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ส่ วนที 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “TSC”) เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ของซัมมิท คอร์ ปอเรชัน0 ซึ0งเป็ นกลุม่
บริ ษัทผู้ผลิตชิน5 ส่วนรถยนต์รายใหญ่ที0สดุ รายหนึ0งของประเทศไทย และไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั0น (HI-LEX Corporation) แห่ง
ประเทศญี0 ปุ่น ซึ0งเป็ นผู้ผลิตสายควบคุมและชิน5 ส่วนรถยนต์ชัน5 นําของประเทศญี0ปุ่น โดยผู้ถือหุ้นหลักของบริ ษัท ได้ แก่ กลุ่ม
จุฬางกูร ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 และกลุม่ พัฒนะเมลือง ซึ0งในปั จจุบนั มีสดั ส่วนการถือหุ้นประมาณร้ อยละ 32.51 ร้ อยละ 26.94
และร้ อยละ 11.28 ตามลําดับ
บริ ษัทประกอบธุรกิจเป็ นผู้ผลิตสายควบคุม (Control Cable) และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ (Window
Regulator) เพื0อจําหน่ายให้ แก่บริ ษัทผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ชัน5 นํา ตลอดจนศูนย์อะไหล่ ทังภายในและภายนอก
5
ประเทศไทย โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 2 ประเภทคือ
1) สายควบคุม
- สายควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ (Automobile Control Cable) ได้ แก่ สายเปิ ดฝากระโปรงหน้ าหลัง สายสตาร์ ทเครื0 องยนต์ สายคันเร่ง สายเกียร์ ฯลฯ
- สายควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) ได้ แก่ สายเบรค สายคลัช
สายวัดรอบ สายเร่งความเร็ ว ฯลฯ
2) ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้ แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบ
ใช้ สายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบ arm-type สําหรับรถยนต์ทกุ ประเภท
บริ ษัทได้ ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายควบคุมต่าง ๆ ที0กล่าวมา
ข้ างต้ นภายใต้ สญ
ั ญาการใช้ สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement)
กับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 ซึ0งเป็ นผู้ผลิตสายควบคุมและชิน5 ส่วนยานยนต์ชนนํ
ั 5 าของประเทศญี0ปนและเป็
ุ่
นผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ0ง
ของบริ ษัท นอกจากนี 5บริ ษัทยังได้ ทําสัญญาการใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิคในการผลิตชุดควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์แบบ arm - type กับบริ ษัท ฟูจิ กิโกะ จํากัด (Fuji Kiko Company Limited) แห่งประเทศญี0ปนด้
ุ่ วย
บริ ษัทมีความเสีย0 งในการดําเนินธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็ นความเสีย0 งจากการพึง0 พิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที0เกิดขึ 5นจากการทํา
สัญญาการใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิคข้ างต้ น ระหว่างบริษัทกับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 ซึง0 เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายหนึง0 ของบริ ษัท ความเสีย0 งจากการแข่งขันจากต่างประเทศอันเนื0องมาจากการย้ ายฐานการผลิตชิ 5นส่วนของผู้ประกอบการ
ต่างชาติเข้ ามาในประเทศไทยภายใต้ ข้อตกลงเขตการค้ าเสรี ความเสีย0 งจากการพึง0 พิงลูกค้ ารายใหญ่ และความเสีย0 งอื0น ๆ โดย
มีรายละเอียดตามที0ระบุไว้ ในส่วนที0 2 ข้ อที0 1 เรื0 องปั จจัยความเสีย0 ง

หมายเหตุ - ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 (HI-LEX Corporation) ได้ มีการเปลี0ยนชื0อบริ ษัท จากเดิมชื0อ นิปปอน เคเบิล ซิสเต็ม อิงค์
(Nippon Cable System, Inc.) มีผลตังแต่
5 วนั ที0 1 พฤษภาคม 2549
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ผลการดําเนินงานของบริ ษัทในช่วงเวลา 3 ปี ที0ผ่านมาปรับตัวเพิ0มขึ 5นอย่างต่อเนื0อง โดยมีสาเหตุมาจากการที0
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทได้ รับการยอมรับจากผู้ผลิตเพิ0มมากขึ 5น และยอดการสัง0 ซื 5ออันเป็ นผลต่อเนื0องมาจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย โดยในปี 2547 2548 และ 2549 บริ ษัทมีรายได้ รวมทังสิ
5 5น 1,719 ล้ านบาท 2,086
ล้ านบาทและ 2,201 ล้ านบาท ตามลําดับ และกําไรสุทธิของบริ ษัทในช่วง 3 ปี ที0ผ่านมานันได้
5 ปรับตัวเพิ0มขึ 5นอย่างต่อเนื0อง
เช่นเดียวกัน โดยในปี 2547 2548 และ 2549 นันบริ
5 ษัทมีกําไรสุทธิรวมทังสิ
5 5น 241 ล้ านบาท 276 ล้ านบาท และ 223 ล้ านบาท
ตามลําดับ ณ วันที0 31 ธันวาคม 2549 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมทังสิ
5 5น 1,831 ล้ านบาท หนี 5สินรวมทังสิ
5 5น 479 ล้ านบาท และส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวมทังสิ
5 5น 1,351 ล้ านบาท
ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนทังสิ
5 5น 268.50 ล้ านบาท โดยเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 268.50 ล้ านหุ้น มูลค่าที0ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาทต่อหุ้น และมีทนุ จดทะเบียนที0เรี ยกชําระแล้ วทังสิ
5 5น 259.80 ล้ านบาท
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ส่ วนที 2
บริษัททีออกหลักทรัพย์
ชื0อบริ ษัท

:

บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “TSC”)

ประเภทธุรกิจ

:

ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์ โดยจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
หลั ก ในประเทศ ศู น ย์ อ ะไหล่ ตลอดจนส่ ง ออกไปยั ง ผู้ ผลิ ต ชิ น5 ส่ ว นรถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ

ที0ตงสํ
ั 5 านักงานใหญ่
และโรงงาน

:

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที0 700/737 หมูท่ ี0 1 ตําบลพานทอง
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

เลขทะเบียนบริ ษัท

:

0107548000145

โฮมเพจบริษัท

:

www.thaisteelcable.com

โทรศัพท์

:

(038) 447 200 - 21

โทรสาร

:

(038) 447 259 - 60

3

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

1. ปั จจัยความเสียง
ปั จจัยความเสีย0 งในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี 5
1.1 ความเสียงจากการพึงพิงผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
และ “HIบริ ษัททําสัญญาความช่วยเหลือด้ านพึ0งพิงเครื0 องหมายการค้ า ภายใต้ ชื0อ
LEX” และด้ านเทคนิคในการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
แบบใช้ สายเคเบิลควบคุมทังหมดมาจากไฮเล็
5
กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 (HI-LEX Corporation) เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดย
จะหมดอายุลงในปี 2550 และ 2551 ตามลําดับ รวมทังบริ
5 ษัทมีการสัง0 ซื 5อวัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบจาก
ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั0น ได้ แก่ ยาง ส่วนประกอบสําเร็ จรู ป ฯลฯ เนื0องจากวัตถุดิบและชิ น5 ส่วนประกอบต่าง ๆ
บางอย่างดังกล่าวไม่สามารถผลิตได้ ในประเทศ หรื อปริ มาณการผลิตไม่ค้ มุ ที0จะผลิตเอง หรื อไม่สามารถจัดหา
วัตถุดิบภายในประเทศไทยได้ แต่บริ ษัทไม่มีการทําสัญญาที0เป็ นข้ อกําหนดบังคับในการจัดซื 5อวัตถุดิบแต่อย่างใด
ในประเด็นความเสีย0 งด้ านการสัง0 ซื 5อวัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบดังกล่าวนัน5 บริ ษัทสามารถจัดซื 5อจากบริ ษัทอื0น
ในประเทศญี0ปนเพื
ุ่ 0อทดแทนการสัง0 ซื 5อจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 ได้ ทนั ที แต่อาจมีค่าใช้ จ่ายที0สงู ขึ 5น อีกทังบริ
5 ษัท
ยังพยายามจัดหาคูค่ ้ าวัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบในประเทศเพื0อทดแทน โดยที0ผา่ นมาบริ ษัทได้ มีการเปลีย0 นมา
จัดซือ5 วัตถุดิ บและชิ น5 ส่วนประกอบบางประเภทจากคู่ค้าในประเทศบ้ างแล้ ว เพื0อช่ว ยลดต้ นทุน ที0เกี0 ย วข้ อ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ0งต้ นทุนค่าขนส่ง และภาษี นําเข้ าในส่วนความเสี0ยงด้ านการทําสัญญาให้ ความช่วยเหลือ
ทางด้ านพึง0 พิงเครื0 องหมายการค้ าและด้ านเทคนิคดังกล่าวนัน5 บริ ษัทคาดว่าโอกาสที0ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 จะไม่
ต่ออายุส ัญญาให้ บ ริ ษัทนัน5 มี ความเป็ นไปได้ น้ อยมาก เนื0องจากไฮเล็ก ซ์ คอร์ ป อเรชั0นมี สถานะเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษัท โดยถือในอัตราร้ อยละ 26.94 อีกทังยั
5 งให้ คํามัน0 สัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่บริ ษัทว่าจะ
ดําเนินการต่อสัญญาให้ อีกคราวละ 5 ปี ภายหลังจากที0สญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั แต่ละฉบับหมดอายุลง (ซึ0งเป็ น
นโยบายในการต่อสัญญาที0ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 ใช้ กบั บริ ษัทในเครื อทุกบริ ษัท) และจากการที0ได้ ร่วมลงทุนและ
เป็ นพันธมิตรที0ดีตอ่ กันมาเป็ นเวลานานกว่า 25 ปี ทําให้ มีความมัน0 ใจว่าไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 จะยังคงเป็ นผู้ถือหุ้น
และมีเจตนารมณ์ ที0จะช่วยให้ บริ ษัทสามารถเจริ ญเติบโตได้ อย่างต่อเนื0องต่อไป ด้ วยเหตุนี 5ความเสี0ยงในเรื0 อง
ดังกล่าวจึงมีคอ่ นข้ างตํ0า

