง
3. นายสริศ
พัฒนะเมลือง
4. นายมากาโต เทราอุรา
5. นายทวีฉตั ร จุฬางกูร
6. นายกรกฤช จุฬางกูร
7. นายคาซูฮโิ ร ทาเคชิตะ
8. นายกวี
วสุวตั
9. นายอภินนั ท์ ณ ระนอง
10. นายปริญญา ไววัฒนา
11. นายฉัตรชัย เอียสกุล

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

100,000
125,000
0
25,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000

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

50,000
50,000
50,000
25,000

383,418
433,418
283,418
333,418
433,418
243,091
608,418
633,418
633,418
608,418

1,105,000

500,000

175,000

4,982,271

รวม

25,000
25,000
25,000
25,000

0
25,000
25,000
25,000

283,418
283,418
283,418
283,418
283,418
118,091
283,418
283,418
283,418
283,418

100,000

75,000

2,952,271

25,000
25,000
25,000

75,000

* คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน อนุมตั ิจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังF ที 3/2557 เมือวันที 6 พฤษภาคม 2557 (รวม 2 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา
และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน)
**คณะกรรมการการกํ
การการกํากับดูแลกิจการทีดี อนุมตั จิ ากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังF ที 4/2557 เมือวันที 5 สิงหาคม 2557 (จั
( ดตั Fงใหม่)

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริ หาร*** ของบริษัท
ค่ าตอบแทน
เงินเดือน โบนัสและอืน ๆ

ปี 2556
จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
99.87 (จํานวน 10 ราย)

ปี 2557
จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
134.59 (จํานวน 12 ราย)

(1.2) ค่าตอบแทนผู้ บริหาร
าร***
• มีนโยบายปรับค่าตอบแทนของประธานเจ้
ตอบแทนของปร
าหน้ าทีบ ริหารประจําปี 2557 ในอัตราไม่เกิน 10% ของอัตราใน
ปี ก่อนหน้ า
• ค่าตอบแทนของผู้ บริหาร
าร*** ระดับรองลงไปเป็ นดุลยพินจิ ของประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
ค่าตอบแทนผู้ บริ หาร
าร*** ในปี 2557 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้ วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัส
ให้ กบั ผู้บริหาร*** จํานวน 12 ราย รวมทังสิ
F Fน 134.59 ล้ านบาท
(2) ค่ าตอบแทนอื%น
• ค่าตอบแทนอืนของกรรมการ
- ไม่มี –
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• ค่าตอบแทนอืนของผู้บริหาร
าร***
เงินกองทุนสํารองเลี Fยงชีพ
บริษัทได้ จดั ให้ มีกองทุนสํารองเลี Fยงชีพ โดยพนักงานจ่ายสมทบในอัตราส่วนร้ อยละ 3 หรื อ 5 ของเงินเดือน และ
บริษัทสมทบให้ ในอัตราเท่ากัน โดยในปี 2557 บริ ษัทได้ จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี Fยงชีพสําหรับผู้บริ หารทังF
12 ราย รวมทังสิ
F Fน 1,419,551 บาท
เงินประกันสังคม
F Fน 52,500 บาท
ในปี 2557 บริษัทได้ จ่ายเงินประกันสังคมสําหรับผู้บริหารทังF 12 ราย รวมทังสิ
***ผูผู้ บริหารของบริษัททีน บั ต่อจากคณะกรรมการบริษัท ได้ แก่ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร,
าร รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร,
กรรมการผู้จดั การ, รองกรรมการผู้ จดั การ และผู้จดั การทัว ไปทุกราย
8.5 บุคลากร (ไม่
ไม่ รวมคณะผู้บริหาร)
าร
ณ วันที 30 กันยายน 2557 บริษัทมีพนักงานทังสิ
F Fนจํานวน 1,008 คน และมีพนักงานชัว คราวทีจ ้ างผ่านบริษัทรับเหมาจ้ าง
แรงงานอีกจํานวน 457 คน โดยสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี F
30 กันยายน 2555
30 กันยายน 2556
30 กันยายน 2557
ธุรกิจ
พนักงาน พนักงาน พนักงาน พนักงาน พนักงาน พนักงาน
รายเดือน ชั%วคราว รายเดือน ชั%วคราว รายเดือน ชั%วคราว
• สายควบคุมรถยนต์
228
384
229
385
233
257
• สายควบคุม - รถจักรยานยนต์
• ชุดควบคุม-รางกระจกหน้
รางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
• ส่วนกลาง
รวมจํานวนพนักงาน

114
21
592
955

51
35
175
645

119
19
688
1,055

33
30
182
630

100
17
658
1,008

33
10
157
457

ผลตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวกับพนักงานของบริ ษัททังหมดในปี
งF หมดในปี 2557 (ไม่รวมส่วนของคณะผู้บริ หาร)) รวมเป็ นเงิน 407.31 ล้ านบาท
ประกอบด้ วย
- เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และโบนัสประจําปี รวมเป็ นเงิน 280 ล้ านบาท
- ค่าตอบแทนอืน ๆ (ประกอบด้
ประกอบด้ วยค่ารักษาพยาบาล ค่ารถรับ-ส่ส่งพนักงาน ค่าเครืองแบบ เงินสมทบกองทุนทดแทน เงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี Fยงชีพ ค่าใช้ จ่ายประกันสังคม ค่าอบรมสัมมนา ค่าประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ค่าสวัสดิการอืน ๆ)
ๆ รวม
เป็ นเงิน 47.53 ล้ านบาท
- ค่าแรงของพนักงานชัว คราว รวมเป็ นเงิน 79.78 ล้ านบาท
ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที%สาํ คัญในระยะเวลา 3 ปี
- ไม่มี –
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นโยบายในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร ปี 2557
ภาพรวมการพัฒนาบุคลากรในปี 2557 บริษัทยังคงให้ ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรผ่านกิจกรรม และโครงการตามแผนทีได้ วาง
ไว้ ตงแต่
ั F ปี 2556 และมีการเพิมเติมแผนงานใหม่ทีปรับปรุงเพือให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
• การทบทวนเส้ นทางอบรมตามสายอาชีพ (Training Road Map Review)
สืบเนืองจากกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจและมาตรฐานในการทํางานด้ านต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ มีการปรับเปลีย น ส่งผลให้ หน้ าทีความ
รับผิดชอบของแต่ละสายงานต้
ายงานต้ องปรับเปลีย นให้ สอดคล้ องและเป็ นปั จจุบนั ดังนันหั
F หัวข้ อการอบรมและพัฒนาของแต่ละตําแหน่ง จึง
จําเป็ นต้ องได้ รับการทบทวน และปรับเปลีย นให้ เหมาะสมด้ วยเช่นเดียวกัน
• การประเมินประสิทธิภาพหลังการอบรม (Training Effectiveness Evaluation)
นอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรม และการประเมินด้ วยแบบทดสอบแล้ ว การประเมินประสิทธิภาพ
หลังการอบรมยังเป็ นอีกหนึงกิจกรรมทีสําคัญทีต้ องดําเนินการ เพือเป็ นการสร้ างความมัน ใจว่าพนักงานทีได้ รับการอบรมไปแล้ ว
สามารถนําความรู้ทีได้ รับไปปรับใช้ ในการทํางานได้ จริง และมีพฒ
ั นาการหลังการอบรมตามทีผ้ บู งั คับบัญชาคาดหวัง เนืองจากการ
ประเมินเพียงแบบทดสอบหลังการอบรมเป็ นเพียงการประเมินความรู้ ในระยะสันเท่
F านันF แต่ไม่สามารถรับประกันได้ ว่าหลังการ
อบรมในระยะยาวแล้ วพนักงานจะสามารถนํ
านจะสามารถนําความรู้ไปใช้ ได้ จริงการประเมินประสิทธิภาพหลังการอบรมจึงมีความสําคัญอย่างมาก
นอกจากนี F ข้ อมูลจากการประเมินฯ ยังสามารถนํามาวิเคราะห์ประสิทธิผลในการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร ทังF ในด้ านของเนือF หา
วิทยากรทีสอนและผู
และผู้ เข้ ารับการอบรม ซึง ถือเป็ นปั จจัยหลักทีมีผลต่อประสิทธิผลการอบรมรวมถึงความคุ้ มค่าในการจัดอบรมอีกด้ วย
• แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan)
การทีบ ริษัทฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ ตามแผนทีวางไว้ สิง สําคัญคือการสร้ างและพั
งและพัฒนาบุคลากรให้ ทวั ถึงทังองค์
F กร
ซึงเป็ นทีมาของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยให้ โอกาสผู้บงั คับบัญชาในแต่ละสายงานวางแผนการอบรมและ
ะสายงาน
พัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชาทุกคนตามเส้ นทางของแต่ละสายอาชีพ (Training Road Map) ดังนันจึ
F จึงมัน ใจได้ ว่าเมือบุคลากรของบริ ษัท
จะมี
ะมีความเชียวชาญในสายงานของตนเอง มีความพร้ อมทีจะเติบโตไปตามสายอาชีพของตนและพร้
และพร้ อมจะพัฒนาองค์กรให้ ก้าวไปสู่
ระดับโลก
• จัดทําระบบสืบค้ นประวัติฝึ กอบรมด้ วยตนเอง
เพือเป็ นการกระตุ้นให้ พนักงานมีความสนใจพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง ฝ่ ายสรรหาว่าจ้ างและฝึ กอบรมจึงจัดทําระบบ
ระบบสืบค้ น
ประวัติฝึกอบรมด้ วยตนเองขึนF เพืออํานวยความสะดวกให้ กับพนักงานทีต้องการทราบประวัติการอบรมของตนเอง และพัฒนาให้
สอดคล้ องกับเส้ นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยพนักงานสามารถทีจะเข้ าถึงข้ อมูลประวัติ
การอบรมด้ วยตนเองได้ อย่างง่ายผ่ผ่านระบบสื
นระบ บค้ นสารสนเทศภายในบริษัท
• ระบบการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning
Learning System
System)
อีกหนึง กิจกรรมด้ านการพัฒนาบุคลากรทีเกิดขึ Fนในปี 2557 คือการจัดทําระบบการเรียนรู้ด้วยต้ นเอง (Self-Learning System) เพือ
เพิมช่องทางในการพัฒนาบุคลากรให้ กับพนักงาน และพนักงานเกิดความสะดวกในการพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากการเรี ยนรู้
ภายในห้ องเรียน โดยหลังการเรียนรู้ ผู้เรียนต้ องทําการทดสอบหลังการเรี ยน (Post Test) เพือเป็ นการวัดผลหลังการเรี ยนรู้อีกด้ วย
และในปี 2557 ทางฝ่ ายฯ มีแผนทีจะเพิม จํานวนหลักสูตรและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของระบบฯ ให้ ดียิงขึนFFน
นโยบายการอบรมและพั
และพัฒนาบุคลากรของ TSC จะเพิมความเข้ มข้ นมากขึนF เรื อย ๆ เนืองจาก “คน
คน” คือ สินทรัพย์ขององค์กรทีไม่
สามารถประเมินค่าได้ ดังนันการพั
F การพัฒนาบุคลากรจึงถือเป็ นการลงทุนทีค ้ มุ ค่า เมือเทียบกับผลตอบแทนทีจะได้ รับในรูปของผลผลิตที
เพิมขึนF คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทีดี เป็ นต้ น ซึง ทังหมดเกิ
F
ดจากความเชียวชาญในงานของพนักงานทีไ ด้ รับการพัฒนาแล้ วทังสิ
F Fน
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9.

การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทมีความมุง่ มัน ทีจ ะเป็ นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก สร้ างความน่าเชือถือให้ กบั ผู้ทีมีส่วนได้ ส่วนเสียต่อการ
ดําเนินธุรกิจ เพิมมูลค่าขององค์กร และส่งเสริมการเติบโตอย่างยัง ยืนของบริ ษัท ด้ วยการบริ หารจัดการธุรกิจตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการอันเป็ นสากล เพือให้ สามารถบรรลุเป้าหมายและรักษาคุณธรรมอันเป็ นคุ
นคุณค่าพื Fนฐานขององค์
Fนฐานข
กรชันF นํา
ดังนันF บริษัทจึงได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพือ เป็ นกรอบในการปฏิ
นกรอบในการปฏิบตั ิงานด้ านต่าง ๆ ดังต่อไปนี F
1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบตั ติ ามคูม่ ือหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และบริหารจัดการ
ธุรกิจทุกระดับด้ วยความเชือมัน ศรัทธา และเข้ าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการ โดยถือเป็ นวัฒนธรรมทีดีขององค์กร
2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะยึดมัน ในความเป็ นธรรม ปฏิบตั ิตอ่ ผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสียอย่างเท่าเทียมกัน
และปฏิบตั ิงานเพือผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้ วยความสุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนสามารถเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเพือให้
สอดคล้ องและเหมาะสมกับมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ และมาตรฐานสากล ตลอดจนความต้ องการของสังคมที
เปลีย นแปลงไปได้
บริษัทมีการบริหารและปฏิบตั ิงานโดยยึดถือแนวปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยตระหนักถึงความสําคัญและ
ความรับผิดชอบทีมีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทมาโดยตลอด ด้ วยความมุ่งมัน ทุ่มเท และความร่ วมมืออย่าง
เต็มทีของทุกฝ่ าย ทังคณะกรรมการ
F
ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน โดยได้ เผยแพร่ ค่มู ือหลักการกํากับดูแลกิจการ ซึงได้
รวมถึงจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจน
นโยบายสําคัญและระเบียบปฏิบัติทีเกียวข้ อง เพือให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกียวข้ องได้ เสีย
รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ ว
ทังนี
งF นี F การประชุมคณะกรรมการการกํากับดูแลกิจการทีดี ครังF ที 1/2558 เมือวันที 28 ตุลาคม 2557 ได้ พิจารณาทบทวน
คู่มือหลัลักการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทดังกล่าวให้ เป็ นปั จจุบนั แล้ ว (โดยจะรายงานให้
โดยจะรายงานให้ ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครังF ที 3/2558 ในวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558 รับทราบต่อไป)
ภาษาไทย
http://www.thaistee
http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC-CG-Handbook
Handbook-TH-Version-resize.pdf
ภาษาอังกฤษ http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC-CG-Handbook
http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC Handbook-ENG-Version-resize.pdf
ทังนี
F Fบริษัทได้ สง่ เสริมให้ เกิดการปฏิบตั ิตามคู่มอื หลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี F
1. คณะกรรมการ ทบทวนคู่มือหลักการกํากับดูแลกิจการเป็ นประจําทุกปี
2. ผู้บริหารได้ รับฟั งสรุปสาระสําคัญคูม่ ือหลักการกํากับดูแลกิจการในทีประชุมระดับบริหารเป็ นประจําทุกปี
3. จัดทํา Training Road Map สําหรับทุกตําแหน่งงาน เพือให้ มีการศึกษาและทบทวนคู่มือหลักการกํากับดูแลกิจการอย่าง
ต่อเนือ ง
4. ประชาสัมพันธ์คมู่ ือหลักการกํากับดูแลกิจการให้ พนักงานทุกคนรับทราบ โดยการติดบอร์ ดประชาสัมพันธ์
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ผลการประเมินจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง มีดงั นี F
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 อยู่ในระดับ “ดีเยียม” ด้ วยคะแนน 98.75 คะแนน จากบริ ษัทที
เข้ าร่วมโครงการทังสิ
F Fน 528 บริษัท
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที 31 ตุลาคม 2557 ประกอบด้ วยคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 4 คณะ ได้ แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการกํ
คณะกรรมการ ากับดูแลกิจการทีดี และ
คณะกรรมการบริหารความเสีย ง ดังนี F

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
การกํากับดูแลกิจการทีดี

คณะกรรมการ
บริ หารความเสีย ง

คณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทครังF ที 5/2556 เมือ วันที 26 กันยายน 2556 ได้ อนุมตั ิให้ คณะกรรมการตรวจสอบกลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งอีกวาระหนึง ซึงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการมีคุณสมบัติต ามทีสํานักงานกลต
งานกลต. และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด และทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระ
จํานวนครัง6 การ
จํานวนครัง6 การเข้ า
ลําดับที%
รายชื%อ
ตําแหน่ ง
ประชุม
ร่ วมประชุม
1
นายกวี
วสุวตั
ประธาน
5
5
2
นายอภินนั ท์ ณ ระนอง
กรรมการ
5
5
3
นายปริญญา ไววัฒนา
นา*
กรรมการ
5
5
4
นายฉัตรชัย
เอียสกุล
กรรมการ
5
5
* นายปริ ญญา ไววัฒนา เป็ นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ และประสบการณ์ ด้านบัญชีและการเงิน

โดยมีนางเบญจมาส เทพฤทธิ (หัหัวหน้ าแผนก - ฝ่ ายตรวจสอบภายใน) เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ ทีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครังF ที 3/2556 เมือวันที 9 พฤษภาคม 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึนFFน ซึง มีความ
สอดคล้ องและเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับสํา นักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีประกาศและมี
ระกาศแล ผลบังคับตังF แต่วันที
10 พฤษภาคม 2556
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ทีประชุ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครังF ที 5/2557 เมือวันที 23 กันยายน 2557 ได้ พิจารณาทบทวนกฎบั
ารณาทบทวน ตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ เป็ นปั จจุบนั แล้ ว โดยได้ เผยแพร่ ให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกียวข้ องได้ เสีย รับทราบบน
เว็บไซต์ของบริษัทแล้ ว
ภาษาไทย
http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10
ภาษาอังกฤษ
http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=10
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดเดิม
ลําดับที%

รายชื% อ

คณะกรรมการสรรหา
1
นายทวีฉตั ร
จุฬางกูร
2
นายสริศ
พัฒนะเมลือง
3
นายกรกฤช
จุฬางกูร
คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
1
นายกวี
วสุวตั
2
นายอภินนั ท์ ณ ระนอง
3
นายปริญญา ไววัฒนา

จํานวนครัง6 การ
ประชุม

จํานวนครัง6 การเข้ า
ร่ วมประชุม

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

1
1
1

1
1
1

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

2
2
2

2
2
2

จํานวนครัง6 การ
ประชุม

จํานวนครัง6 การเข้ า
ร่ วมประชุม

1
1
1
1

1
1
1
1

ตําแหน่ ง

คณะกรรมการชุดใหม่
ลําดับที%

รายชื%อ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
1
นายกวี
วสุวตั
2
นายอภินนั ท์ ณ ระนอง
3
นายปริญญา ไววัฒนา
4
นายฉัตรชัย
เอียสกุล