หมายเหตุ - ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 (HI-LEX Corporation) ได้ มีการเปลี0ยนชื0อบริ ษัท จากเดิมชื0อ นิปปอน เคเบิล ซิสเต็ม อิงค์
(Nippon Cable System, Inc.) มีผลตังแต่
5 วนั ที0 1 พฤษภาคม 2549
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1.2 ความเสียงจากการแข่ งขันจากต่ างประเทศ
บริ ษัทอาจมีความเสีย0 งจากการแข่งขันกับคูแ่ ข่งรายใหม่ ซึง0 เป็ นผู้ประกอบการต่างชาติที0ย้ายฐานการผลิตชิ 5นส่วน
เข้ ามาภายใต้ ข้อตกลงเขตการค้ าเสรี ปั จจัยหลักที0จะทําให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถรักษาความสามารถในการแข่ง
ได้ คือ คุณภาพ ต้ นทุนการผลิตที0สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า การส่งมอบที0ตรงเวลา และการบริ การ
หลังการขายเพื0อสร้ างความมัน0 ใจให้ กบั ลูกค้ า โดยบริ ษัทได้ กําหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดที0สําคัญ คือ มุ่งเน้ น
ผลิตภัณฑ์ที0มีคณ
ุ ภาพ การจัดส่งที0ตรงต่อเวลา และการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ที0เหมาะสมและสามารถแข่งขัน
กับคู่แข่งได้ ซึ0งบริ ษัทมีกลุ่มลูกค้ าเป็ นผู้ผลิตชันนํ
5 าที0มีฐานการผลิตในประเทศไทย และมีความสัมพันธ์ ที0ดีกับ
ลูกค้ าเหล่านี 5มาโดยตลอด ดังนัน5 ความเสีย0 งจากการเข้ ามาของคูแ่ ข่งขันจากต่างประเทศจึงมีคอ่ นข้ างน้ อย
1.3 ความเสียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ในปี 2549 บริ ษัทจัดซื 5อวัตถุดิบหลัก ได้ แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมลู ค่ารวมกว่าร้ อยละ
50 ของมูลค่าวัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบที0บริ ษัทจัดซื 5อ โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี 5ได้ รับผลกระทบจากความผัน
ผวนของราคาซื 5อขายอันเนื0องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของเหล็ก เม็ดพลาสติก และยางในตลาดโลก ซึ0ง
ปั จจัยดังกล่าวเป็ นปั จจัยที0อยูเ่ หนือความควบคุมของบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิดความผันผวนถึงขนาดที0มีนยั สําคัญ บริ ษัทสามารถจะปรับราคาผลิตภัณฑ์
ให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนวัตถุดิบที0มีความผันผวนนันได้
5 ตามข้ อตกลงในสัญญาซื 5อขายชิ 5นส่วนที0บริ ษัททํากับลูกค้ า
นัน5 ได้ กําหนดให้ บริ ษัทและลูกค้ าสามารถพิจารณาปรับราคาได้ เป็ นครัง5 คราว เช่น ทุก ๆ 6 เดือน หรื อทุก ๆ ครัง5 ที0
ราคาวัตถุดิบมีการเปลีย0 นแปลงตังแต่
5 ร้อยละ 3 ขึ 5นไป เป็ นต้ น ซึง0 การปรับราคาแต่ละครัง5 คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
5
ายจะ
ทําการตกลงร่วมกัน โดยบางครัง5 ลูกค้ าจะยินยอมให้ ทําการปรับราคาย้ อนหลังด้ วย ซึ0งการปรับราคาได้ ดงั กล่าว
จะช่วยทําให้ ผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบลดลง
1.4 ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ
ในปี 2549 การจัดซื 5อวัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบของบริ ษัทบางส่วนเป็ นการนําเข้ าจากต่างประเทศประมาณ
ร้ อยละ 27.90 ของยอดซื 5อวัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบทังหมด
5
โดยบริ ษัทมียอดการสัง0 ซื 5อวัตถุดิบและชิ 5นส่วน
ประกอบทังหมดที
5
0เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศตลอดทังปี
5 เทียบเท่าเงินบาทจํานวนประมาณ 437.40 ล้ านบาท
ซึง0 ประกอบด้ วยยอดซื 5อที0เป็ นสกุลเงินเยนญี0ปนและดอลล่
ุ่
าห์สหรัฐในอัตราส่วนประมาณ 4 : 1 โดยมียอดหนี 5คง
ค้ างที0ถึงกําหนดชําระรวมสูงสุดเฉลี0ย ณ ขณะใดขณะหนึ0งประมาณไม่เกิน 60 ล้ านบาท ซึ0งทําให้ บริ ษัทมีความ
เสีย0 งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย0 นเงินตราต่างประเทศในกรณีที0อตั ราแลกเปลีย0 นมีการปรับตัวสูงขึ 5น
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ รับอนุมตั ิวงเงินในการซื 5อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าจากสถาบันการเงินแห่งหนึ0งเป็ น
จํานวนเงินเทียบเท่าเงินบาททังสิ
5 5น 130 ล้ านบาท ซึ0งวงเงินดังกล่าวจะช่วยให้ บริ ษัทสามารถลดความเสี0ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย0 นเงินตราต่างประเทศได้ โดยบริ ษัทพิจารณาตามความจําเป็ นและเหมาะสม
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1.5 ความเสียงจากการพึงพิงลูกค้ ารายใหญ่
ปั จจุบันบริ ษัท มีลูกค้ ารายใหญ่ 5 ราย ประกอบด้ วยบริ ษัทผู้ผ ลิตรถยนต์ ร ายใหญ่ 3 รายและผู้ผลิต
รถจักรยานยนต์รายใหญ่ 2 ราย โดยรายได้ รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้ แก่บริ ษัทเหล่านี 5คิดเป็ นประมาณร้ อย
ละ 79 ของรายได้ รวมของบริ ษัทในปี 2549 ดังนัน5 บริ ษัทจึงอาจมีความเสี0ยงด้ านรายได้ หากผู้ผลิตรายใดราย
หนึง0 ลดปริ มาณการผลิตหรื อเลิกการสัง0 ซื 5อผลิตภัณฑ์จากบริ ษัทซึง0 อาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะ
ทางการเงิน และผลการดําเนินการของบริ ษัทในอนาคต
อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทเป็ นผู้ผลิต สายควบคุมสําหรั บ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์ที0ดําเนินธุรกิจมากว่า 28 ปี โดยได้ พฒ
ั นาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื0อเสียง มีเทคโนโลยีการ
ผลิตที0ได้ คณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพที0เป็ นที0ยอมรับอย่างกว้ างขวาง มีต้นทุนการผลิตที0แข่งขันได้ มีการทําธุรกิจ
กับบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่มาเป็ นเวลานาน อีกทังมี
5 ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่คือไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั0น ซึ0งเป็ นผู้ผลิตสายควบคุมชัน5 นําของประเทศญี0 ปุ่น ตลอดจนการเป็ นบริ ษัทในกลุ่ม ของซัมมิท คอร์
ปอเรชัน0 ซึง0 เป็ นผู้ผลิตชิ 5นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที0มีประสบการณ์ในธุรกิจมา
นาน เป็ นผู้ผลิตที0มีความน่าเชื0อถือในเรื0 องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทในกลุม่ ซัมมิท คอร์
ปอเรชัน0 ครอบคลุมถึงอุปกรณ์และชิ 5นส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะที0นงั0 ผนัง
ประตูข้า ง ฯลฯ ซึ0ง คุณ สมบัติ ดัง กล่าวทํา ให้ เห็ นว่ามี ค วามเป็ นไปได้ ค่อ นข้ างตํ0า ที0 บริ ษัท ผู้ผ ลิต รถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์เหล่านี 5 จะเปลีย0 นไปสัง0 ซื 5อจากคูแ่ ข่งของบริ ษัท
อนึ0ง บริ ษัทได้ มีนโยบายกระจายความเสี0ยงโดยมีแผนการจะเพิ0มการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ 5นเพื0อเป็ น
การลดความเสีย0 งจากการพึง0 พิงลูกค้ ารายใหญ่อีกทางหนึง0 ด้ วย
1.6 ความเสียงจากการทีบริษัทมีกลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ถอื หุ้นรวมกันเกินกว่ าร้ อยละ 50 และการมีอาํ นาจ
ในการบริหารจัดการบริษัท และผลประโยชน์ ของผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ อาจมีความขัดแย้ งกับผลประโยชน์
ของบริษัท และ/หรือผู้ถอื หุ้นรายอืนของบริษัท
ปั จจุบนั บริ ษัทมีกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุม่ คือกลุม่ จุฬางกูร กลุม่ พัฒนะเมลือง และไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 ถือ
หุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 70.73 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วของบริ ษัท ทําให้ สามารถควบคุมมติที0
ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด
5
ยกเว้ นมติที0กฎหมายหรื อข้ อบังคับกําหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที0ประชุม
ผู้ถือหุ้น ทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายอื0นอาจไม่สามารถรวมคะแนนเพื0อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื0 องที0ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เสนอ
ได้ รวมถึ ง ในบางกรณี ผ ลประโยชน์ ข องกลุ่ม ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ อ าจขัด แย้ ง กับ ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท หรื อ
ผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นรายอื0นของบริ ษัท นอกจากนี 5กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังเป็ นผู้มีอํานาจในการบริ หาร
จัดการบริ ษัทโดยมีตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทจํานวน 7 ท่าน จากกรรมการบริ ษัททังหมด
5
10 ท่าน จึงมีความ
เสีย0 งจากการที0กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอํานาจบริ หารจัดการอย่างเบ็ดเสร็ จ และใช้ อํานาจในการบริ หารจัดการ
ดังกล่าวไปในทางที0ขดั หรื อแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ0งอาจมีผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจในอนาคต
หมายเหตุ - ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 (HI-LEX Corporation) ได้ มีการเปลี0ยนชื0อบริ ษัท จากเดิมชื0อ นิปปอน เคเบิล ซิสเต็ม อิงค์
(Nippon Cable System, Inc.) มีผลตังแต่
5 วนั ที0 1 พฤษภาคม 2549
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทเชื0อว่าการที0แต่งตังกรรมการที
5