ตําแหน่ ง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังF ที 3/2557 เมือวันที 6 พฤษภาคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ ดําเนินการรวมคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน กับ คณะกรรมการสรรหา เข้ าด้ วยกันโดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง (ผู้จัดการทัว ไป - ส่วนงาน
บริหารธุรกิจ) เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังF ที 4/2557 เมือวันที 5 สิงหาคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั กฎบั
กิ ฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนขึ FนมีผลบังคับตังF แต่วนั ที 6 สิงหาคม 2557 โดยได้ เผยแพร่ ให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้มี
ส่วนเกียวข้ องได้ เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ ว
ภาษาไทย
http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10
ภาษาอังกฤษ
http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=10
http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=10
คณะกรรมการการกํากับดูแลกิจการทีดี
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังF ที 4/2557 เมือวันที 5 สิงหาคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิโครงสร้ างคณะกรรมการการกํากับ
ดูแลกิจการทีด ี ประกอบด้ วยคณะกรรมการอิสระ ดังนี F
จํานวนครัง6 การ จํานวนครัง6 การเข้ า
ลําดับที%
รายชื%อ
ตําแหน่ ง
ประชุม
ร่ วมประชุม
1
นายกวี
วสุวตั
ประธาน
1
1
2
นายอภินนั ท์
ณ ระนอง
กรรมการ
1
1
3
นายปริญญา ไววัฒนา
กรรมการ
1
1
4
นายฉัตรชัย
เอียสกุล
กรรมการ
1
1
โดยมีนางกสิตา พิทักษ์ สงคราม (เลขานุการบริ ษัท) เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการการกํากับดูแลกิจการทีดี ทีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครังF ที 4/255
2557 เมือวันที 5 สิงหาคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั กฎบั
กิ ฎบัตรคณะกรรมการการกํากับดูแลกิจการทีดี
ขึ Fน มีผลบังคับตังแต่
F วนั ที 6 สิงหาคม 2557 โดยได้ เผยแพร่ให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ มีสว่ นเกียวข้ องได้ เสีย
รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ ว
ภาษาไทย
http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10
http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10
ภาษาอังกฤษ
http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=10
คณะกรรมการบริหารความเสีย ง
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังF ที 4/2557 เมือวันที 5 สิงหาคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิโครงสร้
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ หาร
ความเสียง ประกอบด้ วยคณะผู้ บริหาร ดังนี F
จํานวนครัง6 การ
ประชุม
1
นายสริศ
พัฒนะเมลือง
ประธาน
1
2
นายไชยยันต์ สาวนะชัย
รองประธาน
1
3
ผู้จดั การทัว ไป (ส่ส่วนงานทังหมด)
งหมด
F
กรรมการ
1
คณะกรรมการบริหารความเสีย ง เป็ นคณะผู้บริหารของบริษัท จึงไม่ประสงค์ทจี ะรับค่าเบี Fยประชุมฯ
ลําดับที%

รายชื%อ

ตําแหน่ ง
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จํานวนครัง6 การเข้ า
ร่ วมประชุม
1
1
1
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โดยมีนางเบญจมาส เทพฤทธิ (หัหัวหน้ าแผนก - ฝ่ ายตรวจสอบภายใน) เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ ทีประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครังF ที 4/2557
2557 เมือวันที 5 สิงหาคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั กฎบั
ิกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสียงขึนFนมี
F มีผล
บังคับตังแต่
F วนั ที 6 สิงหาคม 2557 โดยได้ เผยแพร่ให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้มีสว่ นเกียวข้ องได้ เสีย รับทราบ
บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ ว
ภาษาไทย
http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10
ภาษาอังกฤษ
http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=10
9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง จะมีการพิจารณาคัดเลือก
และกลัน กรองจากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ
และ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะ
ดําเนินการตามนโยบายของบริษัท
การสรรหากรรมการ
1. หลักเกณฑ์และวิธีการ
คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาและคํานึงถึงคุณสมบัติทีเหมาะสมสอดคล้ องตามกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท โดย
ต้ องเป็ นผู้ มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาทํางานให้ บริ ษัทอย่างเพียงพอตามข้ อบังคับของบริ ษัท คณะกรรมการ
บริษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้ อยกว่ากึงหนึง ของจํานวนกรรมการ
ทังหมดจะต้
F
องมีถินทีอยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็ นนผูผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. การแต่งตังF แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี F
กรณีท% ี 1 ตําแหน่ งกรรมการว่ างลงตามคราวออกตามวาระ
ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตังกรรมการแทนผู
F
้ ครบกําหนดออกตามวาระ โดยกรรมการทีครบกําหนด
ออกจากตําแหน่งอาจได้ รับคัดเลือกเข้ าเป็ นกรรมการอีกได้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุก
ครังF ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนันF ถ้ าจํานวนกรรมการจะ
แบ่งให้ ตรงออกเป็
รงออกเ นสามส่วนไม่ได้ ก็ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึงพ้ นจาก
ตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการทีจ ะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกหรือปี
ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนันให้
F จบั สลากกัน ส่วนปี ถถัดั ไปให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนาน
นานทีสดุ
เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรณีท% ี 2

ตําแหน่ งกรรมการว่ างลงเพราะเหตุอ%นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึงมีคณ
ุ สมบัติ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการผู้ นันF จะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่ง
กรรมการได้ เ พี ย งเท่ า วาระทียัง เหลื อ อยู่ข องกรรมการที ต นเข้ า มาแทน โดยมติ ข องกรรมการต้ อ ง
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทีย งั เหลืออยู่
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3. หลักเกณฑ์และวิธีการทีป ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการ
F
- ผู้ถือหุ้นคนหนึง มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้ คะแนนเสียงทีม ีอยูท่ งหมดเลื
ัF
อกตังบุ
F คคลเดียวหรือหลายคนเป็ นนกรรมการก็
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลทีไ ด้ รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครั
F
งF นันF ในกรณีทีบคุ คลซึง ได้ รับการเลือกตังในลํ
F าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที
จะพึงมี ให้ ประธานทีประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชีขFขาด
F าด
- ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึ
อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสี
ออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึงหนึง ของ
จํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีม าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
เพือมัน ใจได้ ว่าบริษัทฯ
ทฯ มีผ้ บู ริหารทีม ีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบตั หิ น้ าที ดังนี F
1. คณะกรรมการบริ ษัท กํ า หนดให้ มีแผนพัฒนาศัก ยภาพผู้ บริ หาร เพือจัด ทําแผนสืบทอดตํา แหน่งประกอบด้ ว ย
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร และกรรมการผู้ จดั การ
2. คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน พิจ ารณากํ า หนดความรู้ ความสามารถ (Competency)
ประสบการณ์ของแต่ละตําแหน่ง เพือคัดเลือกผู้ บริ หารทีมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องตามทีกําหนด สามารถสืบทอดงาน
ของแต่ละตําแหน่งได้
3. ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริ หารทีมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ อง
เทียบกับระดับ Competency ทีต้องการ เพือ จัดทําแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
4. ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
หาร จัดให้ มีการหมุนเวียนหน้ าทีความรั
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารทีมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ อง และ
มอบหมายให้ รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และกรรมการผู้จัดการเข้
เข้ าร่ วมประชุมฝ่ ายบริ หาร เพือให้ มีความเข้ าใจ
ประสบการณ์ และความพร้ อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
5. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุ ปผลการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งงานของ
ประธานเจ้ า หน้ า ที บ ริ ห าร รองประธานเจ้ าหน้ าาทีที บ ริ ห ารร และกรรมการผู้จั ด การ เป็ นประจํ า และรายงาน
คณะกรรมการบริษัษทั ทราบปี ละ 2 ครังF
9.4 การดูแลเรื% องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทกํ า หนดจรรยาบรรณฯ ห้ า มมมิมิใ ห้ ก รรมการ ผู้บริ หาร และพนัก งานทีรั บทราบข้ อมูลภายในนํา ข้ อ มูลไปใช้ เ พือ
ประโยชน์ส่วนตนและผู้อืน โดยสือ สารการใช้ ข้อมูลภาย
ภายในคู
ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการให้ ผ้ ทู ีเกียวรับทราบอย่างต่อเนือง
ซึง คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้ าทีต้องปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ในกรณีทีพบเห็นการปฏิบตั ิที
ขัดต่อนโยบายดังกล่
งกล่าว ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชา
ชาหรื อฝ่ ายบริ หารทรั
รทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วแต่
กรณี สรุปได้ ดงั นี F
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• จรรยาบรรณว่ า ด้ ว ยการขั
ารขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ระบุว่ า ห้ า มมิ ใ ห้ ก รรมการและลูก จ้ า งใช้ ข้ อ มูล ภายในเพื อ
ผลประโยชน์ตนเองและบุคคลภายนอก ซึง ข้ อมูลภายในหมายรวมถึงข้ อมูลทีไม่ได้ มกี ารเปิ ดเผยสูส่ าธารณชนภายใต้
กฎเกณฑ์
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอืนทีเกียวข้ องกําหนด
• จรรยาบรรณว่าด้ วยการรักษาความลั
ษาความ บและการใช้ ข้อมูลภายใน ระบุว่าห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุก
คน หรื อบุคคลใดก็ตามทีรับทราบข้ อมูลภายในอันเป็ นสาระสําคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ซงึ ข้ อมูลนันยั
F ง
ไม่ได้ เปิ ดเผยในตลาดหลัก ทรัพย์ ภายใต้
ภ
ของกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลั
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
พ 2535 และ
หลักเกณฑ์อืนทีเกียวข้ องงมาซื Fอขายหลักทรัพย์ก่อนเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
9.5 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่ าตอบแทนจากการสอบบั
การสอบบัญชี (Audit Fee)
รายการที%

ชื%อบริษัทผู้จ่าย

ชื%อผู้สอบบัญชี

1
2

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล

บจ. สํานักงาน อีวาย

ประเภทของงาน
ตรวจสอบ
ตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบ BOI

รวมค่ าตอบแทนของงานตรวจสอบ

ค่ าตอบแทนของงาน
ตรวจสอบ
1,050,000
200,000
1,250,000

บริ ษัทได้ พิจารณาเปลียนบริษัทผู้สอบบัญชีในปี 2557 โดยผู้ สอบบัญชีได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีได้ เป็ นนอย่
อย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์
หรือส่วนได้ เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
2. ค่ าบริการอื%น (Non-Audit
udit Fee)

รายการ

ชื% อบริษัทผู้ จ่าย

1
2
3
4
5

บมจ.ไทยสตี
ไทยสตีลเคเบิล

ประเภทของงานบริการอื%น
(non-audit service)
ทีปรึกษาเกียวกับระบบบัญชี
ให้ บริ การทีปรึกษา
พัฒนานโยบายความเสียง
ให้ บริ การทีปรึกษา
พิกดั อากรกรมศุลกากร

ผู้ให้ บริการ

PwC*
บจก. ดีลอยท์ ทู้ชโธมัทสุ

625,671

บจก. แท็กซ์โปร

384,020

สํานักกฏหมาย
ให้ บริ การทีปรึกษาด้ านกฏหมาย วีระวงค์, ชินวัฒน์และ
เพียงพนอ
ให้ บริ การทีปรึกษาด้ านกฏหมาย สํานักกฎหมายนิติรัฐภูมิ
รวมค่ าตอบแทนสําหรั บงานบริการอื%น (non-audit fee)

*PwC = Price waterhouse Coopers ABAS Ltd.
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ค่ าตอบแทนของงาน
บริการอื%น
ส่ วนที%จ่ายไป ส่ วนที%จะ
ในระหว่ างปี ต้ องจ่ าย
บัญชี
ในอนาคต
630,000

277,612
150,000
1,437,303

630,000
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10. ความรั บผิดขอบต่ อสังคม : CSR
1. นโยบายภาพรวม
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิงแวดล้ อม และกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ เสีย รายละเอียดนโยบายทีเกียวข้ องโดยได้ เผยแพร่รวมอยู่ในคู่มือหลักการกํากับดูแลกิจการ เพือให้ คณะกรรมการ
ผู้ บริหาร พนักงาน และผู้มสี ว่ นเกียวข้ องได้ เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ ว
ภาษาไทย
http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC
http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC-CG-Handbook-TH-Version-resize.pdf (หน้ า 53 – 75)
ภาษาอังกฤษ http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC-CG-Handbook-ENG
http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC
ENG-Version-resize.pdf (หน้ า55 – 77)
ทังนี
F คณะกรรมการบริ
Fคณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการทบทวนนโยบายทีเกียวข้ องในคู่มอื หลักการกํากับดูแลกิจการเป็ นนประจํ
ประจําทุกปี
10.1 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
(1) กระบวนการจัดทํารายงาน
• หลักการ
ปั จจจุบนั ในหลาย ๆ องค์กร ต่างให้ ความสําคัญกับการดําเนินการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมมาก
ขึ Fน เพือให้ กิจกรรมทีบริษัทได้ ดําเนินการอยูม่ ่งุ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิอย่างยัง ยืนทีแ ท้ จริง หลักการดําเนินการ
ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท จึงสรุปได้ ดงั นี F
1. มอบสิง ทีช ุมชนและสังคม (ผู้รับ) ต้ องการ
เพื อให้ บ ริ ษัทเข้ า ใจและตอบสนองความต้ องการของผู้รับ อย่ า งงยัง ยืน บริ ษัทได้ สํา รวจความ
ต้ องการก่อนดําเนินการทุกครังF เพือ นํามาวางแผนการดําเนินการและนํามาพัฒนากิจกรรมโดยใช้
ความต้ องการชุมชนและสังคม (ผู้รับ) เป็ นทีตังF ตลอดจนการร่ วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที
เกียวข้ องอย่างต่อเนือ ง
2. พัฒนาให้ ครบวงจรและยัง ยืน
กิจกรรมของบริษัทพยายามเน้ นให้ เกิดการปฏิบตั แิ ละการพัฒนาอย่างต่อเนือง ครบวงจรและยัง ยืน
โดยใช้ หลักการ 3R (Reuse / Reduce / Recycle) อย่างต่อเนืองในทุก ๆ ปี
3. ให้ ผ้ รู ับได้ มีสว่ นร่วม
ในการดําเนินธุรกิจเพือสร้ างความยังยืนให้ กับชุมชนและสังคม บริ ษัทจําเป็ นต้ องตอบสนองต่
งต
อ
ความต้ องการของผู้ มสี ว่ นได้ เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ใส่ใจผลกระทบทังทางบวกและ
F
ลบ เพือสร้ างความไว้ ว างใจและความสัมพันธ์ อัน ดีกับผู้มีส่ว นได้ เ สีย ขององค์ก ร การดําเนิน
กิจกรรมจะไม่สามารถประสบความสําเร็จ หากไม่ได้ รับความร่วมมือจากชุมชนและสังคม
• กลุมผู
ม่ ผู้ มีสว่ นได้ เสีย
โดยได้ เผยแพร่อยูใ่ นคู่มือหลักการกํากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ ว
ภาษาไทย
http://www.thaisteelcable.com/upload_images
images/file/TSC-CG-Handbook-THVersion-resize.pdf (หน้ า 76)
ภาษาอังกฤษ http://www.thaisteelcable.com/upload_images/fifile/TSC-CG-Handbook-ENGVersion-resize.pdf (หน้ า 78)
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• มาตรฐานการเปิ ดเผยข้ อมูลทีใช้
ดําเนินการตามแนวทางความรั
การตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการทีจดั ทําโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) การดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายทีบริษัทเปิ ดเผยไว้
ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง แวดล้ อม บริษัทยึดมัน ในการดําเนินธุรกิจภายใต้ จริ ยธรรมทาง
ธุรกิจ และหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิงแวดล้ อมและสังคมอย่างต่อเนืองนันF
บริษัทจึงได้ ดาํ เนินการให้
การ เป็ นไปตามนโยบายทีบริษัทเปิ ดเผยไว้ ดังนี F
• การปรับปรุงระบบการจัดการสิง แวดล้ อมอย่างจริงจังและต่อเนือ ง
บริ ษัทจัดทําโครงการสิงแวดล้ อมอย่างต่อเนืองเป็ นประจําทุกปี (รายละเอี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารหน้ า
53 - 55)
• การส่งเสริมการนําวัสดุใช้ แล้วกลับมาใช้ ใหม่
บริษัทจัดทําโครงการ TSC 3R Project (รายละเอี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารหน้ า 54 - 55)
• การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือ ลดผลกระทบต่อสิง แวดล้ อม
บริ ษัทจัดทําโครงการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้า (อนุรักษ์ พลังงาน) (รายละเอี
(
ยดปรากฎตามเอกสาร
หน้ า 53 – 54)
54
• การสนับสนุนกิจกรรมอาสาทีพฒ
ั นาชุมชน สังคม และการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
บริ ษัทจัดทํากิจกรรม TSC บริ จาคโลหิต เพือชีวิตใหม่ 01/2557 (รายละเอี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารหน้ า
56), กิจกรรม TSC 1 วัน เพือสังคม 2557 (รายละเอี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารหน้ า 56), กิจกรรม TSC ส่ง
รัก 2557 (รายละเอี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารหน้ า 57), กิจกรรม TSC แบ่งปั นหนังสือด้ วยใจ (รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารหน้ า 57) และกิจกรรม TSC Feel Good 01/2557 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
หน้ า 58)
• การเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชน และผู้ มีสว่ นเกียวข้ องมีสว่ นร่วมในการให้ ข้อคิดเห็นหรือข้ อร้ องเรียนต่าง ๆ เพือ
นํา มาปรั บปรุ งการดําเนินการมิให้ เกิดผลกระทบในทางลบ บริ ษัทจัดทํา ช่ องทางการติด ต่อบริ ษัท
นักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงการแจ้ งเบาะแสเพิมเติมบนเว็บไซต์ของบริษัท
10.2 การดําเนินธุรกิจทีม ีผลกระทบต่อความรับผิดชอบทางสังคม
(1) บริ ษัทถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานทีมีอํานาจหน้ าทีว่าการดําเนินการของบริ ษัทมีการฝ่ าฝื นนกฎหมายในเรื
กฎหมายในเรื อง
เกียวกับหลักการ 8 ข้ อ* อย่างมีนยั สําคัญ
- ไม่มี (2) การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทมีสว่ นหรือถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้ านลบต่อสังคม สิงแวดล้ อม หรื อไม่เป็ นไป
ตามหลักการ 8 ข้ อ**** โดยเฉพาะกรณีทีปรากฎเป็ นนข่ข่าวต่อสาธารณชนและเป็ นกรณีทีอาจกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจ ชือเสียง หรือความน่าเชือถือของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
- ไม่มี –
**** หลักการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ทีจดั ทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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10.3 กิจกรรมเพื
จกรรมเพือประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง แวดล้ อม
กิจกรรมของบริษัทในรอบปี ทีผ่านมา มีดงั นี F
ส่ วนที% 1 : นําดําเนินการโดยฝ่ ายบริหารคุณภาพ
บริ ษัทได้ ทําการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนือง เพือยกระดับการจัดการด้ านสิงแวดล้ อมให้ ทนั สมัยและสอดคล้ อง
กับทิศทางของอุตสาหกรรมในปั จจุบนั โดยกําหนดให้ ทําการปรับปรุงนโยบายด้ านสิงแวดล้ อม ทุก ๆ 5 ปี และ
ประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานทุกระดับให้ รับทราบ ซึง นโยบายฯ สําหรับปี 2557 มีดงั นี F
นโยบายด้ านสิง แวดล้ อมในปี 2557
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 ม าณการใช้ พลั ง งานตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. ร่ วมกักกันสารอันตรายในวัต ถุดิบอย่างถูกต้ อง เพือป้องกันการก่อเกิดมลพิษและลดภาวะโลกร้ ออนน อันจะ
นําไปสูก่ ารทําลายสิง แวดล้ อม
3. มุ่งมัน แก้ ไข ป้องกัน และควบคุมมลพิษทีเกิด จากกิจกรรมของทางบริ ษัททีก ระทบกับพนัก งานอย่างเต็ม
ความสามารถ และสอดคล้ องกับข้ อกําหนดทางกฎหมาย
4. ปฏิฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อกําหนดต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับสิง แวดล้ อมอย่างต่อเนือง
5. สือสาร เผยแพร่ นโยบายสิงแวดล้ อมต่อสาธารณะชนอย่างเปิ ดเผย และฝึ
และฝึ กอบรมเพื
กอบรม อสร้ างจิตสํานึกในการ
พิทกั ษ์ รักษาสิง แวดล้ อมแก่บคุ ลากรทุกระดับในบริษัท
บริ ษัทกําหนดให้ พนัก งานทีปฏิบตั ิงานในสายการผลิ
านในสายการผลิตและงานทีมีโอกาสเสีย งทีจะเกิ ดอุบัติเหตุหรื อสัมผัสกับ
สารเคมีหรือของเสียต่าง ๆ ต้ องสวมอุปกรณ์ป้องกันให้ ครบถ้ วน มีการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันอย่าง
สมํา เสมอ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้ านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
ในส่วนของระดับเสียงอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานตามทีคณะกรรมการสิงแวดล้ อมแห่งชาติและกระทรวงอุตสาหกรรม
กําหนด กระบวนการผลิตและเครื องจักรปั จจุบันก่อให้ เกิดฝุ่ นควันเล็กน้ อย แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานทีกําหนดของ
อุตสาหกรรม ในส่วนนําFานั
F นันมี
นF มีเพียงนําF เสียจากการใช้ ประจําวันซึงมีการควบคุมและบําบัดคุณภาพนํ
ภ Fาให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานทีกําหนดก่
หนดก่อนจะออกไปยังบ่อบําบัดนํ Fาเสียรวมของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครต่อไป
ของเสียจากกระบวนการผลิ
กระบวนการผลิต สามารถแยกออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ (1) ขยะอันตราย (2) ขยะทีสามารถขาย
และนํากลับมาใช้ ได้ อีก (Recycled) และ (3) ขยะทัว ไป โดยบริ ษัทมีกรรมวิธีธีบําบัดขยะแต่ละประเภทแตกต่างกัน
ดังนี F
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ประเภทขยะ และกรรมวิธีการบําบัด
ขยะอันตราย
ขยะ Recycled
ขยะทัว ไป
ประเภทขยะ - นํ Fามันเครืองเก่า
- เศษกระดาษ ดี บุ ก - ถุงมือพลาสติกทัว ไป
- สิง ของปนเปื อF นต่าง ๆ เช่น
สังกะสี เศษไม้
- เศษอาหาร
ถุงมือทีใช้ ในการทํางาน
งาน, ภาชนะ
บรรจุปนเปื Fอนกาว
- หลอดไฟเสือ มสภาพ
กรรมวิธีบําบัด - ส่งให้ บริ ษั ทกํ าจัด ขยะดํา เนิ นการ - ขายเพือนํากลับไปใช้ - ส่ ง ให้ บริ ษั ท กํ า จั ด ขยะ
ตามวิธีการของประเภทขยะนันF ๆ
ใหม่
ดํ า เนิ น การตามวิ ธี ก าร
ของประเภทขยะนันF ๆ
บริ ษัทได้ ว่าจ้ างผู้เชียวชาญทีมีใบอนุญาตกําจัดของเสียให้ เป็ นผู้ดําเนินการกําจัดขยะอันตรายโดยเฉพาะ และ
รายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก ๆ เดือน
การจัดการสิงแวดล้ อมของบริ ษัทเป็ นไปตามข้ อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิค มอุตสาหกรรม
อมตะทุกประการ นอกเหนือจากการกํ
จากการกําจัดขยะโดยคํานึงถึงความปลอดภัยแล้ ว บริษัทยังจัดให้ มีการจัดกิจกรรม
ภายในเพือลดการใช้ พลังงานและวัสดุสิ Fนเปลืองอย่างต่อเนือ ง
ด้ วยความตระหนัก ว่า ภาวะโลกร้ อนเป็ นปั ญหาใหญ่ทีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและการดํารงชีวิตของ
ประชากรทัว โลก บริ ษั ทจึง จัดให้ มีก ารรณรงค์ ลดภาวะโลกร้
ล ดภาวะโลกร้ อนผ่ า นนโยบายสิง แวดล้ อ ม และโครงการด้ า น
สิง แวดล้ อมต่าง ๆ ทีบ ริษัทได้ มีการทบทวนและจัดทําอย่างต่อเนือ งในทุกปี
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม ตลอดจนการปฏิบตั ิตามนโยบายของประเทศ
และประชาคมโลกในการบรรเทาปั ญหาสภาวะโลกร้ อนทีเกิดขึนFFนบริ
บริ ษัทได้ จัดให้ มีโครงการด้ านสิงแวดล้ อมต่าง ๆ
ในส่วนของปี 2557 ดังนี F
โครงการสิ%งแวดล้ อมประจําปี 2557
โครงการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้า (อนุรักษ์ พลังงาน )
บริษัทฯ ได้ จดั ทําโครงการ TSC Energy Management 2557 อย่างต่อเนือง เพือการอนุรักษ์ พลังงานอย่างเป็ นรูปธรรม
เต็ มรู ปแบบภายใต้
ภายใต้ น โยบายการจัด การพลังงาน บริ ษั ทฯ ตระหนัก ถึงความรั บผิด ชอบในการอนุรั ก ษ์ พ ลังงานเพื อ
ประโยชน์ในการใช้ พลังงานให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด ทังเป็
F นการสนับสนุนนโยบายสิงแวดล้ อมและนโยบ
มและนโยบายด้ านการจัด
การพลังงานของบริ ษัทอย่างต่อเนืองโดยครอบคลุมการอนุรักษ์ พลังงานทุทุกประเภท และยังทําการแต่งตังคณะทํ
F
างาน
ด้ านการจั
รจัดการพลังงาน และส่งรายงานการจัดการพลังงานไปยังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงานทุก
เดือนมีนาคมตามทีก ฎหมายกํา หนด นอกจากนีไFได้
F ด้ กําหนดให้ มีโครงการย่อยต่อเนืองปี 2557 ทีสนับสนุนการลดใช้
พลังงาน ดังนี F
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1) โครงการย่ อยการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้า โดยจัดทําโครงการเปลียน Air Compressor ประสิทธิภาพสูง และ
โครงการหุ้มฉนวนเครื องฉี
องฉีดพลาสติกแนวนอน และโครงการ
และโครงการติติดตังระบบไฟแสงสว่
งF ระบบไฟแสงสว่างรอบกําแพงโรงงานเป็ น LED
ซึง สามารถประหยั
ามารถประหยัดพลังงานได้ มากขึนF 10% อีกทังมี
F การรณรงค์สร้ างจิตสํานึกในการลดการใช้ ไฟฟ้าและทรัพยากร
รวมทังส่
F งเสริมให้ มกี ารลดการใช้
ลดการใช้ ไฟฟ้ าในทุกส่วนงาน สถานะดําเนินการเรียบร้ อยโดยโครงการดั
ยโดยโครง งกล่าวเป็ นโครงการ
ต่อเนือ งในทุกปี
2) โครงการย่ อยเปลี
เปลี% ย น Air Compressor ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง เพื อ ลดการใช้ พลัง งานการใช้ ไฟฟ้ าของ Air
Compressor ทีมีใช้ งานเป็ นจํ านวนมาก ซึงสามารถลดการใช้
สามารถลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าได้ ถึง 13% สถานะปั จ จุบัน อยู่ใน
ระหว่างการดําเนินโครงการ
3) โครงการย่ อยหุหุ้มฉนวนเครื%องฉีดพลาสติกแนวนอน สําหรับเป็ นฉนวนหุ้มป้องกันความร้ อนจากการทํางานของ
เครืองฉีดแนวตังF ซึง จะช่วยลดอุณภูมิความร้ อนทีเกิดในบริเวณปฏิบตั ิงาน และช่วยลดการใช้ พลังงานได้ อีกทางหนึง
ด้ วย สถานะดํ
นะดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ วปิ ดโครงการปี 2557
4) โครงการย่ อยการติติดตัง6 ระบบไฟแสงสว่ างรอบกําแพงโรงงานเป็ น LED ซึง จะช่วยประหยัดการใช้ ไฟฟ้าในการ
ส่องสว่างได้ ถึง 16% สถานะอยูใ่ นช่วงของการดําเนินการ
5) โครงการยกเลิกการใช้ LPG เป็ นระบบไฟฟ้า โดยเปลียนการใช้ แก๊ ส LPG ในการผลิตมาเป็ นการใช้ พลังงาน
ไฟฟ้ า ซึงจะช่ ว ยลดผลกระทบทีเกิ ดจากการใช้ แก๊ ส LPG และยังเป็ นการยกระดับกระบวนการผลิตให้ ดียิงขึนF
สถานะอยูใ่ นช่วงของการดําเนินการต่อเนืองจากปี 2556
โครงการ TSC 3R Project เพื%อพัฒนาสิ%งแวดล้ อมและสังคม
บริษัทได้ ดาํ เนินโครงการ TSC 3R โดยครอบคลุมถึงกิจกรรมการดําเนินการ 3R (Reduce
Reduce / Reuse / Recycle) เพือลด
การใช้ ทีสินF เปลือง (Reduce
Reduce) การนํา มาใช้ ซําF ให้ ค้ ุมค่ า (Reuse) และการนํากลับมาใช้ ใหม่ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ สูงสุด
(Recycle) ของวัสดุอปุ กรณ์เหลือใช้ ต่าง ๆ ภายในบริ ษัท ทังนี
F Fจะเกิดผลดีในการลดภาวะโลกร้
นการลดภาวะโล อนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเห็นเป็ นรูปธรรมทีชดั เจน รวมถึงเป็ นการตอบสนองนโยบายด้ านสิงแวดล้ อมของบริ ษัทฯ โดยในปี 2557 ได้ ดําเนิน
โครงการอย่างต่อเนืองโดยสมาชิกโครงการนําเสนอโครงการ โดยใช้ วสั ดุอปุ กรณ์เหลือใช้ ภายในบริษัท ดังนี F
1) โครงการ Recycle Runner เป็ นการนําเศษ Runner ทีเหลือจากการกระบวนการฉีดพลาสติกนํามาใช้ ใหม่ โดย
การบด และนํากลับมาใช้ ในการฉีดขึ Fนรูปเป็ นชิ Fนงาน ซึง สามารถลดการซื Fอวัตถุดิบทีเ ป็ นเม็ดพลาสติกได้ ถึง 158.64
กิโลกรัม คิดเป็ นมูลค่า 33,314 บาท / เดือน ปิ ดโครงการปี 2557
2) โครงการ Servo machine เป็ นการเปลียนเครื องจักรจาก Induction Motor เป็ น Servo Motor เพือลดการใช้
พลังงานไฟฟ้ า อีกทังF ยังช่วยเพิมประสิทธิ ภาพในการผลิตให้ ดีขึ Fน ซึงสามารถประหยั
สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ าได้ ถึง 15%
สถานะปั
ถานะปั จจุบนั สามารถปิ ดดโครงการได้
โครงการได้ เรียบร้ อยแล้ ว
3) โครงการนํนําพลาสติกจากการล้ างกระบอกฉี
งกระบ ดมาทําวัสดุทํา Jig โดยโครงการดัง กล่าว เป็ นการนําเอาเศษ
พลาสติกจากการฉี
การฉีดล้ างกระบอกฉีดในกระบวนการผลิตจากการ Setup เครื องจักร มาเป็ นวัสดุในการจัดทํา Jig
Fixture สําหรับใช้ ในกระบวนการผลิต โดยสามารถทําให้ ลดปริมาณในการสัง ซือFFอวัวัสดุในการทํา Jig Fixture และ
ลดปริมาณของขยะจากเศษพลาสติ
งขยะจากเศษพลาสติก ปั จจุบนั สามารถปิ ดดโครงการได้
โครงการได้ เรียบร้ อยแล้ ว
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4) โครงการใช้ กระดาษ Reuse แทนผงคาร์ บอน ซึงผงคาร์ บอนจะใช้ สําหรับการจัดสร้ าง Tooling ในการผลิต
เมือนําเอาเศษกระดาษทีใช้ แล้ ว (Reuse) มาใช้ ทดแทน ซึงมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน และยังไม่มีอนั ตรายจาก
ฝุ่ นฟุ้งกระจายเหมือนการใช้ ผงคาร์ บอน เป็ นนการนํ
การนําสิง ทีไม่ใช้ แล้ วกลับมาใช้ ประโยชน์ได้ ใหม่ตามหลัก 3R และยัง
ช่วยลดค่าใช้ จ่ายได้ ถงึ 108,000 บาท/ปีปี ปั จจุบนั สามารถปิ ดสรุปโครงการได้ เรียบร้ อยแล้ ว
5) โครงการนํา Electrode หัว Spot จากแผนก Window ที%ไม่ ใช้ งานแล้ วมาผลิตเป็ นตัว Electrode สําหรั บ
เครื% อง EDM เป็ นการนํา Electrode หัว Spot จากแผนก Window ทีไม่ใช้ แล้ วมาผลิตเป็ น Electrode สําหรับ
เครื อง EDM โดยสามารถลดต้ นทุนในการสัง ซือF ทองแดง 190,000 บาท/ปีปี สถานะปั จ จุบันสามารถปิ ดสรุ ป
โครงการได้ เรียบร้ อยแล้ ว
6) โครงการขาย Bobbin เก่ าเพื%อกลับมาให้ ใหม่ เป็ นการนํา Bobbin ทีใช้ สาํ หรับ Inner ทีแผนก Inner และ HiLex นํามาขายให้ กับบริ ษัททีรับทํา Recycle เพือให้ สามารถนํากลับมาใช้ ใหม่ โดยการหาผู้ ซือF เพือเพิมมูลค่าใน
การขายให้ ได้ มากยิงขึนนจากการขายเป็
F
นขยะ ซึง สามารถเพิม มูลค่าได้ จากเดิม 5.9 เท่า
7) โครงการนํากล่ อง PB มาใช้ ทาํ รางประคองสาย เป็ นการนํากล่องใส่ชิ Fนงานทีช ํารุดแล้ วมาจัดทําเป็ นนรางสํ
รางสําหรับ
ประคองสายเคเบิลในกระบวนการผลิต ช่วยลดการตกของสายในสายการผลิตได้ ถึง 100% และลดขยะจากกล่อง
พลาสติกทีไม่ใช้ แล้ วได้ อีกด้ วย ปั จจุบนั สามารถปิ ดดสรุ
สรุปโครงการได้ เรียบร้ อยแล้
ยแล้ ว
8) โครงการยกเลิกพลาสติกหุ้ มสายเคเบิล โดยเป็ นการยกเลิกการใช้ ถงุ พลาสติกในการหุ้มชินF งาน ทีนําส่งให้ กบั
ลูกค้ า โดยสามารถยกเลิกพลาสติกหุ้ มให้ ได้ 70% ของสายเคเบิลทีเป็ น OEM ทําให้ ลดขยะจากถุงพลาสติก และ
ยังช่วยลดต้ นทุนในกระบวนการ
ในกระบวนการและลดขั
และลดขันการผลิ
F
ต ซึง ปั จจุบนั สามารถปิ ดสรุปโครงการได้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
9) โครงการยกเลิ
ยกเลิกกระบวนการผลิต Soldering Phase II โดยเป็ นการยกเลิกกระบวนการจุดจุ่มดีบกุ เพือเป็ นการ
ลดมลภาวะต่าง ๆ ด้ านสิงแวดล้ อมและดู
มและดูแลสุขภาพพนักงาน ซึงสามารถยกเลิกกระบวนการดังกล่าวได้ เกือบ
ทังหมดเหลื
F
อเพียงแค่ในบางส่วน ซึง มีกําหนดแล้ วเสร็จในช่วงต้ นปี 2558 นี F
10) โครงการนําพลาสติกจากการล้ างกระบอกฉี ดมาเป็ นวัสดุสําหรั บ ทํา Jig ซึงการเริ มโครงการในเฟสที 1
สามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้ จ่ายในการสัง ซือFFอได้
ได้ เป็ นอย่างดี สถา
สถานะปั จจุบันกําลังเริ มโครงการ
เฟส 2 ในปี 2558 โดยร่ วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ า คุณทหารลาดกระบัง เพือค้ นคว้ าและ
ประยุกต์พลาสติกดังกล่าวนํามาเคลือบผิวด้ วยไฟเบอร์ เพือสามารถจัดทํา Jig/Fixture
Fixture/Tooling ได้ ทกุ ประเภท โดย
ใช้ วตั ถุดิบทีมีอยู่นํามา Recycle ต่อไป โครงการนีสFสามารถลดค่
F ามารถลดค่าใช้ จ่ายได้ ค่อนข้ างมากและเป็ นการพัฒนาเพิม
ความรู้ความสามารถของบุคลากรในบริษัทอีกด้ วย
จากโครงการทังF หมดแสดงให้ เห็นว่า บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการจัด การทางด้ า นสิงแวดล้ อมอย่า งจริ งจัง ทังF ยัง
ดําเนินการเพือพิจารณาหาแนวทางและโครงการใหม่ ๆ เพือเป็ นการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนืองในทุก ๆ ปี ซึงในปี
2558 นียF งั มีการร่ วมมือกับสถาบันต่าง ๆ เพือเพิมความรู้ ความสามารถในการจัดทําโครงการต่
โครงก าง ๆ อย่างเป็ นรูปธรรม
บริ ษัทฯ มีความตระหนักถึงหน้ าทีทีจะต้ องรับผิดชอบในคุณภาพชีวิตต่อพนักงานของบริ ษัทเองและต่อชุมชนรอบด้ าน
ด้ วยดีต่อไป
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ส่ วนที% 2 : นําดําเนินการโดยฝ่ ายสื%อสารองค์ กร
กิจกรรม TSC บริจาคโลหิต เพื%อชีวิตใหม่ 01/2557
ที%มาและความสําคัญ
กิจกรรม TSC บริจาคโลหิต บริษัทฯ ได้ จดั ต่อเนืองในทุก ๆ ปี ในปี 2557 ทางบริษัทฯ กําหนดจัดกิจกรรม TSC บริจาค
โลหิต 2557 จํานวน 3 รอบ ซึง ในรอบที 1 คือ กิจกรรม TSC บริจาคโลหิต เพือชีวิตใหม่ 01/2557 โดยการเริมต้ นปี ใหม่
ด้ วยการให้ พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิต ทําควา
ความดี ช่วยเหลือเพือ นมนุษย์ (ครังF ที 02/2557 : สิงหาคม, ครังF ที 3/2557 :
ธันวาคม)
วัตถุประสงค์
เพือส่งเสริมและสนับสนุนให้ พนักงานให้
งาน ความสําคัญกับการทําความดี เพือช่วยเหลือเพือนมนุษย์และสังคมเพือ เป็ นการ
ส่งเสริม “การให้ ” ของพนักงาน เพิมพูนการเป็ นนผูผู้มีจิตสาธารณะ
สถานที%จัดกิจกรรม
ณ ห้ องฝึ กอบรมบริษัทฯ ชันF 2 อาคารโรงอาหาร
กําหนดการจัดกิจกรรม
วันที 10 มกราคม 2557
กิจกรรม TSC 1 วัน เพื%อสังคม 2557 (TSC One Day Donation 2557)
ที%มาและความสําคัญ
เนืองด้ วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการปลูกฝั งจิตสํานึกทีดีให้ กับพนักงาน โดยการแบ่งปั นให้ กบั ผู้ด้อยโอกาส
ได้ รับข้ อมูลข่า วสาร และความบันเทิงเหมือนคนปกติทัว ไป และร่ วมเป็ป็ นส่ว นหนึงในการช่ว ยเหลือ ทหาร 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทางบริ ษัทฯ จึงจัดกิจกรรม TSC One Day Donation 2557 เพือให้ พนักงานได้ มีสว่ นร่ วมในการ
ช่วยเหลื
หลือสังคมอีกช่องทางหนึง (CSR Activity) โดยการเปิ ดรับบริจาคปฏิทินตังโต๊
F ะและแผ่นฟิ ล์มเอกซ์เรย์
วัตถุประสงค์
1. ปลูกฝั งจิตสํานึกทีดีแก่พนักงาน โดยการแบ่งปั นโอกาสสูส่ งั คม
2. เพือส่งเสริมให้
มให้ ผ้ พู กิ ารทางสายตา ได้ มีโอกาสได้ รับข่าวสาร ความรู้ เหมือนกับคนปกติทวั ไป
3. เพือให้ พนักงานได้ ทาํ กิจกรรมทีเ ป็ นประโยชน์เพือสังคม (CSR Activity)
4. เพือเป็ นการเอาสิง ของเหลือใช้ นํามาทําประโยชน์ให้ กบั สังคม
สถานที%จัดกิจกรรม
1. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
มหานคร
2. กรมทหารราบที 21 รักษาพระองค์ฯ จังหวัดชลบุรี
กําหนดการจัดกิจกรรม
วันที 24 มกราคม 2557
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กิจกรรม TSC ส่ งรัก 2557 (TSC Love Delivery 2557)
ที%มา และความสําคัญ
เนืองด้ วยเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็ นเดือนแห่งความรัก บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรม TSC Love Delivery 2557 จัดหา
ของขวัญ เพือนํามาจําหน่ายให้ กบั พนักงานในราคาประหยั
ง
ด นํามาเป็ นของขวัญและของทีระลึกแทนใจตามเทศกาล ซึง
เป็ นการกระชับความสัมพันธ์อนั ดีและส่งเสริมให้ พนักงานมีความรัก สามัคคี และมีทศั นคติทีดตี อ่ ผู้บริหาร เพือนร่วมงาน
และสมาชิกในครอบครัวได้ ซึง รายได้ จากกิจกรรมทังหมดจะสมทบทุ
F
นเพือ บริจาคในกิจกรรมเพือ สังคมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพือสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู้บริหาร พนักงานภายในองค์กร รวมทังสมาชิ
F
กในครอบครัว
2. เพือสร้ างทัศนคติทีดขี องพนักงานในการเข้ าร่วมกิจกรรมกับทางบริษัทฯ
3. เพือให้ พนักงานได้ เกิดความรู้สกึ ได้ มีสว่ นร่วม และเป็ นนส่ส่วนหนึง ของบริษัทฯ
4. เพือนําเงินรายได้ ทงหมดจากการจํ
ัF
าหน่ายสินค้ า TSC ส่งรัก จะสมทบทุนเพือบริจาคในกิจกรรมเพือ สังคมต่อไป
สถานที%จัดกิจกรรม
ณ อาคารโรงอาหารบริ
บริษัทฯ ชันF 3
กําหนดการจัดกิจกรรม
วันที 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.30 – 12.55 น.
กิจกรรม TSC แบ่ งปั นหนังสือด้ วยใจ (TSC Big Book Big Heart)
ที%มา และความสําคัญ
เนืองด้ วยเดือนมีนาคม 2557 ทางบริษัทฯ จัดกิจกรรม TSC Feel Good 01/2557 เพือนําส่งชุดโต๊ ะนักเรียน, ชุดโต๊ ะ
รับประทานอาหาร, กล่องใส่ปากกาแกนกระดาษ (3R Project) รวมทังของบริ
F ของบริจาคอืน ๆ จากพนักงาน เพือมอบให้ กบั
โรงเรียนอัมพวนาราม อ. พนัสนิคม จ.
จ ชลบุรี ในช่วงสัปดาห์ที 4 ของเดือนมีนาคม 2557 ทังนี
F Fจึงได้ จดั กิจกรรม TSC Big
Book Big Heart (TSC แบ่งปั นหนังสือด้ วยหัวใจ
ใจ) เป็ นส่วนหนึง ของกิจกรรม TSC Feel Good 01/2557 ในการขอรับ
บริจาคหนังสือสําหรับเด็ก ๆ ในระดับเตรียมอนุบาล และอนุบาล 1 - 3 พร้ อมจัดมุมหนังสือให้ กบั โรงเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพือสร้ างจิตสํานึกทีด เี รืองการ “ให้ ” สําหรับผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทฯ
2. เพือส่งเสริมให้ ผ้ เู ยาวชน ได้ มีโอกาสได้ รับหนังสือใหม่ๆ เพือเสริ มความรู้ และพัฒนาการสมวัย
3. เพือให้ พนักงานได้ ทาํ กิจกรรมทีเ ป็ นประโยชน์เพือสังคม (CSR Activity)
4. เพือเป็ นการเอาสิง ของเหลือใช้ นํามาทําประโยชน์ให้ กบั สังคม ชุมชนใกล้ เคียง
สถานที%จัดกิจกรรม
ณ โรงเรี ยนวัดอัมพวนาราม ต.นาวั
ต งหิน. อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื Fนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2
กําหนดการจัดกิจกรรม
วันที 29 มีนาคม 2557
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กิจกรรม TSC Feel Good 01/2557
ที%มา และความสําคัญ
เนืองจากการศึกษาของไทยในปั จ จุบันนี F ได้ มีก ารปรั บปรุ ง และพัฒนามากขึนF แต่สําหรับการพัฒนาโรงเรี ยนในถิ น
ทุรกันดารบางแห่งทีความเจริ
จริญทางเทคโนโลยียงั เข้ าไปไม่ถึงยังคงขาดแคลนงบประมาณ และวัสดุเพือสนับสนุนการ
เรี ยนการสอนและการทํากิจกรรมให้
จกรรมให้ เกิดประสิทธิภาพ ดังนันF ทางบริ ษัทฯ จึงจัดกิจกรรม TSC Feel Good 01/2557
เพือให้ พนักงานได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา และเป็ นการส่งเสริ มให้ พนักงานได้ ทํากิจกรรมร่วมกัน รวมถึง
เป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ และความสั
แล
มพันธ์อนั ดีระหว่างองค์กรและชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพือเชือมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในแต่ละส่วนงาน
2. เพือส่งเสริมการศึกษาของเด็
กษาของเด็กไทย
3. เพือปลูกจิตสํานึกให้ พนักงานได้ เห็นถึงความสําคัญของการศึกษา
4. เพือให้ พนักงานได้ ทาํ กิจกรรมเพือ สังคม รวมทังปลู
F กฝั งเรือง “การให้ ” ต่อชุมชม สังคม
สถานที%จัดกิจกรรม
ณ โรงเรียนวัดอัมพวนาราม ต.
ต นาวังหิน. อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื Fนทีก ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2
กําหนดการจัดกิจกรรม
วันที 29 มีนาคม 2557
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจั
าร ดการความเสี%ยง
ความเห็นของคณะกรรมการเกี%ยวกับระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ร่ ว มประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบควบคุม ภายในระหว่
ระหว่ า งปี 2557 โดยในการประชุ ม
คณะกรรมการครังF ที 2/2558 เมือวันที 25 พฤศจิกายน 2557 ซึงมีคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ร่ วมประชุม
เพือพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทีฝ่ายบริหารของบริษัทกําหนดขึ Fนในด้ านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย ง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสือ สารข้ อมูล และระบบ
การติดตาม
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ คือ “โดยรวมบริ
โดยรวมบริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที
เพียงพอ และเหมาะสมกับการดํ
บการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึงคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายบริ หารได้ ให้ ความสําคัญกับการ
กํากับดูแลกิจการทีด ี การควบคุมภายใน และการบริ หารความเสียงอย่างต่อเนือง เพือให้ บริ ษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการทีดี มี
การควบคุมภายในทีเพีย งพอเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิ จ มีการบริ หารความเสี
หารความเสีย งในระดับทียอมรับได้ ระบบบัญชี และ
รายงานทางการเงินมีความถูกต้ องเชือถือได้ รวมทังการปฏิ
งF การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ”
ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว สรุปได้ ว่า
ทังนี
F คณะกรรมการได้
Fคณะกรรมการได้ ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตร
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทในด้ านต่าง ๆ คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที
เพียงพอแล้ วทุกด้ าน
บริษัทได้ จดั ทําและรักษาไว้ ซงึ ระบบการควบคุมภายใน รวมทังทบทวนความมี
งF ทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่าง
สมําเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดําเนินการ การกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบทีเกียวข้ อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริ หารความเสียง ซึงบริ ษัทมีการตรวจสอบภายในโดยว่าจ้ างบริ ษัท
สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้
เป็ นนไปตามแนวทางที
ไปตามแนวทางทีได้ กําหนดไว้ ตามแผนการตรวจสอบประจําปี ทีไ ด้ รับอนุมตั ิ รวมทังเรื
F องทีค ณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ าย
บริหารแจ้ งให้ ตรวจสอบกรณีพิเศษ (ถ้ ามี) และมอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ติดตามผลการแก้ ไขปรับปรุงอย่าง
ต่อเนือ ง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2557 ซึงจัดทําโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด และฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริษัท
ไม่พบประเด็นความผิด พลาดทีเป็ นนัย สํา คัญ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในทีรัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบัติตาม
ระเบียบข้ อกําหนด และกฎหมายทีเ กียวข้ องของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็ นนไปอย่
ไปอย่างถูกต้ อง และได้ มีการป้
ารป้องกันทรัพย์สนิ มิให้
ผู้บริหาร และพนักงานนําไปใช้ โดยมิชอบ รวมทังได้
F มีการปรับปรุงระบบการปฏิบตั ิงานให้ มีคณ
ุ ภาพดีขึนอย่
Fนอย่
F างต่อเนือง
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