0เป็ นบุคคลภายนอกและมีความเป็ นอิสระเข้ ามาเพิ0มเติมอีก 3
ท่าน จะสามารถทําหน้ าที0ตรวจสอบการดําเนินงานของผู้บริ หารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้
เพียงพอ อีกทังบริ
5 ษัทได้ เคยว่าจ้ างบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด เข้ ามาประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน และดําเนินการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของบริ ษัท ซึง0 บริ ษัทได้ นํา
ข้ อเสนอแนะไปพัฒนาระบบการควบคุมภายใน เพื0อให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ0งขึ 5น ดังนัน5 จึงมีความเป็ นไปได้ น้อยที0จะเกิดความเสีย0 งดังกล่าวขึ 5น
1.7 ความเสียงจากการชดใช้ ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim)
ตามที0บริ ษัทมีหน้ าที0ในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้ องรับผิดชอบต่อลูกค้ าของบริ ษัทนัน5 กรณีที0เกิด
ความเสียหายอันเนื0องมาจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ในสัญญาซื 5อขายชิ 5นส่วนระบุให้ บริ ษัทต้ องชําระค่าเสียหาย
จากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim) ซึ0งหากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรี ยกร้ องให้ บริ ษัทชําระค่าเสียหาย
จากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim) ในจํานวนเท่ากับหรื อมากกว่ายอดขายของบริ ษัท และศาลมีคําสัง0 เป็ นที0สดุ ให้
บริ ษัทชําระเงินจํ านวนดังกล่าว บริ ษัทก็อาจได้ รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต หรื อในสัญญา
ประเภท Back-to-back คือหากผู้บริ โภคเรี ยกร้ องให้ ผ้ ูผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชําระค่าเสียหายจาก
ผลิตภัณฑ์ และพิสจู น์ได้ ว่าความเสียหายนันเกิ
5 ดจากความบกพร่ องในผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท บริ ษัทจะต้ องร่ วม
รับผิดชอบในการชําระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ด้วย โดยในสัญญาไม่ได้ มีการจํากัดวงเงินสูงสุดที0บริ ษัทต้ อง
รับผิดชอบไว้ อีกทังค่
5 าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวยังรวมถึงค่าใช้ จ่ายอื0น ๆ ที0เกี0ยวข้ องอันเนื0องมาจากความ
เสียหายที0เกิ ดขึน5 เนื0องจากผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัท เช่น ค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไขซ่อมแซมซึ0งรวมถึงค่าแรงในการ
ดําเนินการด้ วย เป็ นต้ น
ในแต่ละปี ที0ผา่ นมา ลูกค้ าได้ เรี ยกร้ องให้ บริ ษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์อยู่บ้าง แต่เป็ นจํานวนเงินที0น้อย
มากเมื0อเทียบกับยอดขาย และการเรี ยกร้ องให้ ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็ นเหตุการณ์ ปกติของการดําเนิน
ธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจสัง0 ซื 5อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า และเท่าที0ผา่ นมาไม่เคยมีผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัทแต่ประการใด นอกจากนี 5บริ ษัทยังตระหนักถึงความสําคัญใน
เรื0 องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนันก่
5 อนการส่งให้ ลกู ค้ า บริ ษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถี0
ถ้ วน และสรุ ปยอดการเรี ยกร้ องให้ ชดเชยค่าเสียหายทุก ๆ ครึ0 งปี เพื0อนําผลลัพธ์ ไปวางแผนการตรวจสอบและ
พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต่อไปอีกด้ วย ซึ0งบริ ษัทเชื0อว่าจะช่วยลดความเสี0ยงในกรณี ที0บริ ษัทต้ องชํ าระ
ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim) ได้
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1.8 ความเสียงจากการพึงพิงอุตสาหกรรมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
การดําเนินการของบริ ษัทจะเปลีย0 นแปลงในแนวทางที0สอดคล้ องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ น
สําคัญ ซึง0 หากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยูใ่ นภาวะถดถอยหรื อภาวะชะงักงัน บริ ษัทก็จะได้ รับ
ผลกระทบในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม เนื0องจากภาครัฐได้ ประกาศอย่างชัดเจนว่ามีนโยบายในการส่งเสริ มให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลาง
ของอุตสาหกรรมรถยนต์ของภูมิภาคเอเชีย (Detroit of Asia) ตลอดจนการนําเสนอแผนหลักในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย (Thailand Automotive Master Plan) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ทําให้
ความเสี0ยงจากการที0อตุ สาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะเข้ าสู่ภาวะถดถอยหรื อชะงักงันในอนาคตอัน
ใกล้ มี น้ อ ย ซึ0ง ช่ ว ยลดความเสี0ย งจากการที0 บ ริ ษั ท จะได้ รั บ ผลกระทบจากการที0 ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ต้ อ งพึ0ง พิ ง
อุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ลง
1.9 ความเสียงจากการแข่ งขันในอุตสาหกรรมผลิตชินP ส่ วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
บริ ษั ท อาจสูญ เสี ย ส่ ว นแบ่ ง การตลาดแก่ บ ริ ษั ท คู่ แ ข่ ง เนื0 อ งจากอุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ น5 ส่ ว นรถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์เป็ นอุตสาหกรรมที0มีการแข่งขันสูง ทังภายในประเทศและต่
5
างประเทศจึงมีความเสี0ยงที0อาจมี
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
เนื0องจากการผลิตชิ 5นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ ขนตอนการผลิ
ั5
ตที0มีประสิทธิภาพเที0ยงตรง เพื0อให้
ได้ ผลิตภัณฑ์ที0มีคุณภาพสูงตรงกับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละราย นอกจากนีใ5 นการสัง0 ซื 5อชิน5 ส่วนสําหรั บ
รถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ แต่ละรุ่ นนัน5 บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จะทําการคัดเลือกผู้ผลิต
ชิน5 ส่วนล่วงหน้ าก่อนการผลิตจริ ง โดยผู้ผลิตชิ น5 ส่วนที0ผ่านการคัดเลือกแล้ วจะได้ รับคําสัง0 ซือ5 ผลิตภัณฑ์จาก
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื0องตลอดระยะเวลาการประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์
รุ่นนัน5 ๆ อีกทังการเปลี
5
ย0 นแปลงรุ่นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีผลต่อการเปลี0ยนแปลงเทคโนโลยีในการ
ผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ0งรถจักรยานยนต์ ที0แม้
จะเปลี0ยนรุ่ นไปก็มกั จะใช้ สายควบคุมคล้ ายเดิม ดังนัน5 บริ ษัทในฐานะที0เป็ นผู้ผลิตสายควบคุมสําหรับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ซึ0งดําเนินธุรกิจมายาวนาน เป็ นผู้ผลิตรายใหญ่
รายหนึ0 ง ของประเทศ มี ผ ลงานและชื0 อ เสี ย งที0 เ ป็ นที0 ย อมรั บ อย่ า งกว้ างขวางในกลุ่ม ผู้ ผลิ ต รถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์มาเป็ นเวลานาน ทําให้ บริ ษัทมีความได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งอื0น ๆ ในการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุม
รางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ สําหรับการประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในประเทศ ด้ วยเหตุผลดังกล่าว
ข้ างต้ น บริ ษัทจึงมัน0 ใจว่ายังสามารถจะแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื0นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ประวัติความเป็ นมา
บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด ก่อตังขึ
5 5นเมื0อวันที0 12 มิถนุ ายน 2521 ที0ซอยนาคสุวรรณ ถนนสาธุประดิษฐ์ โดยมี
ผู้ร่วมก่อตังบริ
5 ษัทหลัก 2 ท่าน คือคุณสรรเสริ ญ จุฬางกูร และคุณชูทอง พัฒนะเมลือง ซึ0งเป็ นผู้มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจ
ยานยนต์และมีความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากทังในและต่
5
างประเทศ บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนเริ0 ม
แรกจํานวน 4 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื0อทําการผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ให้ กบั บริ ษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ใน
ประเทศไทย โดยมีกําลังการผลิตในช่วงแรก 250,000 เส้ นต่อปี ต่อมาได้ เพิ0มทุนจดทะเบียนเป็ น 10 ล้ านบาท โดยได้ ร่วมทุน
กับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 ซึง0 เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญี0ปนุ่ ซึง0 ถือหุ้นร้ อยละ
35 ของทุนจดทะเบียนที0ชําระแล้ วทังหมดของบริ
5
ษัท
การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสาํ คัญของบริษัท
ปี 2540 : บริ ษัทดําเนินการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์อย่างเป็ นทางการเป็ นครัง5 แรก และได้ รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO 9002:1994 อันเป็ นมาตรฐานข้ อกําหนดเกี0ยวกับระบบการบริ หารงานคุณภาพ ซึ0งใช้ สําหรับ
องค์กรที0รับผิดชอบตังแต่
5 การผลิต การติดตัง5 และการบริ การ โดยบริ ษัทมีกําลังการผลิตเริ0 มแรก150, 000 ชุดต่อ
ปี
ปี 2541

: บริ ษัทได้ เพิ0มทุนจดทะเบียนเป็ น 200 ล้ านบาท และได้ ลงทุนในบริ ษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จํากัด ร่ วมกับไฮเล็กซ์
คอร์ ปอเรชัน0 เพื0อผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ในประเทศเวียดนาม นอกจากนี 5 บริ ษัทยังได้ ทําสัญญาการใช้
สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิคด้ านการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบ arm-type จาก
บริ ษัท ฟูจิ กิโกะ จํากัด (Fuji Kiko Co., Ltd.)

ปี 2542

: บริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐาน QS 9000 อันเป็ นมาตรฐานสําหรับระบบบริ หารคุณภาพที0ผ้ ผู ลิตรถยนต์ 3
รายหลักของโลก คือ เดมเลอร์ ไครสเลอร์ , ฟอร์ ด มอเตอร์ , และเจเนอรัล มอเตอร์ ร่ วมกันกําหนดให้ กบั ผู้ผลิต
ชิ 5นส่วนยานยนต์

ปี 2544

: บริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 เป็ นมาตรฐานสําหรับระบบการจัดการสิง0 แวดล้ อม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ0งการจัดการทรัพยากร และการจัดการของเสีย

ปี 2545

: บริ ษัทขยายการก่อสร้ างโรงงานส่วนที0 4 ขึ 5น โดยสายการผลิตได้ ครอบคลุมถึงสายควบคุมสําหรับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์เกือบทุกชนิด โดยกําลังการผลิตรวมของสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ได้ เพิ0มเป็ น
13.5 ล้ านเส้ นต่อปี แบ่งเป็ นสายควบคุมรถยนต์ 6 ล้ านเส้ นต่อปี สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 7.5 ล้ านเส้ นต่อปี
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ได้ เพิ0มเป็ น 500,000 ชุดต่อปี

หมายเหตุ - ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 (HI-LEX Corporation) ได้ มีการเปลี0ยนชื0อบริ ษัท จากเดิมชื0อ นิปปอน เคเบิล ซิสเต็ม อิงค์
(Nippon Cable System, Inc.) มีผลตังแต่
5 วนั ที0 1 พฤษภาคม 2549
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ปี 2548 : - บริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949 อันเป็ นมาตรฐานระบบบริ หารคุณภาพ สําหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ซึง0 เป็ นมาตรฐานที0ออกมาทดแทน QS 9000
- แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด พร้ อมทังเพิ
5 0มทุนจดทะเบียนเป็ น 268.50 ล้ านบาท และเปลีย0 นแปลงมูลค่า
หุ้นที0ตราไว้ เป็ นหุ้นละ 1 บาท
- เข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปั จจุบนั บริ ษัทมีกําลังผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประมาณ 23 ล้ านเส้ นต่อปี แบ่งเป็ นสาย
ควบคุมรถยนต์ประมาณ 13 ล้ านเส้ นต่อปี สายควบคุมรถจักรยานยนต์ประมาณ 10 ล้ านเส้ นต่อปี และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ประมาณ 1.8 ล้ านชุดต่อปี
ปี 2549 : ปลายปี 2549 บริ ษัทได้ เริ0 มทยอยย้ ายที0ตงโรงงานและสํ
ั5
านักงานใหญ่ จากถนนกิ0งแก้ ว จังหวัดสมุทรปราการ
มายังนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยมีกําลังการผลิตสายควบคุมสูงสุดประมาณ 32 ล้ านเส้ นต่อ
ปี แบ่งเป็ นกํ าลังการผลิต สายควบคุม รถยนต์ ประมาณ 18 ล้ านเส้ น ต่อปี และสายควบคุม รถจักรยานยนต์
ประมาณ 12.30 ล้ านเส้ นต่อปี และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ประมาณ 1.8 ล้ านชุดต่อปี
ปี 2550 : บริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนเปลีย0 นแปลงที0ตงสํ
ั 5 านักงานใหญ่ จากเดิมเลขที0 57 หมู่ 6 ถนนกิ0งแก้ ว ตําบลราชา
เทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เป็ นที0นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที0 700/737 หมู่ที0 1
ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ เมื0อวันที0 3
มกราคม 2550
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจในการผลิตสายควบคุม (Control Cable) สําหรับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ (Window Regulator) เพื0อจําหน่ายให้ แก่ผ้ ูผลิตรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ ชัน5 นํ า ตลอดจนศูน ย์ อ ะไหล่แ ละบริ ษัท ผู้ค้า รายย่อ ยต่า ง ๆ ทัง5 ภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้
เครื0 องหมายการค้ า
และเครื0 องหมายการค้ าของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 ได้ แก่
และ “HI-LEX” โดย
บริ ษัทจะต้ องจ่ายค่าลิขสิทธิให้ กบั ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 ตามสัญญาการใช้ สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค ไม่ว่าจะ
เป็ นผลิตภัณฑ์ที0จําหน่ายภายใต้ เครื0 องหมายการค้ าของบริ ษัทหรื อเครื0 องหมายการค้ าของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั0นก็ตาม ทังนี
5 5
เนื0องจากผลิตภัณฑ์เกือบทังหมด
5
เป็ นผลิตภัณฑ์ที0ผลิตภายใต้ สญ
ั ญาการใช้ สิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที0ทํากับ ไฮ
เล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 ยกเว้ นในส่วนของชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบ arm-type ที0ผลิตภายใต้ สญ
ั ญาการใช้ สทิ ธิและ
รับความช่วยเหลือทางเทคนิคที0ทํากับบริ ษัท ฟูจิ กิโกะ จํากัด ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทได้ รับการยอมรับทังในด้
5 านคุณภาพ ราคา
และการบริ การทังก่
5 อนและหลังการขายผลิตภัณฑ์จากบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเป็ นอย่างมาก
ในปั จจุบนั ณ สิ 5นปี 2549 บริ ษัทมีสว่ นแบ่งการตลาดสําหรับสายควบคุมสูงเป็ นอันดับต้ น ๆ ของประเทศไทย โดยมี
ลูกค้ าเป็ นกลุม่ บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนนํ
ั 5 าของทังประเทศญี
5
0ปนและสหรั
ุ่
ฐอเมริ กา นอกจากนี 5 บริ ษัทยังได้ รับ
ความไว้ วางใจจากบริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด และ บริ ษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ให้ เป็ นผู้ผลิต
รายใหญ่ในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์สาํ หรับรถยนต์ของทัง5 2 บริ ษัทด้ วย
หมายเหตุ - ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 (HI-LEX Corporation) ได้ มีการเปลี0ยนชื0อบริ ษัท จากเดิมชื0อ นิปปอน เคเบิล ซิสเต็ม อิงค์
(Nippon Cable System, Inc.) มีผลตังแต่
5 วนั ที0 1 พฤษภาคม 2549
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โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ณ วันที0 12 ตุลาคม 2549
กลุม่ จุฬางกูร
32.51%

กลุม่ พัฒนะเมลือง

อื0น ๆ

11.28%

ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0

29.27%

26.94%

บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
ทุนชําระแล้ ว 259.80 ล้ านบาท
7.14%
บริ ษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จํากัด
ทุนชําระแล้ ว 9.8 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

92.86%

2.3 ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทคือ
1) สายควบคุม ได้ แก่
- สายควบคุมระบบต่าง ๆ ภายในรถยนต์ ( Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิ ดฝากระโปรง
หน้ า-หลัง สายสตาร์ ทเครื0 องยนต์ สายคันเร่ง สายเกียร์ เป็ นต้ น
- สายควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ ( Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรค
สายคลัช สายวัดรอบ สายเร่งความเร็ว เป็ นต้ น
2) ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ( Window Regulator) ได้ แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
แบบใช้ สายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบ arm-type สําหรับรถยนต์ทกุ ประเภท
การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายควบคุมต่าง ๆ ที0กล่าวมาข้ างต้ น บริ ษัท
ผลิตภายใต้ สญ
ั ญาการใช้ สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement)
ระหว่างบริ ษัทกับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 (HI-LEX Corporation) ซึ0งเป็ นผู้ผลิตสายควบคุมสําหรับยานยนต์ชนนํ
ั 5 าของประเทศ
ญี0ปนและเป็
ุ่
นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท นอกจากนี 5 บริ ษัทยังได้ มีการทําสัญญาการใช้ สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้ าน
เทคนิคในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบ arm-type กับบริ ษัท ฟูจิโกะ จํากัด แห่งประเทศญี0ปนด้
ุ่ วย
ปั จจุบันบริ ษัทได้ ย้า ยที0ตัง5 โรงงานและสํานักงานใหญ่ เ พื0อขยายการผลิตสายควบคุมและชุด ควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์จากถนนกิ0งแก้ ว จังหวัดสมุทรปราการ มายังนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที0 700/737 หมู่ที0 1 ตําบลพาน
ทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ0งได้ ดําเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื0อวันที0 3
มกราคม 2550 โดยตังอยู
5 ่บนพื 5นที0 50 ไร่ 56 ตารางวา หรื อประมาณ 80,224 ตารางเมตร คิดเป็ นพื 5นที0ในการผลิตประมาณ
23,145 ตารางเมตร เป็ นพื 5นที0จดั เก็บและจัดส่งสินค้ าประมาณ 5,655 ตารางเมตร เป็ นพื 5นที0สํานักงานและโรงอาหารประมาณ
10,549 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดการจัดสรรพื 5นที0ใช้ สอย ดังนี 5
หมายเหตุ - ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 (HI-LEX Corporation) ได้ มีการเปลี0ยนชื0อบริ ษัท จากเดิมชื0อ นิปปอน เคเบิล ซิสเต็ม อิงค์
(Nippon Cable System, Inc.) มีผลตังแต่
5 วนั ที0 1 พฤษภาคม 2549
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พื 5นที0ใช้ ในการผลิต
ส่วนการผลิตสายควบคุม
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
ส่วนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
พื 5นที0ใช้ สอยร่วม
รวม

พื 5นที0 (ตารางเมตร)
4,020
2,220
1,450
15,455
23,145

พื 5นที0อื0น ๆ
พื 5นที0 (ตารางเมตร)
พื 5นที0จดั เก็บและจัดส่งสินค้ า
5,655
พื 5นที0สาํ นักงานและโรงอาหาร
10,549
รวม
16,204
บริ ษัทมีอตั รากําลังการผลิตสูงสุดของสายควบคุมรถยนต์ประมาณ 18 ล้ านเส้ นต่อปี สายควบคุมรถจักรยานยนต์
ประมาณ 12.30 ล้ านเส้ นต่อปี และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ทงั 5 2 แบบประมาณ 1.8 ล้ านชุดต่อปี โดยในปี 2549
บริ ษัทใช้ กําลังการผลิตจริ งของสายควบคุมรถยนต์ประมาณ 13.72 ล้ านเส้ นต่อปี สายควบคุมรถจักรยานยนต์ประมาณ 11.22
ล้ านเส้ นต่อปี และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ทงั 5 2 แบบรวมกันประมาณ 1.30 ล้ านชุด ตามลําดับ
2.4 โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
บริ ษัทมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ กบั คูค่ ้ าทังภายในและภายนอกประเทศ
5
บริ ษัทแยกตามผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2547 – 2549 ได้ ดงั ตารางต่อไปนี 5
2547
สายผลิตภัณฑ์
รายได้ จากการขายในประเทศ
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
- อื0น ๆ
รายได้ จากการขายต่างประเทศ
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
- อื0น ๆ
รายได้ อื0น
- อื0น ๆ
รวมรายได้