12. รายการระหว่ างกัน
12.1 ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
บริษัทที%เกี%ยวข้ อง
1. บจ.ซัมมิท โอโต บอดี F อินดัสตรี
(SAB)

2. บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี
(SAS)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2556

2557

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ขายผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปประเภทสายเบรค
หน้ ารถยนต์

4.91

2.13

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

0.82

0.40

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายผลิ
ขายผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปประเภทสายคันเร่ ง
สายเบรค สายเปิ ดฝากระโปรง สายเปิ ดฝา
ถัง นํ าF มั น และสายปรั บ เบาะที นัง สํ า หรั บ
รถยนต์

4.55

3.10

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

1.34

0.84

เงื%อนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

-เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ทีเกิดขึ Fนตามปกติโดย 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
เป็ นราคาทีให้ กําไรขันF ต้ นในอัตราทีใกล้ เคียงกับ
96 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของ SAB สําหรับหุ้นส่วนที
เหลืออีกร้ อยละ 4 นันF ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่ งเรื องกิจ ซึง เป็ น
อั ต รากํ า ไรขั นF ต้ นที บ ริ ษั ท ได้ รั บ จากการขาย
ญาติของทางกลุ่มจุฬางกูร
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มี
2) กรรมการร่ ว มกัน คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกูร นายทวี ฉั ต ร
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร
-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Fการค้ าทัว ไป
-เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ทีเกิดขึ Fนตามปกติโดย 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
เป็ นราคาทีให้ กําไรขันF ต้ นในอัตราทีใกล้ เคียงกับ
97 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของ SAS สําหรับหุ้นส่วนที
อั ต รากํ า ไรขั นF ต้ นที บ ริ ษั ท ได้ รั บ จากการขาย
เหลืออีกร้ อยละ 3 นันF 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
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Fการค้ าทัว ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัทที%เกี%ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื%อนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2556

2557

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายชิ
ขายชิ นF 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

20.12

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

3.21

12.40 -เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึนF ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของ
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของ SOM สําหรับหุ้นส่วนทีเหลืออีก
โดยราคาขายเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
F นในอัตราที
ร้ อยละ 51 เป็ นบุคคลทีไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
ใกล้ เคียงกับอัตรากําไรขันF ต้ นทีบริ ษัทได้ รั บจาก
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคล 2) กรรมการร่ ว มกัน คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกูร นายทวี ฉั ต ร
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร
อืนทีไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
2.26
-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Fการค้ าทัว ไป

4. บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท 1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
แมนูแฟคเจอริ ง (SLAS)
-ขายผลิ
ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ สํ า เร็ จรู ปประเภทสาย
ปรับเบาะทีนงั สําหรับรถยนต์

4.76

5.24

1.14

1.22

3. บจ.ซัมมิท โอซูกะ
แมนูแฟคเจอริ ง (SOM)

2) ลูกหนี Fการค้ า
-ยอดคงค้
ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ

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

บริษัทที%เกี%ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2556

5. บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท
(CAPCO)

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

1) ค่าซื Fอผลิตภัณฑ์และบริ การ
33.42
-ซืซื อF ชิ นF ส่ ว นพลาสติ ก เหล็ ก สั ง กะสี เพื อ
นํามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และจักรยานยนต์

2) เจ้ าหนี Fการค้ า
-ยอดคงค้
ยอดคงค้ างจากการซื Fอผลิตภัณฑ์และบริ การ

8.32

1) ค่าซื Fอผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซื Fอชิ Fนส่วนยาง เพือนํามาใช้ ในการ ประกอบ
สายควบคุมรถยนต์และจักรยานยนต์

69.78

2) เจ้ าหนี Fการค้ า
-ยอดคงค้
ยอดคงค้ างจากการซื Fอผลิตภัณฑ์และบริ การ

10.81

เงื%อนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2557
21.97 -เป็ นรายการซื อF ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึ นF ตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Fอจากคู่ค้ารายอื น โดยทําการ
คิ ด ร าค าต าม ร าค าต ล าด แ ล ะ ไ ด้ ทํ ากา ร
เปรี ยบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
รายอืนทีมีอยู่ในประเทศไทยแล้ วพิจารณาเลือ ก
ผู้ทีเสนอราคาตําสุด
4.98
-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกF ารค้ า
ทัว ไป
54.80 -เป็ นรายการซื อF ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึ นF ตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Fอจากคู่ค้ารายอื น โดยทําการ
เปรี ยบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
รายอืนทีมีอยู่ในประเทศไทยแล้ วพิจารณาเลือ ก
ผู้ทีเสนอราคาตําสุด

1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่มพัฒนะเมลือง โดยถือหุ้น
รวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ ว
ของ CAPCO สําหรับหุ้นส่วนทีเหลืออีกร้ อยละ 20 เป็ นบุคคล
ทีไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมการร่ ว มกัน คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกู ร นายทวี ฉั ต ร
จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนะเมลือง และนายสริ ศ พัฒนะเมลือง

1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 88 ของทุนจดทะเบียนทีชําระ
แล้ วของ CAR สํ าหรั บหุ้นส่วนทีเหลื อ อี กร้ อยละ 12 นันF เป็ น
บุคคลทีไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมการร่ ว มกัน คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกู ร นายทวี ฉั ต ร
จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนะเมลือง นายกรกฤช จุฬางกูร และ
10.90 -ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกF ารค้ า
ทัว ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัทที%เกี%ยวข้ อง
6. บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ ง (CAR)
(ต่อ)

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

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื%อนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2556

2557

3) เจ้ าหนี Fสินทรัพย์
-ยอดคงค้ างจากการซื Fอแม่พิมพ์

0.52

0.03

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

4) ซื Fอสินทรัพย์
-ซื Fอแม่พิมพ์เพือผลิตชิ Fนส่วน

3.31

1.00

- เป็ นรายการสังทําแม่พิมพ์ เพื อ ผลิตชินF ส่วนซึง
เกิดขึ Fนเช่นเดียวกับคูค่ ้ ารายอืน

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

20.84

16.39 -เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึนF ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 43 ของ
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของ JSI สําหรั บหุ้นส่วนทีเหลืออีก
โดยเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
F นในอัตราทีใกล้ เคียง
ร้ อยละ 57 เป็ นบุคคลทีไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
กับ อัต รากํ า ไรขันF ต้ น ทีบ ริ ษั ทได้ รั บจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคลอืนทีไม่มี 2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท

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

4.97

2.30
-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติการค้ าทัว ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัทที%เกี%ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2556

8. บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ ท
(SAA)

9. บจ.ไทยออโตอินดัสตรี (TAI)

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
13.43
-ขายชิ
ขายชิ นF 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

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

2.03

ค่าซื Fอผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ซื Fอชิ Fนส่วนเหล็กขึ Fนรู ป เพือนํามาใช้ ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์

0.03

เงื%อนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2557
11.14 -เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึนF ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน
ร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนทีชําระเเล้ วของ SAA สําหรั บ
โดยราคาขายเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
F นในอัตราที
หุ้นส่วนทีเหลืออีกร้ อยละ 75 เป็ นบุคคลทีไม่มีความเกียวข้ อง
ใกล้ เคียงกับอัตรากําไรขันF ต้ นทีบริ ษัทได้ รั บจาก
กับบริ ษัท
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคล
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร และนายกรกฤช
อืนทีไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
จุฬางกูร
1.98
-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Fการค้ าทัว ไป

0.01

-เป็ นรายการซื อF ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึ นF ตามปกติ 1) ผู้ถื อ หุ้นร่ วมกันคื อ กลุ่ม จุฬ างกูร โดยถื อ หุ้นสัด ส่ว นร้ อยละ
เช่นเดียวกับการซื Fอจากคู่ค้ารายอืน โดยทําการ
100 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของ TAI
เปรี ยบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การ 2) กรรมการร่ ว มกัน คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกูร นายทวี ฉั ต ร
รายอืนทีมีอยู่ในประเทศไทย แล้ วพิจารณาเลือก
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร
ผู้ทีเสนอราคาตําสุด
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัทที%เกี%ยวข้ อง
10. บจ. ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า
(SCS)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2556

2557

5.39

4.33

2) เจ้ าหนี Fการค้ า
0.70
-ยอดคงค้
ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ

0.90

1) ค่าซื Fอผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซืซื FอชินF 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

เงื%อนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

-เป็ นรายการซื อF ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว เป็ นชิ นF 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 54 ของทุนจดทะเบียนทีชําระ
ส่วนประกอบทีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้
แล้ วของบริ ษัท สําหรับหุ้นส่วนทีเหลืออีกร้ อยละ 46 เป็ นบุคคล
หรื อปริ มาณการผลิตไม่ค้ ุมทีจะผลิตเอง หรื อไม่
ทีไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทังF นี F หากเป็ นกรณี ที มีผ้ ูข ายผลิต ภัณ ฑ์ 2) กรรมการร่ ว มกัน คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกูร นายทวี ฉั ต ร
จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนะเมลือง และนายสริ ศ พัฒนะเมลือง
รายอื น ในประเทศไทยด้ วย บริ ษั ท ได้ ทํ า การ
เปรี ยบเทียบราคา แล้ วพิจารณาเลื อ กผู้ทีเสนอ
ราคาตําสุด

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกF ารค้ า
ทัว ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัทที%เกี%ยวข้ อง
11. ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน
(HI-LEX Corporation)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2556

2557

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

6.39

8.25

2) ลูกหนี Fการค้ า
-ยอดคงค้
ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ

0.68

0.96

เงื%อนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

HI
เป็ นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้ อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที
-เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึนF ตามปกติ 1) HI-LEX
ชําระแล้ วของบริ ษัท
โดยเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
F นในอัตราทีใกล้ เคียง
กับ อัต รากํ า ไรขันF ต้ น ทีบ ริ ษั ทได้ รั บจากการขาย 2) โดยนายมากาโต เทราอุร า ซึงเป็ นประธานกรรมการบริ หาร
และยังดํารงตําเเหน่งเป็ นกรรมการท่านหนึง ของบริ ษัท
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มี
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Fการค้ าทัว ไป

3) ค่าซื Fอผลิตภัณฑ์และบริ การ
488.71 214.91
-ซืซื FอชินF ส่วนและวัตถุดิบ เพื อ นํ ามาใช้ ในการ
-เป็ นรายการซื อF ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว เป็ นชิ นF
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุม
ส่วนประกอบทีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้
รถจักรยานยนต์
หรื อปริ มาณการผลิตไม่ค้ ุมทีจะผลิตเอง หรื อไม่
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทังF นี F หากเป็ นกรณี ที มีผ้ ูข ายผลิต ภัณ ฑ์
รายอื น ในประเทศไทยด้ วย บริ ษั ท ได้ ทํ า การ
เปรี ยบเทียบราคา แล้ วพิจารณาเลื อ กผู้ทีเสนอ
ราคาตําสุด
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัทที%เกี%ยวข้ อง
11. ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน
(HI-LEX Corporation) (ต่อ)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื%อนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2556