โดยสามารถสรุปโครงสร้ างรายได้ ของ
2548

2549

รายได้
(ล้ านบาท)
1,651.10
809.97
271.93
555.73
13.47
63.02
19.05
10.17
3.40
30.41

สัดส่วน
(ร้ อยละ)
96.08
47.13
15.82
32.34
0.78
3.67
1.11
0.59
0.20
1.77

รายได้
(ล้ านบาท)
2,013.59
992.60
350.23
649.76
21.00
59.18
16.71
0.68
0.01
41.78

สัดส่วน
(ร้ อยละ)
96.51
47.57
16.79
31.14
1.01
2.83
0.80
0.03
2.00

รายได้
(ล้ านบาท)
2,131.19
1,073.51
460.63
586.65
10.40
48.76
17.50
0.47
0.07
30.72

สัดส่วน
(ร้ อยละ)
96.84
48.78
20.93
26.66
0.47
2.22
0.80
0.02
0.00
1.40

4.40
1,718.52

0.26
100.00

13.71
2,086.48

0.66
100.00

20.89
2,200.84

0.95
100.00
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2.5 เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษัทมีเป้าหมายหลักที0จะรักษาความเป็ นผู้นําในการเป็ นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ชนนํ
ั 5 าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะอยู่ในลักษณะที0ให้ การสนับสนุนชิ 5นส่วนแก่
บริ ษัทในกลุ่มของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั0นเป็ นหลัก ซึ0งบริ ษัทตระหนักว่าปั จจัยสําคัญที0จะทําให้ บริ ษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวได้ นนั 5 บริ ษัทจะต้ องดําเนินการรักษาและปรั บปรุ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีการควบคุมต้ นทุนการผลิต มีการเพิ0ม
ประสิทธิภาพในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการเพิ0มความสัมพันธ์ที0ดีกบั บริ ษัทอื0นในกลุม่ ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 ให้ มากยิ0งขึ 5น
โดยการติดต่อประสานงาน และการเดินทางไปพบปะเยี0ยมชมกิจการ เพื0อเพิ0มช่องทางและโอกาสในการจัดจําหน่ายให้ มาก
ยิ0งขึ 5น
ในด้ า นการรั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ มี คุณ ภาพตรงตามความต้ อ งการของบริ ษั ท ผู้ผ ลิต รถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์นนั 5 ปั จจัยสําคัญคือการรักษาและปรับปรุ งคุณภาพในการผลิตอย่างต่อเนื0อง ซึ0งที0ผ่านมาบริ ษัทได้ เล็งเห็นถึง
ความสําคัญดังกล่าว โดยจะเห็นได้ จากการที0บริ ษัทได้ มีการปรับปรุ งและพัฒนามาตรฐานในการผลิตจนได้ รับการรั บรอง
มาตรฐานคุณภาพการผลิตในระดับสากล อันได้ แก่ ISO 9002:1994 QS 9000 และ ISO/TS 16949 โดยบริ ษัทยังคงใช้ ระบบ
Toyota Production System (TPS) เข้ ามาใช้ ในการควบคุมระบบการผลิต ทังนี
5 5 ระบบ TPS เป็ นระบบการผลิตแบบโตโยต้ า คือ
จะทําการผลิตตามการสัง0 ซื 5อของลูกค้ าเป็ นหลัก โดยจะทําการสัง0 วัตถุดิบ ผลิต และจัดส่งตามชนิด จํานวน และเวลาที0ลกู ค้ า
ต้ องการเท่านัน5 ซึง0 นอกจากจะเป็ นการลดต้ นทุนด้ วยการบริ หารทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแล้ ว ยังช่วยลดจํานวนสินค้ าคง
คลังลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพด้ วย
ในด้ านการควบคุมต้ นทุนการผลิตนัน5 บริ ษัทมีเป้าหมายในการลดต้ นทุนการผลิตและปรับปรุ งกระบวนการผลิต
ให้ มีประสิทธิ ภาพสูงขึน5 โดยมีการปรั บเป้าหมายทางการผลิตให้ มีประสิทธิ ภาพสูงขึน5 อย่างต่อเนื0อง เพื0อเป็ นการเพิ0มขี ด
ความสามารถของบริ ษัทให้ แข่งขันได้ ในระดับภูมิภาค ประกอบกับบริ ษัทได้ ว่าจ้ างบุคคลภายนอก ซึ0งมีความชํานาญในการ
การบริ หารคลังสินค้ า (เฉพาะวัตถุดิบ) มาดําเนินการบริ หารจัดการ นําเทคโนโลยีและแนวทางการบริ การมาปรับปรุ ง รวมทัง5
พัฒนาระบบต่าง ๆ ให้ เกิดประสิทธิภาพโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการจัดการ เพื0อให้ เกิดความถูกต้ องแม่นยํา ในเรื0 อง
ของจํานวนสินค้ า ตําแหน่งจัดเก็บ การใช้ พื 5นที0ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ลดจํานวนสินค้ าที0หมดอายุ และลดปริ มาณสินค้ าคงคลัง
เพื0อช่วยในเรื0 องเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
สําหรั บการเพิ0มประสิทธิ ภาพในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ นัน5 บริ ษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาช่องทางการกระจาย
ผลิตภัณฑ์ให้ มีประสิทธิ ภาพมากยิ0งขึ 5น ซึ0งรวมถึงการว่าจ้ างผู้ที0มีความเชี0ยวชาญในการจัดส่งผลิตภัณฑ์เข้ ามาดําเนินการใน
การกระจายผลิตภัณฑ์ในกรณีที0มีความจําเป็ น ทังนี
5 5 เพื0อรองรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ กบั ลูกค้ าทังภายในและภายนอกประเทศ
5
โดยเฉพาะอย่างยิ0งในระดับภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ0งการว่าจ้ างผู้เชี0 ยวชาญนัน5 จะช่วยทําให้ บริ ษัทสามารถส่ง
ผลิตภัณฑ์ได้ ตามกําหนดการ อีกทังยั
5 งช่วยลดต้ นทุนที0เกี0ยวข้ องลงได้ เนื0องจากผู้จดั ส่งผลิตภัณฑ์สามารถรวบรวมผลิตภัณฑ์ที0
จะต้ องจัดส่งในจุดหมายเดียวกันจากผู้ว่าจ้ างหลายรายเพื0อดําเนินการจัดส่งในคราวเดียวกันได้ ซึ0งทําให้ ต้นทุนค่าใช้ จ่ายใน
การขนส่งแต่ละครัง5 ถูกลง นอกจากนี 5 การว่าจ้ างผู้เชี0ยวชาญดังกล่าวจะช่วยลดภาระของบริ ษัทในการรับประกันความเสียหาย
ที0อาจเกิดขึ 5นจากการขนส่งด้ วย เนื0องจากผู้เชี0ยวชาญดังกล่าวจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําประกันภัยเอง

หมายเหตุ - ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 (HI-LEX Corporation) ได้ มีการเปลี0ยนชื0อบริ ษัท จากเดิมชื0อ นิปปอน เคเบิล ซิสเต็ม อิงค์
(Nippon Cable System, Inc.) มีผลตังแต่
5 วนั ที0 1 พฤษภาคม 2549
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3. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
1. สายควบคุม (Control Cable)
2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ (Window Regulator)
บริ ษัททําหน้ าที0เป็ นผู้ผลิตชิน5 ส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement
Equipment Manufacturer) เพื0อส่งให้ แก่โรงงานประกอบของลูกค้ า ผู้ผลิตชิ 5นส่วน และศูนย์อะไหล่ ซึง0 ได้ แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ ทังในและต่
5
างประเทศ รวมถึงบริ ษัทต่าง ๆ ในเครื อของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 โดยรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษัทมีดงั นี 5
1. สายควบคุม (Control Cable)
บริ ษั ท ทํ า การผลิต สายควบคุม ทัง5 ที0 ใ ช้ กับ รถยนต์ แ ละรถจัก รยานยนต์ โดยสายควบคุม เป็ นอุป กรณ์ ที0 มี
ความสําคัญมาก เนื0องจากเป็ นอุปกรณ์ ที0ใช้ ในการควบคุมระบบต่างๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิเช่น ระบบเบรค
ระบบสตาร์ ทเครื0 องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลัช เป็ นต้ น บริ ษัทมียอดขายสายควบคุมในปี 2549 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 71.20 ของยอดขายรวม โดยเป็ นการขายในประเทศร้ อยละ 98.84 และเป็ นการขายต่างประเทศร้ อยละ 1.16 ของ
ยอดขายรวมของสายควบคุม ทังนี
5 5รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สายควบคุมของบริ ษัทมีดงั นี 5
สายควบคุมรถยนต์ (Automobile Control Cable)
บริ ษัทผลิตสายควบคุมระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ โดยเน้ นรถยนต์นงั0 ส่วนบุคคล รถบรรทุก (กระบะ) ขนาด 1 ตัน
ซึ0งโดยเฉลี0ยแล้ วในรถยนต์ 1 คันจะมีสายควบคุมประมาณ 8-16 ประเภท ทําหน้ าที0ควบคุมการทํางานของระบบต่าง ๆ ใน
รถยนต์ เช่น เครื0 องยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ทังนี
5 5 บริ ษัทสามารถผลิตสายควบคุมที0ใช้ ในรถยนต์ได้ ทกุ ๆ ประเภท
แผนภาพแสดงสายควบคุมหลักของรถยนต์ที0บริษัทผลิต