2557

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

53.81

41.77 -เป็ นไปตามอัตราและเงื อ นไขตามทีกําหนดใน 1) HI-LEX
HI
เป็ นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้ อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที
สัญ ญา ซึงใกล้ เคียงกันกับอัตราและเงื อนไขใน
ชําระแล้ วของบริ ษัท
สัญญาประเภทเดียวกันทีกระทํากับบุคคลอืนที 2) โดยนายมากาโต เทราอุร า ซึงเป็ นประธานกรรมการบริ หาร
ไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
และยังดํารงตําเเหน่งเป็ นกรรมการท่านหนึง ของบริ ษัท

5) เจ้ าหนี Fการค้ า
-ยอดคงค้
ยอดคงค้ างจากการซื Fอผลิตภัณฑ์และบริ การ

53.46

37.61

6) เจ้ าหนี Fอืน
-ค่ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิ คสํ า หรั บการผลิตสายควบคุมรถยนต์
รถจักรยานยนต์ เเละชุด ควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์ เเบบใช้ สายเคเบิลควบคุม
ทังหมด
F

13.28

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกF ารค้ า
ทัว ไป
10.45
-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือสําหรับการชําระ
ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามเงือนไขในสัญญา ซึง อยู่
ในเกณฑ์เดียวกันกับเงือ นไขในสัญ 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)

บริษัทที%เกี%ยวข้ อง
11. ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน
(HI-LEX Corporation) (ต่อ)

12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม
(HI-LEX Vietnam Co., Ltd.)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2556

2557

7) ค่าซื Fอสินทรัพย์
-ซืซือF 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

7.85

1.72

8) รายได้ ค่าเคลมผลิตภัณฑ์
-รายได้
รายได้ จากการเคลมผลิ ต ภั ณ ฑ์ สํ า เร็ จรู ป
ประเภทสายปรั บ เบาะที นัง สายเบรคและ
สายคันเร่ งสําหรับรถยนต์

0.38

0.09

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายชิ
ขายชินF ส่วนเหล็กและยาง เพื อ นํ าไปใช้ ใน
การประกอบสายควบคุมรถจักรยานยนต์

8.91

9.12

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

1.56

0.94

เงื%อนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

HI
เป็ นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้ อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที
-เป็ นรายการซือF สิ นทรั พ ย์ ทีไ ม่สามารถผลิ ตใน 1) HI-LEX
ชําระแล้ วของบริ ษัท
ประเทศไทยได้ หรื อไม่สามารถจัดหาจากแหล่ง
2) โดยนายมากาโต เทราอุร า ซึงเป็ นประธานกรรมการบริ หาร
ภายในประเทศไทยได้
และยังดํารงตําเเหน่งเป็ นกรรมการท่านหนึง ของบริ ษัท

-เป็ นรายการจากการเคลมผลิตภัณฑ์

-เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึนF ตามปกติ 1) เป็ นบริ ษั ท ที เ กี ย วข้ อง โดยบริ ษั ท เป็ นผู้ ถื อ หุ้ นในสั ด ส่ ว น
ร้ อยละ 6 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ ว
โดยเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
F นในอัตราทีใกล้ เคียง
กับ อัต รากํ า ไรขันF ต้ น ทีบ ริ ษั ทได้ รั บจากการขาย 2) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 94 ของ
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มี
3) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Fการค้ าทัว ไป

- 68 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัทที%เกี%ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2556

12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม
(HI-LEX Vietnam Co., Ltd.)
(ต่อ)

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

3) เจ้ าหนี Fการค้ า
-ยอดคงค้
ยอดคงค้ างจากการซื Fอผลิตภัณฑ์และบริ การ

เงื%อนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

2557

17.07 - ระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าทีได้ รับ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนี Fการค้ า
ทัว ไป
4) ค่าซื Fอผลิตภัณฑ์และบริ การ
107.42 91.02
-ซืซื FอชินF ส่วนและวัตถุดิบ เพื อนํ ามาใช้ ในการ
-เป็ นรายการซื อF ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว เป็ นชิ นF
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุม
ส่วนประกอบทีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้
รถจักรยานยนต์
หรื อปริ มาณการผลิตไม่ค้ ุมทีจะผลิตเอง หรื อไม่
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทังF นี F หากเป็ นกรณี ที มีผ้ ูข ายผลิต ภัณ ฑ์
รายอื น ในประเทศไทยด้ วย บริ ษั ท ได้ ทํ า การ
เปรี ยบเทียบราคา แล้ วพิจารณาเลื อ กผู้ทีเสนอ
ราคาตําสุด
1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
26.29 51.08 -เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึนF ตามปกติ
-ขายชิ
ขายชินF ส่วนเหล็ก ยาง และทองเหลือง เพื อ
โดยเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
F นในอัตราทีใกล้ เคียง
นําไปใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
กับ อัต รากํ า ไรขันF ต้ น ทีบ ริ ษั ทได้ รั บจากการขาย
และรถจักรยานยนต์ รวมทังF ชุด ควบคุม ราง
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มี
หน้ าต่างรถยนต์
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท

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

11.63

10.70

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

4.89
-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Fการค้ าทัว ไป
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1) เป็ นบริ ษัททีเกียวข้ อง โดยบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
6 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ ว
2) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 94 ของ
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม
3) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา

ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 5 ของทุนจด
ทะเบียนทีชําระแล้ วของอาร์ มสตรอง ออโต พาร์ ทส์

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัทที%เกี%ยวข้ อง
14. พีที. ไฮเล็กซ์ อินโดนีเซีย
(PT. HI-LEX Indonesia)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื%อนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2556

2557

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายชิ
ขายชิ นF 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

26.74 -เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึนF ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของพีท.ี ไฮเล็กซ์อินโดนีเซีย
โดยราคาขายเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
F นในอัตราที
ใกล้ เคียงกับอัตรากําไรขันF ต้ นทีบริ ษัทได้ รั บจาก 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคล
อืนทีไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท

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

2.46

3.06

3) ค่าซื Fอสินค้ าและบริ การ
-ซืซือF ชิ นF ส่ วนและวัตถุดิบ เพื อ นํ ามาใช้ ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุม
รถจักรยานยนต์

0.49

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Fการค้ าทัว ไป
-เป็ นรายการซื อF ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว เป็ นชิ นF
ส่วนประกอบทีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้
หรื อปริ มาณการผลิตไม่ค้ ุมทีจะผลิตเอง หรื อไม่
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัทที%เกี%ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2556

2557

15. ไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรเวทลิมิเต็ด 1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
(HI-LEX India Private Limited) -ขายชิ
ขายชินF ส่วนเหล็กและยาง เพื อ นํ าไปใช้ ใน
การประกอบสายควบคุม รถยนต์ และชุ ด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

-

-

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

-

-

3) ค่าซื Fอผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซืซื อF ชิ นF ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื อ
นํามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

1.66

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

-

เงื%อนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

-เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึนF ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
โดยเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
F นในอัตราทีใกล้ เคียง
จดทะเบียนทีชําระแล้ วของไฮเล็กซ์อินเดีย ไพรเวท-ลิ
ไพรเวท มิเต็ด
กับ อัต รากํ า ไรขันF ต้ นที บ ริ ษั ท ได้ รั จ ากการขาย 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มี
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท
-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Fการค้ าทัว ไป

0.54
-เป็ นรายการซื อF ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึ นF ตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Fอจากคู่ค้ารายอื น โดยทําการ
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอืน
ในประเทศ (หากมี) แล้ วพิจารณาเลือกผู้ทีเสนอ
ราคาตําสุด
-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกF ารค้ า
ทัว ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัทที%เกี%ยวข้ อง
16. บจ.ทีเอสเค (โคเรี ย)
(TSK Korea)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2556

2557

1) ค่าซื Fอผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซืซื อF ชิ นF ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื อ
นํามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

14.12

7.63

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

1.77

1.12

3) ซื Fอสินทรัพย์
- ซื อF เครื องจั ก รและอุ ป กรณ์ เ พื อ ผลิ ต สาย
Inner

13.48

เงื%อนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

-เป็ นรายการซื อF ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึ นF ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนทีชําระแล้ วของ บจ.ที
บจ เอสเค (โคเรี ย)
เช่นเดียวกับการซื Fอจากคู่ค้ารายอื น โดยทําการ
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอืน 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ในประเทศ (หากมี) แล้ วพิจารณาเลือกผู้ทีเสนอ
ราคาตําสุด

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกF ารค้ า
ทัว ไป
-เป็ นรายการซือF สิ นทรั พ ย์ ทีไ ม่สามารถผลิ ตใน
ประเทศไทยได้ หรื อไม่สามารถจัดหาจากแหล่ง
ภายในประเทศไทยได้
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัทที%เกี%ยวข้ อง
17. บจ.ยานไต ทีเอสเค เคเบิล
ซิสเต็ม
(Yantai TSK Cable System)

ลักษณะรายการ

2556

2557

1) ค่าซื Fอผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซืซื อF ชิ นF ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื อ
นํามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

14.19

4.28

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

0.06

0.38

3) ลูกหนี Fอืน
-ยอดเคลมค่
ยอดเคลมค่าใช้ จ่ายนําเข้ าค่าภาษีอากร
18. บจ. ไฮเล็กซ์ ฮังการี เคเอฟที
(HI-LEX Hungary KFT)

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื%อนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

-เป็ นรายการซื อF ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึ นF ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนทีชําระแล้ วของ บจ.ที
บจ เอสเค (โคเรี ย)
เช่นเดียวกับการซื Fอจากคู่ค้ารายอื น โดยทําการ
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอืน 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ในประเทศ (หากมี) แล้ วพิจารณาเลือกผู้ทีเสนอ
ราคาตําสุด
-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกF ารค้ า
ทัว ไป

-

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Fการค้ าทัว ไป

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายชิ
ขายชินF ส่วนเหล็กและยาง เพือ นําไปใช้ ในการ
ประกอบสายควบคุ ม รถยนต์ และชุ ด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

5.27

5.94

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

0.86

0.77

-เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ทีเ กิ ดขึนF ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
โดยเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
F นในอัตราทีใกล้ เคียง
จดทะเบียนทีชําระแล้ วของบจ.ไฮเล็
ของบจ กซ์ฮงั การี เคเอฟที
กับอัต รากํ าไรขันF ต้ นทีบ ริ ษัท ได้ รั บจากการขาย 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มี
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Fการค้ าทัว ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัทที%เกี%ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื%อนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2556

2557

19.บจ.โชงกิง ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม 1) ค่าซื Fอผลิตภัณฑ์และบริ การ
(Chongqing HI-LEX Cable
-ซืซื อF ชิ นF ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื อ
System Co., Ltd.)
นํามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

0.30

-

-เป็ นรายการซื อF ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึ นF ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 63 ของทุน
เช่นเดียวกับการซื Fอจากคู่ค้ารายอื น 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) เจ้ าหนี Fการค้ า
- ยอดคงค้ างจากค่าซ่อมแซม

1.39

-

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกF ารค้ า
จดทะเบียนทีชําระแล้ วของไฮเล็กซ์ อเมริ กา
ทัว ไป
2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา

2) ซื Fอสินค้ า
-ซืซื Fอชิ Fนส่วนเพือมาใช้ กบั เครื องจักรและ
อุปกรณ์

5.32

1.00

1) ค่าซื Fอผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซืซื อF ชิ นF ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื อ
นํามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

1.04

-

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

-

-

21. บจ. โชงกิง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล
เคเบิล ซิสเต็ม
(Chongqing HI-LEX Control
Cable System Co., Ltd.)

-เป็ นรายการซื อF สิ น ค้ าเพื อ นํ า มาซ่ อ มแซม
เครื องจักรและอุปกรณ์
-เป็ นรายการซื อF ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึ นF ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 63 ของทุน
เช่นเดียวกับการซื Fอจากคู่ค้ารายอื น โดยทําการ
จดทะเบียนทีชําระแล้ วของโชงกิง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล เคเบิล
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอืน
ซิสเต็ม
ในประเทศ (หากมี) แล้ วพิจารณาเลือกผู้ทีเสนอ 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ราคาตําสุด
- ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ า ที ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกF ารค้ า
ทัว ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัทที%เกี%ยวข้ อง

ลักษณะรายการ

22. บจ. ไฮเล็กซ์ แมคซิกานา
1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
(Hi-Lex Mexicana S.A de C.V.) -ขายชิ
ขายชิ นF ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเร่ ง เพื อ
นําไปใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2556

2557

0.26

6.97

เงื%อนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

-เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ทีเ กิ ดขึนF ตามปกติ 1)) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของบจ.ไฮเล็
ของบจ กซ์แมคซิกานา
โดยเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
F นในอัตราทีใกล้ เคียง
กับ อัต รากํ า ไรขันF ต้ น ที บ ริ ษั ท ได้ รั จ ากการขาย 2)) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มี
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท
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แบบ 56-11 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

12.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ พิจารณารายการระหว่างกันตามข้
ตาม อ (12.1) แล้ วมีความเห็นว่ารายการซื Fอขาย
ผลิตภัณฑ์ และบริ การรวมถึงรายการซือF สินทรัพย์ระหว่างกัน เป็ นรายการทีเกิดขึนF ตามปกติของบริ ษัท และ
เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล และจําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยการเข้ าทํ
าทํารายการดังกล่าวบริ ษัทได้
พิจารณาถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสําคัญ โดยเงือนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกัน
ทีเกิดขึ Fนจะถูกกําหนดให้ เป็ นไปตามเงือนไขการค้ าทัว ไป และราคาเป็ นไปตามกลไกการแข่งขัน หรือเป็ นราคาทีม ี
ความสมเหตุสมผล และมีเงือนไขไม่
นไขไม่แตกต่างจากการทํารายการกับบุคคลภายนอก
12.3 มาตรการหรือขัน6 ตอนในการอนุมัติการทํารายการระหว่ างกัน
บริษัทมีขนตอนการอนุ
ัF
มตั ิการทํารายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันต้ องอยู่บนพื Fนฐานของความจําเป็ น
มีความสมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการทํารายการกั
รายการกับบุคคลภายนอก กรณีทีมีรายการ
ระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทร่วมกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออาจ
มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกียวกับความจําเป็ นใน
การเข้ าทํารายการและความเหมาะสมทางด้ านราคาของรายการนั
านราคาของรายการนันF ๆ โดยพิจารณาเงือนไขต่าง ๆ ให้ เป็ นไป
ตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรื อราคา
ตลาด และในกรณี ทีมีรายการระหว่างกันทีมีสาระสําคัญ บริ ษัทจะจัด ให้ ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ
และคณะกรรมก ษัท รวมทังการประชุ
F
มผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
ทังนี
F Fหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึ Fน บริ ษัทจะ
จัดให้ ผ้ เู ชียวชาญอิสระ เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ นําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการ
การ คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียจะไม่มี
สิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทังจะมี
F การเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที
ตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
12.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในอนาคตบริษัทอาจมีความจําเป็ นทีจะต้ องเข้ าทํารายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลั
หนดของ
กทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทังเป็
F เป็ นไปตามมาตรฐานการบั
นไปตามมาตรฐาน บัญชี เรืองการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับบุคคล หรื อกิจการทีเ กียวข้ อง
กัน ซึง กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผย
ข้ อมูลการทํารายการทีเ กียวโยงกัน และการได้ มาหรื อจําหน่ายไป กรณีการเข้ าทํารายการระหว่
ร
างกันทีเกิดขึ Fน
เป็ นปกติ เช่น การจ้ างผลิตชินF งาน การซื Fอผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และการขายผลิตภัณฑ์ เป็ นรายการทีเกิดขึ Fน
ต่อเนือ งในอนาคต บริษัทได้ กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามลักษณะการค้ าโดยทัว ไป
โดยอ้ างอิงกับราคาและเงือนไขทีเหมาะสม
หมาะสม ให้ มีความยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถเปรี ยบเทียบกับราคา
ตลาดทีใช้ กบั ลูกค้ าทัว ไป รวมทังสามารถตรวจสอบได้
F
ตามหลักเกณฑ์ของรายการทีเ ข้ าข่ายเป็ นรายการทีเกิดขึ Fน
เป็ นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ กําหนดให้ มีการตรวจสอบการทํ ารายการระหว่ างกันโดยว่าจ้ า ง
ผู้เชียวชาญการตรวจสอบภายในมาดํ
าญการตรวจสอบภายในมาดําเนินการตรวจสอบว่า ได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบของบริ ษัท และเป็ นไปตาม
ข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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แบบ 56-11 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้ าทํารายการระหว่างกันทีไม่เข้ าข่ายรายการทีเกิดขึ Fนเป็ นปกติดงั กล่าวข้ างต้ น บริ ษัท
จะปฏิบับตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลัลักทรัพย์ และข้ อบังคับ คําสัง หรื อข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้
ดเผยข้ อมูลการทํารายการระหว่าง
กัน และการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึง ทรัพย์สนิ ของบริษัท และเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินทีได้ รับการตรวจสอบจากผู
บการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท และได้ รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทังF นีหF ากมีร ายการระหว่ า งกัน เกิ ด ขึนF กับ บุค คลที เ กี ย วข้ อ งมี ส่ว นได้ ส่ว นเสีย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต จะจัดให้ห้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของรายการ
ดังกล่
งกล่าว ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีเ กิดขึ Fน บริษัท
จะจัดให้ มีบุคคลทีมีความรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่ น ผู้ประเมินราคาทรั พย์สินทีมีความเป็ นอิสระ เป็ นผู้ใ ห้
ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อบุคคลทีมีความรู้ความ
ชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช้ ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี เพือให้ มี
ความมัน ใจว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการโยกย้ าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัท หรื อผู้ถือ
หุ้นของบริษัท แต่เป็ นการทํารายการทีบริ
บ ริษัทได้ คาํ นึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
13.1 งบการเงิน
(ก) สรุปรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน และรายงานการสอบบัญชี
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้รับผิดชอบงบทางการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
(
และข้ อมูลทางการเงินที*
ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ 'นตามมาตรฐานการบัญชีทรี* ับรองทัว* ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชี
ที*เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ*าเสมอและใช้ ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังอย่างดีทสี* ดุ ในการจัดทํา รวมทังงมี
' มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที*สาํ คัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จัดให้ มีระบบควบคุมภายในที*มีประสิทธิ ผล เพื*อให้ มั*นใจว่
ใจว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความ
ถู ก ต้ อง ครบถ้ วน โดยงบการเงิ น ของบริ ษั ท ได้ รั บ การตรวจสอบโดยผู้ สอบบั ญ ชี ข องบริ
อง บริ ษัษั ท สํ า นั ก งาน อี ว าย จํ า กั ด
ในการตรวจสอบนัน' ทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ สนับสนุนข้ อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื*อให้ ผ้ สู อบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นได้ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ ปรากฏในรายงานของผู้ สอบบัญชีที*แสดงไว้ ในรายงาน
ประจําปี แล้ ว
ในการนีบริ
'บริษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
'
ซึง* ประกอบด้ วยกรรมการที*ไม่เป็ นผู้ บริหาร เจ้ าหน้ าทีห* รือลูกจ้ างบริ ษัท
เป็ นผู้รับผิดชอบเกี*ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี*ยวกับเรื*อง
นี ' ซึง* ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที*น่าพอใจและสามารถสร้ าง
ความเชื*อมั*นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงิ
เงินของบริ ษัทประจํ าปี สิ 'นสุด วันที* 30 กันยายน 2557 มีความเชื* อถือได้ โดยได้ ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที*รับรองทัว* ไป และปฏิบตั ิถกู ต้ องตามกฎหมายและกฎระเบียบอืน* ๆ ทีเ* กี*ยวข้ อง