หมายเหตุ - ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 (HI-LEX Corporation) ได้ มีการเปลี0ยนชื0อบริ ษัท จากเดิมชื0อ นิปปอน เคเบิล ซิสเต็ม อิงค์
(Nippon Cable System, Inc.) มีผลตังแต่
5 วนั ที0 1 พฤษภาคม 2549
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นอกจากสายควบคุมดังแสดงในแผนภาพข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังสามารถผลิตสายควบคุมที0ใช้ ควบคุมระบบ
อื0น ๆ ของรถยนต์ อาทิ สายโช้ ค สายปรับเบาะที0นงั0 สายล็อคประตู สายควบคุมกระจกมองข้ าง สายเครื0 องปรับอากาศ และ
สายไมล์/วัดความเร็ ว เป็ นต้ น
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที0ผา่ นมา บริ ษัทมียอดการจําหน่ายสายควบคุมรถยนต์ ดังนี 5
หน่วย: ล้ านบาท
2547
2548
2549
ในประเทศ
809.97
992.60
1,073.51
ต่างประเทศ
19.05
16.71
17.50
รวม
829.02
1,009.31
1,091.01
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)
22.24
21.75
8.09
สายควบคุมรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable)
บริ ษัทผลิตสายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ญี0ปนทุ
ุ่ กประเภท ซึง0 โดยเฉลีย0 แล้ วในรถจักรยานยนต์
1 คันจะมีสายควบคุมประมาณ 8 ประเภท ซึง0 ทําหน้ าที0ควบคุมการทํางานของระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ เช่น เครื0 องยนต์
เกียร์ คลัช ฯลฯ ทังนี
5 5 บริ ษัทสามารถที0จะผลิตสายควบคุมทุกประเภทที0ใช้ ในรถจักรยานยนต์ได้
แผนภาพแสดงสายควบคุมหลักของรถจักรยานยนต์ที0บริ ษัทผลิต

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที0ผา่ นมา บริ ษัทมียอดการจําหน่ายสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ดังนี 5
หน่วย: ล้ านบาท
2547
2548
2549
ในประเทศ
271.93
350.23
460.63
ต่างประเทศ
10.17
0.68
0.47
รวม
282.10
350.91
461.10
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)
36.74
24.39
31.40
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2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่ างรถยนต์ (Window Regulator)
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์เป็ นอุปกรณ์ ที0ใช้ ในการเปิ ด-ปิ ดกระจกหน้ าต่างรถยนต์ โดยมีทงแบบ
ั5
อัตโนมัติและแบบใช้ มือหมุน ปั จจุบนั บริ ษัทมียอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ในปี 2549 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 26.92 ของยอดขายรวมโดยเป็ นการขายในประเทศเกือบทังหมด
5
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ของบริ ษัท แบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ (1) แบบใช้ สายควบคุม และ (2)
แบบ arm-type โดยมีรายละเอียดดังนี 5
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายควบคุม
เป็ นชุดควบคุมที0ใช้ สายควบคุมเป็ นตัวดึงกระจกขึ 5น-ลง มีทงแบบอั
ั5
ตโนมัติและแบบใช้
มือหมุน โดยเป็ นผลิตภัณฑ์ที0บริ ษัทให้ ความสําคัญในการทําตลาด เนื0องจากสามารถ
ใช้ ได้ กับ รถทุ ก ชนิ ด และทุ ก ขนาด ชุ ด ควบคุม รางกระจกหน้ า ต่ า งรถยนต์ แ บบใช้
สายควบคุมมีความยืดหยุน่ ในการติดตังสู
5 งกว่าแบบ arm-type

ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบ arm-type
เป็ นชุดควบคุมที0ใช้ แขนเหล็กไขว้ กนั เป็ นรูปกากบาท มีทงแบบอั
ั5
ตโนมัติและ
แบบใช้ มือหมุน โดยใช้ หลักการเดียวกับกรรไกรเป็ นตัวดึงกระจกขึ 5น-ลง
เป็ นผลิตภัณฑ์ที0มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถรับนํ 5าหนักได้ มาก

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที0ผา่ นมา บริ ษัทมีปริ มาณการจําหน่ายชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ดงั นี 5
หน่วย: ล้ านบาท
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)

2547
555.73
3.40
559.12
43.99
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2548
649.76
0.01
649.77
16.21