(นายสริ
นายสริศ พัฒนะเมลือง)
ง
กรรมการผู้จดั การ
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(นายสรรเสริ
นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมา
งบการเงินของบริษัทปี 2555 – 2556 ตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สหการสอบบัญชี จํากัด และ ปี 2557 ตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึง* ได้ แสดงความเห็นและรายงานการตรวจสอบดังนี '
งบการเงินปี 2555

ณ วันที* 30 กันยายน 2555 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งื*อนไข

งบการเงินปี 2556

ณ วันที* 30 กันยายน 2556 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งื*อนไข

งบการเงินปี 2557

ณ วันที* 30 กันยายน 2557 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งื*อนไข
งบกําไรขาดทุน

รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กําไรขัน1 ต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
รายได้ อื*น
กําไรจากการดําเนินงาน
ดอกเบี 'ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)จากการเปลี
จากการเปลีย* นแปลงประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย***

ปี 2555**
ปี 2556
255
ปี 2557
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
2,355
100
3,656
100
2,732
100
1,951
83
2,941
80
2,231
82

กําไรสุทธิสาํ หรับงวด

404
266
26
164
1
9
0

17
11
1
7
0
0
0

715
485
123
353
10
9
6

20
13
3
10
0
0
0

501
387
28
142
15
0
0

18
14
1
5
1
0
0

154

7

328

9

127

5

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี*ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท)
*** ผลต่างจากการคํานวณผลประโยชน์พนักงานตามหลั
านตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยของ
ของปี 2555 – 2557 จากการประมาณการและเกิดขึ 'นจริ ง

- 79 -

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

งบดุล
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว* คราว
ลูกหนี 'การค้ าและลูกหนี 'อื*น - กิจการทีเ* กีย* วข้ องกัน
ลูกหนี 'การค้ าและลูกหนี 'อื*น - ทัว* ไป
สินค้ าคงเหลือ
อื*น ๆ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริ ษัททีเ* กี*ยวข้ องกัน
ที*ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื*น
รวมสินทรัพย์
หนีส1 นิ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
'
นการเงิน
เจ้ าหนี 'การค้ า - กิจการทีเ* กีย* วข้ องกัน
เจ้ าหนี 'การค้ า – กิจการอื*น
เจ้ าหนี 'จากการซื 'อสินทรัพย์
เจ้ าหนี 'เช่าซือสิ
'อสินทรัพย์ทถี* ึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวทีทีถ* ึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
เจ้ าหนี 'อื*น
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี 'สินหมุนเวียนอื*น
รวมหนีส1 นิ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เจ้ าหนี 'เช่าซื 'อสินทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะยาว
ประมาณการหนี 'สิน
หนี 'สินไม่หมุนเวียนอื*น
รวมหนีส1 นิ

ปี 2555**
ปี 2556
255
ปี 2557
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
141
0
32
632
415
15
1,235
26
1,143
23
2,427

6
0
1
26
17
1
51
1
47
0
100

213
0
30
586
414
7
1,250
26
1,297
31
2,604

8
0
1
23
16
0
48
1
50
0
100

413
0
25
467
309
6
1,220
26
1,383
61
2,690

15
0
1
17
11
0
45
1
51
2
100

0
142
384
40
6
57
30
100
7
766
23
8
52
19
0
868

0
6
16
2
0
2
1
4
0
32
1
0
2
1
0
36

100
88
333
21
7
75
52
153
21
850
33
5
19
18
0
925

4
3
13
1
0
3
2
6
1
33
1
0
1
1
0
36

400
73
285
15
5
19
44
110
8
959
36
2
0
16
0
1,013

15
3
11
1
0
1
2
4
0
36
1
0
0
1
0
38

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี*ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท)
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ต่ อ)
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระเต็มมูลค่า
- หุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น (มูมูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
เงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสมจัดสรรแล้ ว
- สํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสมที*ยงั ไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื*นของส่วนของเจ้ าของ
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส1 นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ปี 2555**
ปี 2556
255
ปี 2557
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
260

11

260

10

260

10

465

19

465

18

465

17

27
807
0
1,559
2,427

1
33
0
64
100

27
933
(6)
1,679
2,604

1
36
0
64
100

27
931
(6)
1,677
2,690

1
35
0
62
100

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี*ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท)

หน่วย : ล้ านบาท
งบกระแสเงินสด

ปี 2555**

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงเพื*อกระทบยอดกําไรสุทธิเป็ นเงินสดจาก
กิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสือ* มราคาสินทรัพย์
ค่าเสือ* มราคาอสังหาริมทรัพย์

ปี 2556

ปี 2557

163

344

127

69
2

100

118

2
9
39

2
10
1
(1.5)
0.5
4

ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี 'สงสัยจะสูญ
(กําไร)/ขาดทุ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์

5
0
(2)

ขาดทุนจากการเลิกใช้ สนิ ทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

0.3
1

(10)
0.06
6

ประมาณการหนี 'สิน
(กําไร)/ขาดทุ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย* นที*ยงั ไม่เกิดขึ 'น
ดอกเบี 'ยรับ

5
0.8
0.2

11
(0.4)
(0.8)

6
(1)
(1)

1

10

15

ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี 'ย

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี*ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท)
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2555**
245

(เพิ*มขึ 'น)ลดลงในลู
ลดลงในลูกหนี 'การค้ าและตัวN เงินรับ
(เพิ*มขึ 'น)ลดลงในสินค้ าคงเหลือ

(425)
99

ปี 2556
510
9
1

(เพิ*มขึ 'น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื*น
(เพิ*มขึ 'น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เพิ*มขึน(ลดลง)ในเจ้
'
ในเจ้ าหนี 'การค้ าและตัวN เงินจ่าย

2
(0.3)
262

8
(85)

(0.5)
(28)
(69)

เพิ*มขึน(ลดลง)ในเจ้
'
าหนี 'ซื 'อสินทรัพย์
เพิ*มขึน(ลดลง)ในค่
'
าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
เพิ*มขึน(ลดลง)ในหนี
'
'สินหมุนเวียนอื*น

0
75
(15)

0
54
0

0
(43)
(0.5)

เพิ*มขึน(ลดลง)ในภาระผู
'
ในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เพิ*มขึน(ลดลง)ในประมาณการหนี
'
'สิน
เพิ*มขึน(ลดลง)ในหนี
'
ในหนี 'สินไม่หมุนเวียนอื*นๆ

(2)
(2)
(8)

0
(2)

3
(2)

(13)

(9)

เงินสดรับจากการดําเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบี 'ย
เงินสดจ่ายดอกเบี 'ย

230
0.6
(1)

482
0
(9)

357
0
(15)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(11)

(3)

(12)

เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

218

470

330

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื 'อเงินลงทุนชัว* คราว

113

เงินสดจ่ายเพื*อซื 'อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื*อซื 'อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร

(256)
(11)
5

0
(286)
(5)

0
(222)
(0.5)

23

4.5
1

(268)

(217)

งบกระแสเงินสด (ต่
( อ)

ดอกเบี 'ยรับ
เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(149)

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี*ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท)
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ปี 2557
280
123
103

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2555**

งบกระแสเงินสด (ต่
( อ)

ปี 2556

ปี 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ*มขึน(ลดลง)ในเงิ
'
ในเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว

(0.7)
-

0
0

0
0

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน'
เงินสดจ่ายเจ้ าหนี 'เช่าซื 'อสินทรัพย์

108
(4)

(15)
100
(7)

(75)
300
(8)

(130)
(26)

(208)
(130)

(130)
87

43

72

200

98
141

141
213

213
413

เงินสดจ่ายปั นผล
เงินสดสุทธิได้ มาจาก/(ใช้ ไปใน)กิกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน1 (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดณ วันสิน1 งวด

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี*ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท)

อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2555**

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า
เท่า
เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี 'การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี 'เฉลีย*
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

เท่า
วัน
เท่า

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย*
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี '
ระยะเวลาชําระหนี '

วัน
เท่า
วัน

Cash Cycle

วัน

ปี 2557

2
1

1
1

1
1

0.4
5
70

0.6
6
64

0.4
5
74

4
87
5

7
51
6

6
59
6

75
108

59
81

64
69

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี*ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท)
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ปี 2556

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

อัตราส่ วนทางการเงิน (ต่ อ)

ปี 2555**

ปี 2556

ปี 2557

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขันต้
' น

%

17

20

18

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอื*น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร

%
%
%

7
1
54

10
3
66

5
1
66

อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%
%

7
10

9
20

5
8

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

%
%
เท่า

7
21
1

13
34
2

5
18
1

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี 'สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี 'ย

เท่า
เท่า

0.56
213

0.55
50

0.60
25

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

เท่า
%

1.61
84

0.80
63

0.78
102

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี*ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท)
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

14. การวิเคราะห์ และคํ
และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
ฐานะทางการเงิน
หน่ วย : ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี 'สินหมุนเวียน
หนี 'สินรวม
ส่วนของเจ้ าของรวม
อัตราส่ วน
อัตราส่วนกําไรขันต้
' น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนหนี 'ต่อทุน

2555
ณ 30 ก.ย. 55
1,235.14
2,427.33
766.14
868.21
1,559.13
2555
(1 ม.ค. – 30 ก.ย. 55)
17.13%
9.88%
1.61
0.56

2556
ณ 30 ก.ย. 56
1,250.09
2,603.92
849.47
924.71
1,679.21

2557
ณ 30 ก.ย. 57
1,220.51
2,689.59
959.18
1,013.54
1,676.05

2556
2557
(1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56) (1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57)
19.54%
18.34%
19.52%
7.56%
1.47
1.27
0.55
0.60

อัตราส่วนกําไรขันต้
' น (Gross Profit Ratio) และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2557 ตํ*ากว่าปี 2556
เนื*องจากค่าใช้ จ่ายคงที*มีสดั ส่วนเพิ*มขึนมากกว่
'
ายอดขายทีล* ดลง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ลดลงจากปี 2556 เนื*องจากบริษัททําการกู้ ยืมเงินระยะสันจากธนาคารพาณิ
'
ชย์เพื*อใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน
อัตราหนี 'สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2557 เพิ*มขึนกว่
' าปี ก่อน เนื*องจากบริ ษัททําการกู้ยืมเงินระยะสันจากธนาคารพาณิ
'
ชย์
สําหรับขยายการลงทุนด้ านเครื*องจักร
บริษัทได้ ทาํ การปรับปรุงการผลิตและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ* ง เพือ* เตรียมความพร้ อมรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ
ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
การทีเ* อเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเป็ นฐานการผลิตของตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์
สาหกรรมรถยนต์ อะไหล่ และชิน''นส่ส่วนประกอบในอนาคต
นประกอบ
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ผลการดําเนินงาน
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
ภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล
กําไร (ขาดทุน) จากการ
เปลีย* นแปลงประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

2555
%
(1 ม.ค.ต่ อยอด
30 ก.ย.
ก 55)
ขาย
2,354.73
100%
(1,951.38
1,951.38)
(82.87%)
(239.56
239.56)
(10.17%)
(
(1.01)
(0.04%)
(
(8.61)
(0.37%)

2556
(1 ต.ค. 55 –
30 ก.ย. 56)
3,655.87
(2,941.50)
(361.22)
(9.70)
(9.42)

%
ต่ อยอด
ขาย
100%
(80.46%)
(9.88%)
(0.27%)
(0.26%)

2557
(1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57)
2,731.86
(2,230.75)
(359.34)
(14.56)
(0.46)

%
ต่ อยอด
ขาย
100%
(81.66%)
(13.15%)
(0.53%)
(0.02%)

(6.11)
154.17

6.55%

327.92

8.97%

126.75

4.64%

รายได้ จากการขายในปี 2557 เท่ากับ 2,731.86 ล้ านบาท ลดลง 924.01 ล้ านบาท หรื อลดลง 25.27% เมื*อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน อันเนือ* งมาจากสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยถดถอย
กําไรสุทธิของปี 2557 เท่ากับ 126.75 ล้ านบาท ตํ*ากว่าปี 2556 ที*มีกําไรสุทธิ 327.92 ล้ านบาท หรือลดลง 61.35% เนือ* งจากปริมาณการ
ขายลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
เนื*องจากไม่มีปัจจัยบวกใด
วกใด ๆ เข้ ามากระตุ้นความต้ องการของตลาดเพิ*มขึ 'น ประกอบกับปั ญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองที*ยืดเยือ'
มากกว่า 6 เดือนในปี นี ' ทําให้ อตุ สาหกรรมยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอย
อย่างไรก็ดี ด้ วยรัฐบาลใหม่และแผนนโยบายกระตุ้ นเศรษฐกิจ เชื*อว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะกลับมามีศกั ยภ
ยภาพได้ เต็มทีใ* นปี 2558
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที 2
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี แล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรองว่า ข้ อมูล
ดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็
นเท็จ ไม่ทาํ ให้ ผ้ อู ื)นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้ อมูลที)ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี  บริ ษัทขอ
รับรองว่า
ลทางการเงินที)สรุปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนใน
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงิ
สาระสําคัญเกี)ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท
(2) บริษัทเป็ นนผูผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริษัทมีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที)ดี เพื)อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผ
ดเผยข้ อมูลในส่วนที)เป็ น
สาระสําคัญทังของบริ

ษัทอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ

มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทเป็ นนผูผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที)ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมิ
การประ นระบบการควบคุมภายใน ณ วันที) 25 พฤศจิกายน 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึ)งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลี)ยนแปลงที)สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง
การกระทําที)มชิ อบทีอ) าจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนี เพือเป็
อ) เป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมด

เป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที)บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริษัทได้ มอบหมาย
ให้ นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง เป็ นผู้ลงลายมือชื)อกํากับเอกสารนี ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื)อของ นางสาว
สิริณา พัฒนะเมลือง กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่
าไม่ใช่ข้อมูลทีบ) ริษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชือ

สกุล

ตําแหน่ ง

1. นายสรรเสริญ

จุฬางกูร

ประธานกรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที)บริหาร

2. นายสริศ

พัฒนะเมลือง กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการผู้จดั การ

ชือผู้รับมอบอํานาจ

ลายมือชือ

ตําแหน่ ง

ลายมือชือ

นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ผู้จดั การทัว) ไป ส่วนงานบริหารธุรกิจ
หมายเหตุ มาตรา 89/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
พ 2535 ซึ)งแก้ ไขเพิ)มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที) 4) พ.ศ.. 2551 กําหนดให้ กรรมการและผู
กรรมการและผู้ บริ หารต้ องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที)ซื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทใน
ความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ นเนื)องจากการเปิ
งจากการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรื อประชาชนทัว) ไป โดยแสดงข้ อความที)เป็ นเท็จในสาระสําคัญ
หรื อปกปิ ดข้ อความจริ ง ที) ค วรบอกให้ แจ้ งในสาระสํา คัญ ในกรณี ของงบการเงินและรายงานเกี) ย วกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัท หรือรายงานอื)นใดที)ต้องเปิ ดเผยตามมาตรา 56 หรื อมาตรา 199 โดยมิได้ จํากัดความรับผิดไว้ เฉพาะกรรมการ
และผู้บริ หารที)ลงลายมือชื)อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านัน อย่างไรก็ดี กรรมการหรื อผู้บริ หารซึ)งสามารถ
พิสจู น์ ได้ ว่าโดยตําแหน่งหน้ าที)ตนไม่อาจล่วงรู้ ถึงความแท้ จริ งของข้ อมูลหรื อการขาดข้ อมูลที)ควร
วรต้ องแจ้ งนัน ย่อมไม่มีความรับผิด
ตามมาตรา 89/20
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
ชื"อ-สกุล
1. นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร

อายุ
(ปี )
72

คุณวุฒิทางการศึกษา
มัธยมศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที" 31 ต.ค. 2557)
83,115,000 หุ้น
(31.99%)

ประสบการณ์ทํางานย้ อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
บิดานายทวีฉัตร จุฬางกูร
และนายกรกฤช จุฬางกูร

ตําแหน่ง

2521 – ปั จจุบนั

หลักสูตร : IOD
- ไม่มี -

2515 – ปั จจุบนั

2517 – ปั จจุบนั
2525 – ปั จจุบนั

2529 – ปั จจุบนั

2530 – ปั จจุบนั
2531 – ปั จจุบนั
2531 – ปั จจุบนั

2533 – ปั จจุบนั

2534 – ปั จจุบนั

ประเภทธุรกิจ
ชื"อหน่วยงาน/บริ ษัท

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที"บริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ทุกชนิด

บจ.ไทยออโตอินดัสตรี

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

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี L อินดัสตรี

ผลิต ขาย ชิ Lนส่วน Press Part ของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
ผลิตชิ Lนส่วนประกอบให้ อตุ สาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ
ปลอกสาย
ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้ างทําแบบพิมพ์

บจ.ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้ นท์

ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์

บจ.บางกอก อีเกิล วิง
บจ.ซัมมิท สเตียริ ง วีล

ผลิตชิ Lนส่วน Press Part
ผลิต ขาย และรับจ้ างทําพวงมาลัยรถยนต์และ
กระปุกเกียร์ รถยนต์

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรี ยล

นําเข้ าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น
รับจ้ างตัดเหล็ก

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี L เวิร์ค

ผลิตชิ Lนส่วนตัวถังรถยนต์จากการปัV มขึ Lนรูป
ชิ Lนส่วนท่อไอเสีย
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บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชื"อ-สกุล
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร (ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที" 31 ต.ค. 2557)

ประสบการณ์ทํางานย้ อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2534 – ปั จจุบนั

2534 – ปั จจุบนั
2534 – ปั จจุบนั

2536 – ปั จจุบนั
2537 – ปั จจุบนั
2537 – ปั จจุบนั
2538 – ปั จจุบนั
2538 – ปั จจุบนั
2538 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั

2540 – ปั จจุบนั

ประเภทธุรกิจ
ชื"อหน่วยงาน/บริ ษัท

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน"

ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื"น ๆ

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท
แมนูแฟคเจอริ" ง
บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรี ยล
แมนูแฟคเจอริ" ง

ผลิตโครงเบาะพร้ อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื"อน

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

บจ.ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ" ง

บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ" ง

ผลิต ขาย แกนคอม้ ารถยนต์ รวมทังชิ
L Lนส่วน
อะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ ท

ผลิตชิ Lนส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตูรถยนต์
ฝากระโปรงรถยนต์, ฝากระบะท้ าย, ห่วงล็อค
ประตู
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บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ
บจ.ไทยซีทเบลท์

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก
แผ่นเส้ นใยอัดและแผ่นพลาสติกเพื"อใช้ ประกอบ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตโช๊ คอัพ ชิ Lนส่วนเครื" องยนต์ระบบส่งกําลัง
ระบบเบรค ระบบกันสะเทือนหรื อระบบสติริ"ง
ผลิตชิ Lนส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี

ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสาย
เข็มขัดนิรภัย
ผลิตผ้ าสําหรับหุ้มเบาะรถยนต์

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี

ผลิตชิ Lนส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ" ง
บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี

ผลิตชิ Lนส่วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิคส์ และอื"น ๆ
ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ และผลิตชิ Lนส่วนประกอบ
รถยนต์
ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

ประวัติการ
กระทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชื"อ-สกุล
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร (ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที" 31 ต.ค. 2557)

ประสบการณ์ทํางานย้ อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2540 – ปั จจุบนั

ประเภทธุรกิจ
ชื"อหน่วยงาน/บริ ษัท

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

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ" ง เซ็นเตอร์

ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื" องฉีดพลาสติก
โลหะงานไม้

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี

ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ Lนส่วนรถยนต์

บจ.ซัมมิท อินดัสตรี L (ประเทศไทย)

ธุรกิจให้ เช่า

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

บจ.ฮายาม่า อินเตอร์ เทรด
บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม

จําหน่ายชิ Lนงานพรม แผ่นยางที"ใช้ กบั รถยนต์
ผลิตชิ Lนส่วนเบาะที"นงั" รถยนต์

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

2547 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ" ง

ผลิตชิ Lนส่วนรถยนต์
ผลิตและซ่อมแซมเครื" องจักรและอะไหล่ของ
เครื" องจักรทุกประเภทรวมทังชิ
L Lนส่วนและอุปกรณ์
ของยานพาหนะทุกชนิด
ผลิตเบรคมือรถยนต์

2548 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท รี เทอร์ นิทโตกุ ซาวด์ พรู๊ฟ

2541 – ปั จจุบนั

2541 – ปั จจุบนั
2542 – 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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บจ.จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท ผลิตเบาะนัง" รถยนต์
อินทีเรี ยส์
บจ.เอช เอส เอช
ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื"น
บจ.ออโต้ อินทีเรี ยร์ โปรดักส์
ผลิต นําเข้ า ส่งออก และรับจ้ างผลิตพรมปูพื Lน
หัวหมอนเบาะรถยนต์

ผลิตเพื"อขายและส่งออกซึง" วัสดุกนั เสียงสําหรับ
รถยนต์

ประวัติการ
กระทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชื"อ-สกุล
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร (ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที" 31 ต.ค. 2557)

ประสบการณ์ทํางานย้ อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ
ชื"อหน่วยงาน/บริ ษัท

2549 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ
แมนูแฟคเจอริ" ง

ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทังชิ
L Lนส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ของยานพาหนะ

2549 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์
โอโตโมทีฟ

ผลิ ต หรื อ รั บ จ้ างผลิ ต เครื" อ งมื อ ผลิ ต ชิ นL ส่ ว น
ตัวถังรถยนต์และชิ Lนส่วนอะไหล่รถยนต์อื"น ๆ

2550 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ออนกรี น มีเดีย

ประกอบกิจการการพิมพ์

2550 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท กรี นวัลเล่ย์ เชียงใหม่
กอล์ฟคลับ

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

2550 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.แคสมา เรสซิ"ง

ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้ า
อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์

2551 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท อาร์ แอนด์ดี เซ็นเตอร์

ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์และสอบเที ยบเครื" องมือวัด
วิเคราะห์ วิ จัยและพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบ
เครื" องมือ แม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชินL ส่วน
ยานยนต์

2551 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิท

ประกอบกิจการผลิตชิ Lนส่วนรถยนต์

2551 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี L สกิลล์
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์

ประกอบกิจการฝึ กอบรม

2552 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.เซ็นทรัล มอเตอร์ วีล (ประเทศไทย)

กระทะล้ อ

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.สตีล อัลลายแอนซ์เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ Coil Stee, Slitter Steel

2556 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บจ. ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)
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ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ Lนส่วนอะไหล่และ
อุปกรณ์ของยานพาหนะ

ประวัติการ
กระทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชื"อ-สกุล
2. นายชูทอง พัฒนะเมลือง

อายุ
(ปี )
70

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาโท
สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
(ณ วันที" 31 ต.ค. 2557)
16,997,400 หุ้น
บิดานายสริ ศ พัฒนะเมลือง 2521 – ปั จจุบนั
(6.54%)
และน.ส.สิริณา พัฒนะเมลือง
2525 – ปั จจุบนั

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

2531 – ปั จจุบนั

2538 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
3. นายสริ ศ พัฒนะเมลือง

39

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

460,200 หุ้น
(0.18%)

บุตรนายชูทอง พัฒนะเมลือง 2547 – ปั จจุบนั

2539 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2554 – 2556
(กรกฎาคม)
2556 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
ตําแหน่ง
รองประธานกรรมการ
รองประธานเจ้ าหน้ าที"บริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ชื"อหน่วยงาน/บริ ษัท
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการสรรหา
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท สเตียริ" ง วีล

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
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ประเภทธุรกิจ
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ไม่มี

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

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

ผลิตชิ Lนส่วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิคส์ และอื"น ๆ
ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

บจ.อมตะ ซัมมิท เรดดี L บิลท์

ให้ เช่าและจําหน่ายโรงงานสําเร็ จรูป

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท

ผลิตชิ Lนส่วนประกอบให้ อตุ สาหกรรมยานยนต์
ประเภทซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง ปลอกสาย

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ" ง
บจ.พี. ทูลลิ"ง

ประวัติการ
กระทําผิด

ผลิตชิ Lนส่วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิคส์และอื"น ๆ
ออกแบบและจัดสร้ างแม่พิมพ์ทกุ ชนิดทุกประเภท
รวมทังเครื
L " องมือเครื" องใช้ เครื" องจักรและอุปกรณ์ที"
เกี"ยวข้ อง
บจ. โบลตัน คอร์ ปอเรชัน" (ประเทศไทย) ผลิต จําหน่ายแม่พิมพ์ ไม้ เหล็ก เหล็กหล่อ ทองเหลืองและอุปกรณ์ต่างๆ ที"ใช้ กบั แม่พิมพ์ทกุ ชนิด

ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชื"อ-สกุล
4. นายมากาโต เทราอุรา

อายุ
(ปี )
76

คุณวุฒิทางการศึกษา
Mechanical
Engineering, Faculty
of Technology,
Shizuoka University,
ญี"ปนุ่
หลักสูตร: IOD
- ไม่มี -

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที" 31 ต.ค. 2557)
ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานย้ อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
ไม่มี

ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ

2524 – ปั จจุบนั

กรรมการ

ชื"อหน่วยงาน/บริ ษัท
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

2515 – ปั จจุบนั

กรรมการ

TSK (Korea) Co., Ltd.

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

2516 - ปั จจุบนั

กรรมการ

Tajima TSK, Inc.

ผลิตชิ Lนส่วนยานยนต์

2516 – ปั จจุบนั

กรรมการ

HI-LEX KANTO, Inc.

ผลิตสายควบคุมรถยนต์

2518 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

HI-LEX Corporation

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

2521 – ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

PT. HI-LEX Indonesia

2523 – ปั จจุบนั
2524 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

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

2528 – ปั จจุบนั
2532 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

Izushi Cable, Inc.
HI-LEX Controls Inc.

2532 – ปั จจุบนั

กรรมการ

HI-LEX Shimane, Inc.

2532 – ปั จจุบนั
2535 – ปั จจุบนั
2536 – ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

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

2538 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2542 – ปั จจุบนั

กรรมการ

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

2542 – ปั จจุบนั
2543 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

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

2543 – ปั จจุบนั

กรรมการ

HI-LEX Cable System Co., Ltd.
(Europe)

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ และ
Rear Slider
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตชิ Lนส่วนยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์
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ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชื"อ-สกุล
นายมากาโต เทราอุรา (ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที" 31 ต.ค. 2557)

ประสบการณ์ทํางานย้ อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2545 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2545 – ปั จจุบนั

กรรมการ

ชื"อหน่วยงาน/บริ ษัท
Guangzhou TSK Control Cable
Co., Ltd.
Yantai TSK Cable System Co., Ltd.

2546 – ปั จจุบนั

กรรมการ

Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)

2549– ปั จจุบนั

กรรมการ

2550 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2550 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2551 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2555 - ปั จจุบนั

กรรมการ

HI-LEX Hungary Cable System
Manufacturing LLC.
Guangdong HI-LEX Cable System
Co., Ltd.
Changchun HI-LEX Auto Cable
Co., Ltd.
Daedong HI-LEX of America Inc.
LLC.
Sun Medical Technology Research
Corp.
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ประเภทธุรกิจ
ผลิตชิ Lนส่วนสําหรับรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ และ
Door Module
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ และ
Door Module
ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์

ประวัติการ
กระทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชื"อ-สกุล
5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร

อายุ
(ปี )
42

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาโท
สาขา Finance
Webster University

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
ความสัมพันธ์
(ณ วันที" 31 ต.ค. 2557)
19,980,500 หุ้น
บุตรนายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
(7.69%)

ประสบการณ์ทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา
2546 – ปั จจุบนั

2536 – ปั จจุบนั
หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP109/2014)

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
2545 – ปั จจุบนั

- 95 -

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
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ประเภทธุรกิจ
ชื"อหน่วยงาน/บริ ษัท

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี L อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้ างทําแบบพิมพ์

บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ

ผลิตชิ Lนส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt

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

ผลิตชิ Lนส่วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิคส์ และอื"น ๆ
ผลิตชิ Lนส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์

บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ และผลิตชิ Lนส่วนประกอบ
รถยนต์
ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี

ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ Lนส่วนรถยนต์

บจ.ซัมมิท อินดัสตรี L (ประเทศไทย)
บจ.ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน"

ธุรกิจให้ เช่ า

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ทุกชนิด
ผลิตโครงเบาะพร้ อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื"อน

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท แมนู
แฟคเจอริ" ง
บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี L เวิร์ค
บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรี ยล

ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื"น ๆ

ผลิตชิ Lนส่วนตัวถังรถยนต์จากการปัV มขึ Lนรูป
ชิ Lนส่วนท่อไอเสีย
นําเข้ าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น
รับจ้ างตัดเหล็ก

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชื"อ-สกุล
นายทวีฉัตร จุฬางกูร (ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที" 31 ต.ค. 2557)

ประสบการณ์ทํางานย้ อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
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
2547 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
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ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ
ชื"อหน่วยงาน/บริ ษัท

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ" ง เซ็นเตอร์

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ

ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื" องฉีดพลาสติก
โลหะงานไม้
ผลิต นําเข้ า ส่งออก และรับจ้ างผลิตพรมปูพื Lน
หัวหมอนเบาะรถยนต์
ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก
แผ่นเส้ นใยอัดและแผ่นพลาสติก เพื"อใช้ ประกอบ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี

ผลิตผ้ าสําหรับหุ้มเบาะรถยนต์

บจ.ซัมมิท สเตียริ ง วีล

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ" ง

ผลิต ขาย และรับจ้ างทําพวงมาลัยรถยนต์และ
กระปุกเกียร์ รถยนต์
ผลิตชิ Lนส่วนเบาะที"นงั" รถยนต์
ผลิตชิ Lนส่วนประกอบให้ อตุ สาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ
ปลอกสาย
ผลิตเบรคมือรถยนต์

บจ.ซัมมิท ไฮย่า (ประเทศไทย)

ผลิตและซ่อมแซมเครื" องจักรและอุปกรณ์การผลิต

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

ผลิตชิ Lนส่วนรถยนต์
ผลิตหรื อรับจ้ างผลิตเครื" องมือ ผลิตชิ Lนส่วน
ตัวถังรถยนต์และชิ Lนส่วนอะไหล่รถยนต์อื"น ๆ
ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทังชิ
L Lนส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ของยานพาหนะ
ประกอบกิจการการพิมพ์

บจ.ออโต้ อินทีเรี ยร์ โปรดักส์
บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรี ยลแมนู
แฟคเจอริ" ง

บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม
บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท

ประวัติการ
กระทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชื"อ-สกุล
นายทวีฉัตร จุฬางกูร (ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที" 31 ต.ค. 2557)

ประสบการณ์ทํางานย้ อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั

2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั

2556 – ปั จจุบนั
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ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ
ชื"อหน่วยงาน/บริ ษัท

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท กรี นวัลเล่ย์ เชียงใหม่
กอล์ฟคลับ
บจ.แคสมา เรสซิ"ง

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

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

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจก. โบลตัน คอร์ ปอเรชัน" (ประเทศ
ไทย)

บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ ปอเรชัน"
บจ.เจ แม็ค พร็ อพเพอร์ ตี L แอ็คเซ็ส

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้ าอุปกรณ์
ตกแต่งรถยนต์
ประกอบกิจการ หา ซื Lอ ขายและให้ เช่าเกี"ยวกับ
สังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ทกุ ประเภท
ประกอบกิจการจัดหา ซื Lอ ขาย และให้ เช่าเครื" องจักร
รวมทังอุ
L ปกรณ์ชิ Lนส่วนของสินค้ า
ประเภทดังกล่าวทุกประเภท
ประกอบกิจการฝึ กอบรม
ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์และสอบเทียบเครื" องมือวัด
วิเคราะห์วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบ
เครื" องมือ แม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชิ Lนส่วน
ยานยนต์
ผลิตน๊ อตตัวผู้สําหรับรถและอุตสาหกรรม

ประวัติการ
กระทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชื"อ-สกุล
6. นายกรกฤช จุฬางกูร

อายุ
(ปี )
36

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

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
ความสัมพันธ์
(ณ วันที" 31 ต.ค. 2557)
4,000,000 หุ้น
บุตรนายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
(1.54%)

ประสบการณ์ทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา
2552 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ
ชื"อหน่วยงาน/บริ ษัท

กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี

ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ และผลิตชิ Lนส่วนประกอบ
รถยนต์
ผลิตเบรคมือรถยนต์

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ไทยออโตอินดัสตรี

2549 – ปั จจุบนั

รองประธานบริ ษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ
แมนูแฟคเจอริ" ง

ผลิตและซ่อมแซมเครื" องจักรและอะไหล่ของ
เครื" องจักรทุกประเภทรวมทังชิ
L Lนส่วนและอุปกรณ์
ของยานพาหนะทุกชนิด
ผลิต ขาย ชิ Lนส่วน Press Part ของรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์
ผลิต ขาย แกนคอม้ ารถยนต์ รวมทังชิ
L Lนส่วน
อะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด
ผลิตชิ Lนส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตูรถยนต์
ฝากระโปรงรถยนต์, ฝากระบะท้ าย, ห่วงล็อค
ประตู
ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทังชิ
L Lนส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ของยานพาหนะ

2550 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ

บจ.ซัมมิท ออนกรี น มีเดีย

ประกอบกิจการการพิมพ์

บจ.ซัมมิท กรี นวัลเล่ย์ เชียงใหม่
กอล์ฟคลับ
บจ.แคสมา เรสซิ"ง

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรี ยล

2539 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั

2548 - ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั

2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั

- 98 -

บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ" ง
บจ.ซัมมิท ไฮย่า (ประเทศไทย)

บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ" ง
บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ ท

บจ.ไทยซีทเบลท์

ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้ าอุปกรณ์
ตกแต่งรถยนต์
ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสาย
เข็มขัดนิรภัย
นําเข้ าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น
รับจ้ างตัดเหล็ก

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชื"อ-สกุล
นายกรกฤช จุฬางกูร (ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที" 31 ต.ค. 2557)

ประสบการณ์ทํางานย้ อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั

2552 – ปั จจุบนั

2552 – ปั จจุบนั

2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั

2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั

2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
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ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ
ชื"อหน่วยงาน/บริ ษัท

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

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

กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน"

ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์และสอบเทียบเครื" องมือวัด
วิเคราะห์วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบ
เครื" องมือ แม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชิ Lนส่วน
ยานยนต์
ลงทุนและผู้ถือหุ้นในกิจการอื"น ๆ

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี L อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้ างทําแบบพิมพ์

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ทุกชนิด
ผลิตชิ Lนส่วนตัวถังรถยนต์จากการปัV มขึ Lนรูป
ชิ Lนส่วนท่อไอเสีย

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี L เวิร์ค

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท
แมนูแฟคเจอริ" ง
บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรี ยล
แมนูแฟคเจอริ" ง

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ" ง เซ็นเตอร์
บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี

ประกอบกิจการฝึ กอบรม

ผลิตโครงเบาะพร้ อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื"อน
ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก
แผ่นเส้ นใยอัดและแผ่นพลาสติก เพื"อใช้ ประกอบ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตชิ Lนส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์
ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื" องฉีดพลาสติก
โลหะงานไม้
ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ Lนส่วนรถยนต์

ประวัติการ
กระทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชื"อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที" 31 ต.ค. 2557)

ประสบการณ์ทํางานย้ อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา

นายกรกฤช จุฬางกูร (ต่อ)

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ออโต้ อินทีเรี ยร์ โปรดักส์

ผลิต นําเข้ า ส่งออก และรับจ้ างผลิตพรมปูพื Lน
หัวหมอนเบาะรถยนต์

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.บางกอก อีเกิล วิง

ผลิตชิ Lนส่วน Press Part

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ" ง
บจ.ซัมมิท สเตียริ ง วีล

ผลิตชิ Lนส่วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอื"น ๆ
ผลิต ขาย และรับจ้ างทําพวงมาลัยรถยนต์และ
กระปุกเกียร์ รถยนต์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิท
ประกอบกิจการผลิตชิ Lนส่วนรถยนต์
บจ. สตีล อัลลายแอนซ์เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ Coil Steel, Slitter Steel
บจ. ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ" ง
ผลิตโช๊ คอัพ ชิ Lนส่วนเครื" องยนต์ระบบส่งกําลัง
ระบบเบรค ระบบกันสะเทือนหรื อระบบสติริ"ง
บจ. คอมพลีท โอโตพาร์ ท
ผลิตชิ Lนส่วนประกอบให้ อตุ สาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ
ปลอกสาย
บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์
ผลิตชิ Lนส่วนยาง สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิกส์และอื"นๆ
บจ.ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)
ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ Lนส่วนอะไหล่และ
อุปกรณ์ของยานพาหนะ
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั

2553 - ปั จจุบนั

59

Ritsumeikan University,
Mechanical Engineering
ประเทศญี"ปนุ่
หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP108/2014)

ไม่มี

ไม่มี

ชื"อหน่วยงาน/บริ ษัท

2552 - ปั จจุบนั

2552 – ปั จจุบนั

7. นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ

ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
2556(พฤษภาคม) กรรมการ
– ปั จจุบนั
ผู้จดั การทัว" ไปอาวุโส
(ส่วนงานวิจยั และพัฒนา)
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
2549 - 2553
ผู้จดั การฝ่ ายวางแผนการผลิต
สํานักงานใหญ่
2553 – ปั จจุบนั
ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื Lอ
สํานักงานใหญ่
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HI-LEX Corporation

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ประวัติการ
กระทําผิด

ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชื"อ-สกุล
8. 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. 2557)
ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานย้ อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์
ไม่มี

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2548 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการการกํากับ
ดูแลกิจการที"ดี
ประธานกิตติมศักดิ

2535 – ปั จจุบนั
2540 – ปั จจุบนั
2543 – 2555
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ที"ปรึกษา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ประเภทธุรกิจ
ชื"อหน่วยงาน/บริ ษัท

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

กลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมวิศวกรรมยานยนต์
บมจ.ไทยรุ่งยูเนี"ยนคาร์

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ผลิตชิ Lนส่วน ดัดแปลง และประกอบยานยนต์

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชื"อ-สกุล
9. นายอภินนั ท์ ณ ระนอง

อายุ
(ปี )
64

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี
สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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)

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที" 31 ต.ค. 2557)
ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานย้ อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
ไม่มี

2548 - ปั จจุบนั

2541 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
พฤษภาคม –
ปั จจุบนั
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ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ
ชื"อหน่วยงาน/บริ ษัท

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการการกํากับดูแลกิจการ
ที"ดี
กรรมการ
ประธานบริ หาร

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิ ต สายควบคุม รถยนต์ แ ละรถจัก รยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บจ.เธอร์ รีน อินเตอร์ เทรด

บริ การจัดงานเลี Lยง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้ นท์
บจ.อมตะ ซัมมิท รี ทส์ แมเนจเม้ นท์

บริ หารจัดการโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ผู้จดั การกองทรัสต์เพื"อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(เมื"อ ได้ รั บอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย)

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชื"อ-สกุล
10. นายปริ ญญา ไววัฒนา

อายุ
(ปี )
67

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี (บัญชีบณ
ั ฑิต)
สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที" 31 ต.ค. 2557)
ไม่มี

ไม่มี

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 (MIR2/2008)
- Role of the Compensation
Committee (RCC 10/2010)
11. นายฉัตรชัย เอียสกุล

59

ปริ ญญาโท
สาขาเศรษฐศาสตร์ การ
วางแผนและนโยบาย
Northeastern University
หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP 84/2010)

ประสบการณ์ทํางานย้ อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2548 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการการกํากับดูแลกิจการ
ที"ดี
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการการลงทุน
ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี"ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการการกํากับดูแลกิจการ
ที"ดี

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล

การลงทุนบริ ษัทอื"น

บมจ.สามารถคอร์ ปอเรชัน"

เทคโนโลยีและการสื"อสาร

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

2544 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการการกํากับดูแลกิจการ
ที"ดี
กรรมการบริ ษัท

บมจ.พุทธธรรม ประกันภัย

ประกันภัย

2546 – 2550

ที"ปรึกษา

บจ.แปซิฟิค กรุ๊ ป

อสังหาริ มทรัพย์

2554 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษัท

บจ.ธัญญกิจ เซอร์ วิส

โกดังและท่าเทียบเรื อ

2553 – ปั จจุบนั

2553 – ปั จจุบนั

ไม่มี

ไม่มี

ประเภทธุรกิจ

2553 - ปั จจุบนั
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ชื"อหน่วยงาน/บริ ษัท

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชื"อ-สกุล

อายุ
(ปี )

12. นาย ไชยยันต์ สาวนะชัย

49

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาเอก สาขาบริ หาร
องค์กรระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยอเมริ กนั
ประเทศอังกฤษ

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที" 31 ต.ค. 2557)
ไม่มี

ช่วงเวลา
ไม่มี

การอบรม : IOD
-ไม่มี13. น.ส.สิริณา พัฒนะเมลือง

40

ปริ ญญาโท
สาขาอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

150,100 หุ้น
(0.06%)

บุตรี นายชูทอง พัฒนะเมลือง

15. นายสวัสดิ สุขะอาจิณ

16. นายนาโอฮิโร โคอิซูมิ

54

47

43

ปริ ญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หลักสูตร : IOD
- ไม่มี
ปริ ญญาโท
วิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย
หลักสูตร : IOD
- ไม่มี
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
สาขาการตลาด
Pittsburg State University
หลักสูตร : IOD
- ไม่มี

ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ
ชื"อหน่วยงาน/บริ ษัท

2557 - ปั จจุบัน

รองกรรมการผู้จดั การ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

2553 - 2556

ผู้จดั การกิจการในประเทศ

บอร์ กวอร์ เนอร์ เซาท์อีสต์เอเชีย อิงค์

ผลิตชิ Lนส่วนประกอบเครื" องยนต์

2551 - 2553

ผู้จดั การทัว" ไป

บจ.บอร์ กวอร์ เนอร์ (ประเทศไทย)

ผลิตชิ Lนส่วนประกอบเครื" องยนต์

2545 – ปั จจุบนั

ผู้จดั การทัว" ไป - ส่วนงาน
บริ หารธุรกิจ
กรรมการและ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
บจ.โบลตัน คอร์ ปอเรชัน" (ประเทศไทย)

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผู้ผลิตน๊ อตพิเศษ สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

2556 – ปั จจุบนั

ผู้จดั การทัว" ไป – ส่วนสํานักงาน

บจ.ซัมมิท ซูโกกุ เซอิร่า

ผู้ผลิตน๊ อตพิเศษ สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

2555 – ปั จจุบนั

หลักสูตร : IOD
- เลขานุการบริ ษัท
14. นายสุทน เปรมปรี

ประสบการณ์ทํางานย้ อนหลัง 5 ปี

ความสัมพันธ์

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

ไม่มี

70,100 หุ้น
(0.03%)

ไม่มี

2545 – ปั จจุบนั

ผู้จดั การทัว" ไป - ส่วนงานผลิต

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2554 - ปั จจุบนั

ผู้จดั การทัว" ไป - ส่วนงาน
คุณภาพ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ไม่มี

2541 - 2554

ผู้จดั การฝ่ ายผลิต

บจ. ไทยยางกิจไพศาล

ผลิตยางทางเทคนิคสําหรับผู้ผลิตชิ Lนส่วน
ยานยนต์

2557 – ปั จจุบนั

บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

2547 – 2554

ผู้จดั การทัว" ไปฝ่ าย
การตลาด
ผู้จดั การฝ่ ายขายอาวุโส

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตชิ Lนส่วนยานยนต์

2554 - 2555

ผู้จดั การทัว" ไปฝ่ ายการตลาด

บริ ษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จํากัด

ผลิตชิ Lนส่วนยานยนต์

2555 - 2556

ผู้จดั การทัว" ไปฝ่ ายโรงงาน

บริ ษัท ฟูจิชา ประเทศไทย จํากัด

ผลิตชิ Lนส่วนยานยนต์

ไม่มี

ไม่มี
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บริ ษัท แม็กนา อินเตอร์ เนชัน" แนล เจแปน
จํากัด

ไม่มี

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
- ไม่ มี –
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
'
ษัท มีกรรมการ
ตรวจสอบ 4 ท่าน ซึ,งมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้ องกับข้ อกํ าหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ฯ มีรายนามดังนี '
1. นายกวี
วสุวตั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอภินนั ท์
ณ ระนอง
กรรมการตรวจสอบ
3. นายปริ ญญา
ไววัฒนา
กรรมการตรวจสอบ
4. นายฉัตรชัย
เอียสกุล
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที,ตามขอบเขต หน้ าที,และความรับผิดชอบที,ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัท ซึง, สอดคล้ องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2557 (เริ, มวันที, 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที, 30 กันยายน 2557) คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมรวม 5 ครัง'
บางครัง' ได้ มีการประชุมร่วมกับผู้บริ หาร ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบที,มีสาระสําคัญสรุปได้ ดงั นี '
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี เพื,อให้ มนั, ใจว่ารายงานทางการเงินของบริ ษัทได้ จดั ทําขึ 'น
อย่างถูกต้ อง และเชื,อถือได้ ซึ,งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าว
มีความถูกต้ องตามที,ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชี และวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีที,รับรองทัว, ไป
รวมทังได้
' มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเกี,ยวข้ องทุกไตรมาส
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที,เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดย
ว่าจ้ างผู้เชี,ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดําเนินการตรวจสอบ อีกทังมี
' ฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้ าที,ตรวจสอบ
ภายในตามแผนงานตรวจสอบประจําปี ที,คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและอนุมตั ิ ซึ,งครอบคลุมระบบงานที,
สําคัญ รวมทังได้
' มอบหมายให้ ติดตามผลการแก้ ไขปรับปรุ งข้ อบกพร่ องตามรายงานผลการตรวจสอบด้ วย เห็นว่า
บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที,เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และไม่พบข้ อบกพร่ อง หรื อจุดอ่อน
เกี,ยวกับระบบการควบคุมภายในที,เป็ นสาระสําคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม รวมทังมี
' การเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่างครบถ้ วน
นอกจากนี ' ได้ สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิ จ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้ าที, ความ
รับผิดชอบ อัตรากําลัง และความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้ านการบริ ห ารต่ อ กรรมการผู้ จั ด การ
มีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริ ษัทเป็ นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล
3. สอบทานการบริ หารความเสี,ยง ซึ,งบริ ษัทได้ ว่าจ้ างที,ปรึ กษาให้ ความรู้ และประสานงานการบริ หารความเสี,ยงของ
บริ ษัทโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ,งบริ ษัทเป็ นผู้บ่งชี 'ความเสี,ยง ประเมินความเสี,ยงทัง'
จากปั จจัยภายใน และปั จจัยภายนอก จัดการความเสี,ยง และติดตามความคืบหน้ าของแต่ละหน่วยงาน โดยได้ รับ
คําแนะนําจากที,ปรึกษา เพื,อให้ มนั, ใจว่า สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตามเป้าหมายที,กําหนดไว้ และหากเกิดเหตุการณ์ที,อาจ
มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร สามารถจัดการความเสี,ยงให้ อยู่ในระดับที,ยอมรับได้ อย่างทันกาล ซึ,ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสีย, งอย่างเพียงพอ และควรเฝ้ าติดตามปรับปรุง
เพื,อให้ มีการบริ หารความเสีย, งอย่างมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื,องยิ,งขึ 'น
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4. สอบทานให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที,เกี,ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้ อบกพร่ องที,มีสาระสําคัญในเรื, องการไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อกําหนดที,เกี,ยวข้ อง
5. สอบทานและให้ ความเห็นต่อการเข้ าทํารายการที,เกี,ยวโยงกัน หรื อรายการที,อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การ
ปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน ไม่พบรายการที,ก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในเรื, องดังกล่าวอย่างถูกต้ องครบถ้ วน รวมทังได้
' ปฏิบตั ิ
เป็ นไปตามหลักจรรยาบรรณฯ ที,กําหนดอย่างเหมาะสม
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื,อขออนุมตั ิต่อที,ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึง, คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีในปี ที,ผา่ นมา รวมทังความรู
'
้ ความเชี,ยวชาญ
และความเป็ นอิสระ และได้ เสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเพื,อขออนุมตั ิที,ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังนายกฤษฎา
'
เลิศวนา
และ/หรื อ นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร และ/หรื อนางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ แห่งบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีประจําปี 2558 (รอบบัญชี 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ค่าสอบบัญชีรวม 1,100,000 บาท (ไม่รวมค่า
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื,อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุน จํานวน 225,000 บาท)
โดยสรุปในภาพรวมแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที,ครบถ้ วนตามที,ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ที,ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และมีความเห็นว่าบริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลทางการเงิน และการดําเนินงานอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริ หารความเสีย, งที,เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ข้ อกําหนด และข้ อผูกพันต่าง ๆ มีการปฏิบตั ิกบั รายการที,เกี,ยวโยงกันอย่างถูกต้ อง มีการปฏิบตั ิงานที,สอดคล้ องกับ
ระบบการกํากับดูแลกิจการที,ดีอย่างเพียงพอ โปร่ งใส และเชื,อถือได้ รวมทังมี
' การพิจารณาความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื,อ
แต่งตัง' และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี

(นายกวี วสุวตั )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ าแผนก - ฝ่ ายตรวจสอบภายใน และฝ่ ายกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และนักลงทุนสัมพันธ์

ชื!อ-สกุล
นางเบญจมาส เทพฤทธิ=
ที!อยูต่ ิดต่อ :
147/436 ม.1 ต.เทพารักษ์
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
10270
การมีสว่ นได้ เสียในวาระการ
ประชุม
- ไม่มี

อายุ
(ปี )
37

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.ค. 2557)
ไม่มี

ประสบการณ์ทํางาน

ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
ไม่มี

ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ
ชื!อหน่วยงาน/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 และจําหน่ายเครื!องประดับ
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภท
เวชภัณฑ์ เวชสําอาง เครื! องสําอางฯ
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กระทําผิด
ไม่มี
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ชื!อ-สกุล
นางกสิตา พิทกั ษ์สงคราม
ที!อยูต่ ิดต่อ :
19/5 หมู่ 3
ตําบลบ้ านสวน
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
20000
การมีสว่ นได้ เสียในวาระการ
ประชุม
- ไม่มี

อายุ
(ปี )
32

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.ค. 2557)
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 pนส่วนพลาสติกสําหรับยานยนต์
บจ. คอบร้ า อินเตอร์ เนชัน! แนล ผลิตและส่งออกอุปกรณ์กีฬาทางนํ pา
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ชื!อหน่วยงาน/บริ ษัท
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี
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ชือบริษัท

นายสรรเสริ ญ นายชูทอง
นายสริศ
จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง พัฒนะเมลือง
X, //, S
/, //, S
/, //, S

1. บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
บริษัททีเกียวข้ อง
2. บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชัน
X, //, S
3. บจ.ซัมมิท โอโต บอดี 2 อินดัสตรี
X, //, S
4. บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี
X, //, S
5. บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี 2 เวิร์ค
X, //, S
6. บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอริ ง
X, S
7. บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล แมนูแฟคเจอริง
X, S
8. บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี
X, S
9. บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริง เซ็นเตอร์
X, //, S
10. บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี
X, //, S
11. บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี
X, S
12. บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์
X, S
13. บจ.บางกอก อีเกิล วิง
/
14. บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท
X, S
15. บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ ท
X, S
16. บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล
X, //, S
17. บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า
X, S
18. บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ ง
X, //, S
19. บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ
X, S
20. บจ.ซัมมิท โชว่า แมนูเเฟคเจอริ ง
X, S
21. บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล
X, //, S
22. บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี
X, S
23. บจ.ไทยออโตอินดัสตรี
X, S
24. บจ.ไทยซีทเบลท์
X, S
25. บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ ง
X, S
26. บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม
/, S
27. บจ.ซัมมิท ไฮย่า (ประเทศไทย)
X, S
28. บจ.จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์
/, S
29. บจ.ซัมมิท อินดัสตรี 2 (ประเทศไทย)
/, S
30. บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็ คเจอริง
X, S
31. บจ.เอช เอส เอช
/
32. บจ.ฮายาม่า อินเตอร์ เทรด
/
ยเหตุ: x ประธานกรรมการ / กรรมการ // กรรมการบริหาร

นายมากาโต
เทราอุรา
/

นายทวีฉัตร
จุฬางกูร
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S

X, S

/, S

/, S

X, S

/, S

/, S
/, S

นายกรกฤช นายคาซูฮิโร
จุฬางกูร
ทาเคชิตะ
/, S
/, S
/, //, S
//, S
/, S
/, //, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/
/, S
/, S
/
/, S

/, S
/, //, S

/, S
/, S

/, S
/
/, S

X, S

/
/, S

/, S

S กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ID กรรมการอิสระ

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

/, S

AC กรรมการตรวจสอบ
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นายกวี
วสุวตั
/, ID, AC

นายอภินนั ท์
ณ ระนอง
/, ID, AC

นายปริญญา
ไววัฒนา
/, ID, AC

นายฉัตรชัย นายไชยยันต์ น.ส. สิริณา นายสุทน
เอียสกุล
สาวนะชัย พัฒนะเมลือง เปรมปรี
/, ID, AC

นายสวัสดิQ
สุขะอาจิณ

นายนาโอฮิโร
โคอิซูมิ

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท
33. บจ.ซัมมิท รี เทอร์ นิทโตกุ ซาวด์ พรู๊ ฟ
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 ออนกรีน มีเดีย
40. บจ.ซัมมิท กรี นวัลเล่ย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ
41. บจ.แคสมา เรสซิง
42. บจ.ซัมมิท โอโต บอดี 2 สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์
43. บจ.ซัมมิท อาร์ แอนด์ดี เซ็นเตอร์
44. บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิท
45. บจ.อมตะ ซัมมิท เรดดี 2 บิลท์
46. บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ ปอเรชัน
47. บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ ตี 2 แอ็คเซ็ส
48. บจ.โชว่า ออโต้ พาร์ ท (ประเทศไทย)
49. บจ.เธอร์ รีน อินเตอร์ เทรด
50. บจ.เซ็นทรัล มอเตอร์ วลี (ประเทศไทย)
51. บจ.สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์
52. บจ. พี. ทูลลิง
53. บจ.อมตะ ซัมมิทรีทส์ แมเนจเม้ นท์
54. บจ.ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)
55. บจ.โบลตัน คอร์ ปอเรชัน (ประเทศไทย)
56. บจ.ไทยโปรเกรส รับเบอร์
57. บจ.ธัญญกิจ เซอร์ วิส
58. บมจ.พุทธธรรม ประกันภัย
59. บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล
60. บมจ.สามารถคอร์ ปอเรชัน
61. บมจ.ไทยรุ่งยูเนียนคาร์
62. บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้ นท์
หมายเหตุ:

x ประธานกรรมการ

/ กรรมการ

นายสรรเสริ ญ นายชูทอง
นายสริศ
จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง พัฒนะเมลือง
X, S
/
X, S
X, S
X, S
X, S
X, S
X, S
X, S
X, S
X, S
/
X, S

นายมากาโต นายทวีฉัตร
เทราอุรา
จุฬางกูร

นายกรกฤช นายคาซูฮิโร
จุฬางกูร
ทาเคชิตะ

นายกวี
วสุวตั

นายอภินนั ท์
ณ ระนอง

นายปริญญา นายฉัตรชัย นายไชยยันต์ น.ส. สิริณา นายสุทน
ไววัฒนา
เอียสกุล
สาวนะชัย พัฒนะเมลือง เปรมปรี

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

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

/, S
/, S
/, //
X, S
/

/
/,S
X

X

// กรรมการบริหาร

/, S
/, S

/, S

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

S กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ID กรรมการอิสระ

AC กรรมการตรวจสอบ
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สุขะอาจิณ
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

นายสรรเสริ ญ นายชูทอง
นายสริศ
นายมากาโต นายทวีฉัตร
จุฬางกูร พัฒนะเมลือง พัฒนะเมลือง เทราอุรา
จุฬางกูร
Sun Medical Technology Research Corp.
/
Changchun HI-LEX Auto Cable Co., Ltd
/
Chongqing HI-LEX Cable System Group Co., Ltd.
/
Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)
/
Dae Dong System Co., Ltd.
/
Guangdong HI-LEX Cable Syetem Co.,Ltd
/
Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.
/
HI-LEX Cable System Co., Ltd.
/
HI-LEX Controls Inc.
/
HI-LEX Corporation
x
HI-LEX India Private Ltd.
/
HI-LEX Vietnam Co., Ltd.
/
Izushi Cable, Inc.
/
HI-LEX KANTO, Inc.
/
HI-LEX Saitama, Inc.
/
HI-LEX Shimane, Inc.
/
PT. HI-LEX Indonesia
AC
PT. HI-LEX Parts Indonesia
AC
Tajima TSK, Inc.
/
TSK (Korea) Co., Ltd.
/
Yantai TSK Cable System Co., Ltd.
/
HI-LEX America Inc.
/
Daedong HI-LEX of America Inc. LLC.
/
HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V
/
HI-LEX Cable System Co., Ltd. (Europe)
/
HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC.
/

หมายเหตุ:

x ประธานกรรมการ

/ กรรมการ

// กรรมการบริหาร

S กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ID กรรมการอิสระ

นายกรกฤช นายคาซูฮิโร นายกวี
จุฬางกูร
ทาเคชิตะ วสุวตั

AC กรรมการตรวจสอบ
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นายอภินนั ท์ นายปริญญา นายฉัตรชัย นายไชยยันต์ น.ส. สิริณา นายสุทน
ณ ระนอง
ไววัฒนา
เอียสกุล
สาวนะชัย พัฒนะเมลือง เปรมปรี

นายสวัสดิQ นายนาโอฮิโร
สุขะอาจิณ
โคอิซูมิ