2549
586.65
0.07
586.72
(9.70)
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สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ปั จจุบนั ยังไม่ชดั เจนว่าจะมีเทคโนโลยีใดที0จะนํามาใช้ ผลิตทดแทนสายควบคุมได้ เนื0องจากสายควบคุมเป็ น
อุป กรณ์ ที0 เ กี0 ย วกับ ความปลอดภัยซึ0ง ได้ ผ่า นการทดลองและวิ จัย จนได้ รั บ การยอมรั บ มาเป็ นเวลานาน แม้ ว่า ในปั จ จุบัน
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ เริ0 มนําระบบควบคุมด้ วยไฟฟ้ าเข้ ามาใช้ ทดแทนสายควบคุมในบางส่วน เช่น การใช้
ระบบดิจิตอลทดแทนสายไมล์/สายวัดความเร็ ว เป็ นต้ น แต่ในช่วงระยะเวลาอันใกล้ นี 5 การทดแทนดังกล่าวมีแนวโน้ มว่าจะเกิดขึ 5น
ได้ เพียงบางส่วนเท่านัน5 เนื0องจากแม้ จะมีการปรับเปลี0ยนไปใช้ ระบบไฟฟ้ า แต่อุปกรณ์ จําพวกที0เกี0ยวกับความปลอดภัยอย่าง
สายควบคุมก็ยงั คงต้ องได้ รับการติดตังควบคู
5
ไ่ ปด้ วย ทังนี
5 5 เพื0อให้ สามารถควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้
ในกรณีที0ระบบไฟฟ้ าขัดข้ อง อีกทังเพื
5 0อให้ เกิดความปลอดภัย เนื0องจากระบบไฟฟ้ าไม่เหมาะสมในการใช้ งานกับอุปกรณ์ บาง
ประเภท เช่น ถังนํ 5ามัน เนื0องจากระบบไฟฟ้ าอาจทําให้ เกิดการจุดระเบิดขึ 5นได้
นอกจากนี 5 การเปลี0ยนแปลงไปใช้ ระบบไฟฟ้ าทําให้ ต้นทุนในการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผลิตสูงกว่า
การใช้ สายควบคุม เพราะต้ องรวมค่าใช้ จ่ายในการวิจยั และพัฒนาระบบไฟฟ้ าเข้ าไปเป็ นส่วนหนึง0 ของต้ นทุนการผลิตด้ วย ทําให้
ในระยะแรกคาดว่าจะมีการปรั บเปลี0ยนมาใช้ ระบบไฟฟ้ าในรถยนต์ รุ่นใหม่บางรุ่ นที0มีราคาสูงก่อนเท่านัน5 เช่น รถสปอร์ ต
เนื0องจากผู้ผลิตสามารถตังราคาให้
5
สงู ขึ 5นได้ โดยไม่กระทบกระเทือนต่อผู้บริ โภคมากนัก
สําหรับรถยนต์นงั0 ส่วนบุคคลส่วนใหญ่ รถกระบะ รวมทังรถจั
5 กรยานยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ0งรถรุ่ นใหม่ ๆ ที0จะ
ออกสูต่ ลาดในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี ข้ างหน้ านัน5 บริ ษัทคาดว่าจะยังคงต้ องใช้ สายควบคุมอยู่ต่อไป ซึ0งเมื0อพิจารณารวมกับอายุ
ของผลิตภัณฑ์หลังออกสูต่ ลาดโดยเฉลีย0 ประมาณ 4-8 ปี สําหรับรถยนต์ และ 2-3 ปี สําหรับรถจักรยานยนต์ และนับรวมในส่วน
อะไหล่ที0จะต้ องผลิตเพื0อขายให้ กับศูนย์อะไหล่อย่างต่อเนื0องอีกระยะหนึ0งหลังจากนัน5 บริ ษัทจึงมีความเชื0อมัน0 ว่าเทคโนโลยี
สายควบคุมจะยังคงใช้ กนั อย่างแพร่หลายอีกกว่าสิบปี เป็ นอย่างตํ0า
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ในส่วนของชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์นนั 5 ในปั จจุบนั ยังไม่มีการคิดค้ นเทคโนโลยีใหม่ที0สามารถจะ
นํามาใช้ ทดแทนได้ บริ ษัทจึงมีความเชื0อมัน0 ว่าเทคโนโลยีชดุ ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์จะยังคงได้ รับการยอมรับและใช้
กันอย่างแพร่หลายต่อไปอีกเป็ นระยะเวลานาน
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3.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
3.2.1 กลยุทธ์ ทางการตลาด
บริ ษัทได้ ดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่ายสายควบคุมมาเป็ นเวลากว่า 28 ปี และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่าง
รถยนต์มาเป็ นเวลากว่า 9 ปี มีผลงานและคุณภาพเป็ นที0ยอมรับและไว้ วางใจของลูกค้ ามาอย่างต่อเนื0อง โดยในการดําเนินงาน
ที0ผา่ นมา บริ ษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดที0สาํ คัญ ดังนี 5
1) มุ่งเน้ นกลยุทธ์ เชิงรุ ก
บริ ษัทมุง่ เน้ นกลยุทธ์เชิงรุก โดยการหาข้ อมูลและจัดจําหน่ายผ่านช่องทางของลูกค้ า Second Tier มากขึ 5น ลูกค้ ากลุม่ นี 5จะ
นําไปประกอบกับผลิตภัณฑ์อื0น ๆ เพิ0มเติมและส่งต่อให้ ผ้ ผู ลิตยานยนต์ ซึ0งมีทงประกอบและขายให้
ั5
กบั OEM ในประเทศ
และส่งออก นอกจากนี 5ยังมีลกู ค้ า Second Tier ที0เป็ นตัวแทนซื 5อและส่งออกไปขายยังกลุม่ ประเทศต่าง ๆ ทัว0 โลก โดยในปี
2549 บริ ษัทมีสดั ส่วนการขายให้ ลกู ค้ า Second Tier ประมาณร้ อยละ 15 ของยอดขายรวม ( ปี 2548 มีสดั ส่วนการขาย
ประมาณร้ อยละ 12 ของยอดขายรวม) รวมทังบริ
5 ษัทได้ ทําการส่งเสริ มการขาย โดยเข้ าร่วมงานแสดงชิ 5นส่วนยานยนต์ เช่น
งาน Automechanika, งาน TAPA (Thailand Auto Parts & Accessories) ซึ0งได้ แสดงผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทตลอดจน
ศักยภาพด้ านการผลิต เพื0อเป็ นอีกช่องทางที0จะติดต่อกับผู้ซื 5อโดยตรง โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศที0มีลกู ค้ าให้ ความสนใจ
จํานวนมาก อาทิเช่น ลูกค้ าจากอินเดีย ปากีสถาน เอเชีย และสหรัฐอเมริ กา
2) มุ่งเน้ นการผลิตผลิตภัณฑ์ ท ีมคี ุณภาพ
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะทําการคัดเลือกผู้ผลิตชิ 5นส่วนที0สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที0มีคุณภาพสูงได้ ตรง
ตามความต้ องการของลูกค้ าในช่วงก่อนการผลิตจริ ง โดยผู้ผลิตชิ 5นส่วนที0ผา่ นการคัดเลือกแล้ วจะได้ รับคําสัง0 ซื 5อผลิตภัณฑ์
จากบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื0องตลอดระยะเวลาการประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละ
รุ่ น ซึ0งโดยปกติแล้ วจะมีระยะเวลาประมาณ 4-8 ปี สําหรับรถยนต์ และ 2-3 ปี สําหรับรถจักรยานยนต์ ฉะนันหากบริ
5
ษัท
สามารถผลิตสายควบคุมที0มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที0บริ ษัทผู้ผลิตต้ องการ ก็จะทําให้ บริ ษัทได้ รับคําสัง0 ซื 5อเพื0อนําไป
เป็ นส่วนประกอบในการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื0องตลอดการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นนัน5 ๆ
และจะได้ รับคําสัง0 ซื 5อเพื0อนําไปใช้ เป็ นอะไหล่ในศูนย์อะไหล่ภายหลังจากที0รถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นนัน5 ๆ เลิกผลิตไป
แล้ วอีกด้ วย จากเหตุผลดังกล่าว บริ ษัทจึงได้ มีการพัฒนาคุณภาพในการผลิตมาโดยตลอด โดยจะเห็นได้ จากการที0บริ ษัท
ได้ รับประกาศนียบัตรบัตรรับรองคุณภาพและมาตรฐานด้ านต่าง ๆ เช่น ISO 9002:1994 QS 9000 ISO 14001 และ
ISO/TS 16949 ทังนี
5 5 การที0บริ ษัทสามารถรักษามาตรฐานการผลิตให้ มีคณ
ุ ภาพอย่างสมํ0าเสมอทําให้ การผลิตของบริ ษัท
มีประสิทธิภาพ มีของเสียระหว่างผลิตน้ อย ซึง0 ส่งผลให้ บริ ษัทมีต้นทุนการผลิตที0ตํ0าลงด้ วย
3) มุ่งเน้ นความสัมพันธ์ กับลูกค้ า
บริ ษั ท มี น โยบายในการสร้ างสัม พัน ธภาพที0 ดี กับ ลูก ค้ า โดยการออกตรวจเยี0 ย มเพื0 อ รั บ ทราบปั ญ หาต่า ง ๆ และนํ า
ข้ อเสนอแนะของลูกค้ ามาปรับปรุง เพื0อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทอย่างทันท่วงทีตอ่ ไป อีกทัง5 บริ ษัทยังเข้ าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ กับบริ ษัทที0ดําเนินธุรกิจด้ านอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างสมํ0าเสมอ นอกจากนี 5 บริ ษัทยังมีการส่งพนักงาน
ไปร่ วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื0อให้ พนักงานเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ าและ
สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าได้ ซึ0งการร่ วมมือเพื0อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะเป็ นการ
ช่วยสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าและเพิ0มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทต่อไป
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4) การจัดส่ งผลิตภัณฑ์ ได้ ตรงต่ อเวลา
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ ตรงตามเวลาที0ลกู ค้ าต้ องการเป็ นปั จจัยที0สําคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริ ษัทได้
พัฒนาระบบการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ าอย่างต่อเนื0อง โดยใช้ ระบบ Toyota Production System (TPS) ซึ0งเป็ นระบบ
ที0คิดค้ นโดยโตโยต้ า มอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน0 มาใช้ ในกระบวนการผลิต เพื0อเพิ0มประสิทธิภาพในการผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์
ของบริ ษัทให้ แก่ลกู ค้ า
5) การมีพันธมิตรทางธุรกิจทีเป็ นทียอมรับ
การที0บริ ษัทมีพนั ธมิตรทางธุรกิจที0มีชื0อเสียงและเป็ นที0ยอมรับของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เช่น ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 และบริ ษัท ฟูจิ กิโกะ จํากัด โดยมีการทําสัญญาการใช้ สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค (License and
Technical Assistance Agreement) จากทังสองบริ
5
ษัทนัน5 เป็ นเหตุผลสําคัญที0ทําให้ บริ ษัทได้ รับการยอมรั บในด้ าน
มาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากลูกค้ า
ในปี 2549 บริ ษัทได้ ทําสัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค (Technical Assistance Agreement) ในการผลิต
สายควบคุมรถยนต์จาก Daedong System Co., Ltd. ประเทศเกาหลี
6) กลยุทธ์ ด้านการกําหนดราคา
การที0บริ ษัททําการควบคุมต้ นทุนการผลิตของบริ ษัทอย่างต่อเนื0อง โดยการใช้ ระบบการผลิตที0มีประสิทธิภาพและเป็ นไป
ตามมาตรฐาน ทําให้ บริ ษัทสามารถกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ที0เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งขันได้
7) กลยุทธ์ การพัฒนาชินP ส่ วนภายในประเทศ (Local Parts)
บริ ษัทมีสว่ นแบ่งทางการตลาดในทุก ๆ กลุม่ ลูกค้ า โดยถือเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาดที0มากที0สดุ ในบรรดาผู้ผลิตในประเทศ
จึงสามารถรวบรวมชิ 5นส่วนที0ใช้ ร่วมกันได้ ในแต่ละลูกค้ าเพื0อจัดทําชิ 5นส่วนภายในประเทศแทนการนําเข้ า ซึ0งทําให้ ต้นทุน
ตํ0าลง ส่งผลให้ มีความยืดหยุน่ ในการใช้ กลยุทธ์ด้านราคาในการแข่งขัน และการวางแผนผลิตชิ 5นส่วนรุ่นใหม่ ๆ ในระยะยาว

หมายเหตุ - ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 (HI-LEX Corporation) ได้ มีการเปลี0ยนชื0อบริ ษัท จากเดิมชื0อ นิปปอน เคเบิล ซิสเต็ม อิงค์
(Nippon Cable System, Inc.) มีผลตังแต่
5 วนั ที0 1 พฤษภาคม 2549
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3.2.2 กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ในปี 2549 บริ ษัทมียอดขายรวมทังสิ
5 5นจํานวน 2,179.95 ล้ านบาท โดยเมื0อแบ่งสัดส่วนยอดขายของบริ ษัทในปี
2549 แยกตามยี0ห้อของลูกค้ า (รวมยอดขายให้ แก่ศนู ย์อะไหล่ของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย) จะสามารถแบ่ง
ได้ ตามแผนภูมิวงกลมดังนี 5

อื0นๆ
0.67
6.81

2.72
26.53

2.43
11.23
1.42
1.11
5.22
5.59

20.22
16.06

กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบ่งได้ ดงั นี 5
1. ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
กลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถยนต์
กลุ่มลูกค้ าของบริ ษัทสําหรั บ ธุรกิ จผลิต สายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่า งรถยนต์ ได้ แ ก่
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ชนนํ
ั 5 าต่าง ๆ อันได้ แก่ บริ ษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)
จํากัด บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นต้ น ซึ0งลูกค้ าดังกล่าว
เป็ นลูกค้ าของบริ ษัทมาเป็ นเวลานาน โดยบริ ษัทมีรายได้ จากลูกค้ ารายใหญ่คือบริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด
คิดเป็ นร้ อยละ 20.22 ของยอดขายรวม ทังนี
5 5เพื0อเป็ นการลดความเสี0ยงจากการพึ0งพิงลูกค้ ารายใหญ่ บริ ษัทจึงมีนโยบายเพิ0ม
ส่วนแบ่งตลาดจากลูกค้ าเดิมรายอื0น ๆ และขยายฐานสูล่ กู ค้ าใหม่เพิ0มมากขึ 5น โดยจะเน้ นไปที0กลุม่ บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ที0จะย้ าย
ฐานการผลิตมายังประเทศไทย นอกจากนี 5ยังรวมถึงการหาลูกค้ าใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วย ซึ0งเป็ นไปตาม
เป้าหมายหลักของบริ ษัทที0ต้องการจะรักษาความเป็ นบริ ษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชัน5 นําในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ทังนี
5 5ผู้ผลิตรถยนต์ที0เป็ นลูกค้ าของบริ ษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี มีดงั นี 5
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์
รุ่นรถยนต์
- Soluna, Vios, Corolla, Altis, Corona, Camry,
Hilux Tiger, Hilux Vigo, Wish, Yaris,
Fortuner
- City, Jazz, Civic, Accord, CR-V
- Space Wagon, Strada, Lancer, Cedia,
G-Wagon, Triton, Fuso
- D-Max, MU-7, TFR, Truck N*Series &
F*Series
- Sunny, Teana, Big-M, NV, Cefiro, Frontier,
Navara
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์อื0น
- Fighter, Ranger, BT-50

- Mega, Dutro, Series
กลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทสําหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ได้ แก่ บริ ษัท ไทยฮอนด้ า แมนูแฟคเจอริ0 ง จํากัด
บริ ษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จํากัด บริ ษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากัด บริ ษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย)
จํากัด บริ ษัทมีรายได้ จากลูกค้ ารายใหญ่คือบริ ษัท ไทยฮอนด้ า แมนูแฟคเจอริ0 ง จํากัด คิดเป็ นร้ อยละ 11.23 ของยอดขายรวม
เพื0อเป็ นการลดความเสีย0 งจากการพึง0 พิงลูกค้ ารายใหญ่เช่นเดียวกับลูกค้ าในกลุม่ ผู้ผลิตรถยนต์ บริ ษัทมีนโยบายเพิ0มส่วนแบ่ง
ตลาดจากลูกค้ าเดิม และขยายฐานลูกค้ าใหม่เพิ0มมากขึ 5น โดยจะเน้ นไปที0กลุ่มบริ ษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ที0จะย้ ายฐาน
การผลิตมายังประเทศไทย นอกจากนีย5 งั รวมถึงการหาลูกค้ าใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ด้วย ทังนี
5 เ5 ป็ นไปตาม
เป้าหมายหลักของบริ ษัทที0ต้องการจะรักษาความเป็ นบริ ษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชัน5 นําในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ทังนี
5 5ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ทเี0 ป็ นลูกค้ าของบริ ษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี มีดงั นี 5
บริ ษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
รุ่นรถจักรยานยนต์
บริ ษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
- Wave, Phantom, Nice, Dream, Sonic, CBR,
NSR, Beat, Tena, Click, Air Blade
- Smash, Raider, Best, RC100, Step, Katana
- Mio, Nouvo, X-1, Spark, Fresh, Speed,
TZM, Mate, TZR, Fino
- Kaze, Boss, GTO, KLX110, KLX300, KSR,
Victor, Zerpico, KR, KRR
2.

ศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
กลุ่ม ลูก ค้ า ศูน ย์ อ ะไหล่ร ถยนต์ แ ละรถจัก รยานยนต์ จ ะเป็ นกลุ่ม ลูก ค้ า ต่ อ เนื0 อ งจากกลุ่ม ลูก ค้ า ผู้ผ ลิ ต รถยนต์
และรถจักรยานยนต์ เนื0องจากเป็ นส่วนของการบริ การอะไหล่และซ่อมบํารุ งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้ผลิตแต่ละราย
การขยายตัวของลูกค้ ากลุม่ นี 5จึงเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
บริ ษัทมีทีมการตลาดที0มีประสบการณ์ ในการขายตรงและการบริ การหลังการขายเป็ นของตนเอง โดยเจ้ าหน้ าที0
ั 5 ม่ เป้าหมายที0เป็ นบริ ษัทในเครื อและกลุม่ เป้าหมาย
การตลาดของบริ ษัทจะทําการหารายชื0อและกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย ซึง0 มีทงกลุ
ใหม่ โดยจะทําการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผ่านทางกลุม่ บริ ษัทในเครื อและทางอินเตอร์ เน็ต จากนันจะส่
5 งทีมการตลาดซึ0งมี
ความเชี0ยวชาญและได้ รับการอบรมในเรื0 องผลิตภัณฑ์ เป็ นอย่างดีเข้ าไปติดต่อ โดยบริ ษัทได้ เน้ นถึงความสําคัญของบริ การ
หลังการขาย โดยเจ้ าหน้ าที0การตลาดจะเข้ าเยี0ยมเยียนและพบปะกับลูกค้ าอย่างสมํ0าเสมอเพื0อรั บทราบปั ญหาและนําไป
ปรับปรุงการปฏิบตั ิงานให้ อยูใ่ นระดับสูงสุดตามที0ลกู ค้ าคาดหวัง
3.2.3 การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษัทมีช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดงั นี 5
•
การจัด จํ า หน่ า ยสายควบคุม และชุ ด ควบคุม รางกระจกหน้ า ต่ า งรถยนต์ ใ นลัก ษณะ OEM (Original
Equipment Manufacturer) ให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยตรง (First Tier) โดยผลิตตาม
แบบ (Specification) ที0ผ้ ผู ลิตกําหนดไว้ ในแต่ละรุ่ น และทําสัญญากับผู้ผลิตตามระยะเวลาในการผลิตแต่
ละรุ่น ซึง0 มีระยะเวลาการผลิตประมาณ 4-8 ปี สําหรับรถยนต์ และ 2-3 ปี สําหรับรถจักรยานยนต์
•
การจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์หรื อชิ 5นส่วน (Components) ของ
สายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM ให้ แก่ผ้ ูผลิตชิน5 ส่วนรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ (Second Tier) เพื0อผลิตเพิ0มเติมก่อนส่งให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่อไป โดย
เป็ นการผลิตตามคําสัง0 ซื 5อของผู้ผลิตชิ 5นส่วนนัน5 ๆ
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การจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ให้ แก่ศูนย์อะไหล่ของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในลักษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใช้ ช่องทางเดียวกันกับ
การจัดจําหน่ายในลักษณะ OEM เนื0องจากเป็ นการจํ าหน่ายให้ แก่ศูนย์ บริ การของผู้ผลิตรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์แต่ละราย ทังนี
5 5จะเป็ นการจัดจําหน่ายตามใบคําสัง0 ซื 5อเป็ นครัง5 ๆ ไป
เมื0อพิจารณาสัดส่วนยอดขายของบริ ษัทในลักษณะ OEM และ REM แล้ ว ยอดขายของบริ ษัทในปี 2549 กว่าร้ อย
ละ 98.11 ของยอดขายรวมมาจากการจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์หรื อชิ 5นส่วนของ
สายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM โดยมียอดขายที0เป็ นการจัดจําหน่ายในลักษณะ REM
เพียงประมาณร้ อยละ 1.89
ในปั จจุบนั บริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากการขายในประเทศต่อต่างประเทศเท่ากับร้ อยละ 97.76 ต่อร้ อยละ 2.24 โดย
มีการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย จีน บราซิล สหรัฐอเมริ กา อินเดีย เวียดนาม ญี0ปนุ่ อินโดนีเซีย และสเปน ซึ0งปั จจุบนั บริ ษัท
ยังมีสดั ส่วนรายได้ จากการส่งออกไปยังต่างประเทศไม่มาก แต่บริ ษัทมีนโยบายที0จะขยายการส่งออกไปยังต่างประเทศให้ มาก
ขึ 5นในอนาคต
ทังนี
5 5ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ผ้ ูผลิตรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ บริ ษัทจะต้ องผ่านกระบวนการคัดเลือก
ผู้ผลิตชิ 5นส่วนซึง0 จะเริ0 มตังแต่
5 บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิต โดยจะเปิ ดให้ บริ ษัทผู้ผลิตชิ 5นส่วน
เข้ าร่ วมประมูลเพื0อเป็ นผู้ผลิตชิ น5 ส่วน โดยการนําเสนอแบบและราคาของชิ น5 ส่วนสําหรั บรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์เป็ น
รุ่น ๆ ไป
•

กระบวนการคัดเลือกผู้ผลิตชินP ส่ วนสําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ แต่ ละรุ่ นสามารถแสดงได้ ตามแผนภาพ
ดังต่ อไปนี P

1

2

3

4

ผู้ผลิตประกาศแผน
การผลิตรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์

ออกแบบและ/หรือ
ผลิตชินงานต้ นแบบ

ขันตอนคัดเลือกผู้
ผลิต

บริษัทฯ ได้ รับเลือก

ขันตอนที
5
01

ขันตอนที
5
02

ขันตอนที
5
03
ขันตอนที
5
04

5
ผลิตส่ งโรงงานผู้ผลิต
(OEM)

6
ผลิตอะไหล่
(REM)

บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิตรถรุ่ นใหม่ โดยให้ รายละเอียดเกี0ยวกับ
ระยะเวลาที0เริ0 มออกแบบ ทดสอบ กระทัง0 เริ0 มทําการผลิตจริ ง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติ จํานวน และ
เงื0อนไขอื0น ๆ ของผลิตภัณฑ์ที0ต้องการแก่บริ ษัทผู้ผลิตชิ 5นส่วน
บริ ษัทผู้ผลิตชิ น5 ส่วนดําเนิ นการออกแบบและ/หรื อผลิตชิ น5 งานต้ นแบบ เพื0 อประมาณการต้ นทุนและ
นําเสนอราคาตลอดจนแสดงถึง ความพร้ อมและศักยภาพในการผลิตให้ แ ก่บริ ษัท ผู้ผลิตรถยนต์ หรื อ
รถจักรยานยนต์เพื0อพิจารณาคัดเลือก
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที0มีคุณสมบัติครบถ้ วน ตรงตาม
คุณสมบัติที0ต้องการ และแจ้ งผลการคัดเลือกให้ แก่บริ ษัทผู้ผลิตชิ 5นส่วนที0ได้ รับการคัดเลือกนัน5
ผู้ผลิตชิน5 ส่วนได้ รับการคัดเลือกเป็ นผู้ผลิต โดยมีการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และผู้ผลิตชิน5 ส่วนต้ อง
จัดทําแผนการดําเนินงานให้ สอดคล้ องกับแผนการผลิตหลักของผู้ประกอบรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์
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ขันตอนที
5
0 5 และ 6 บริ ษัทผู้ผลิตชิ 5นส่วนที0ได้ รับการคัดเลือกดําเนินการผลิตส่งโรงงานผู้ผลิตรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ตาม
ช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ที0ผ้ ปู ระกอบรถกําหนด ตลอดจนต้ องทําการผลิตส่งให้ ศนู ย์บริ การหลังการขายเพื0อ
ใช้ เป็ นอะไหล่ตอ่ ไป
3.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ในปี 2549 ประเทศไทยยังคงมีอตั ราการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์อยู่ในระดับสูงอย่าง
ต่อเนื0อง โดยมียอดผลิตรถยนต์รวมทังสิ
5 5น 1,188,044 คัน เพิ0มขึ 5นถึง 5.57% จากปี ก่อน ส่วนรถจักรยานยนต์มียอดผลิตรวม
ทังสิ
5 5น 3,543,683 คัน เพิ0มขึ 5น 1.28% ส่วนหนึ0งเป็ นผลจากนโยบายรัฐบาลให้ การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมี
มาตรการส่งเสริ มเพื0อที0จะผลักดันให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ ภายใต้ โครงการดีทรอยต์แห่งเอเชีย (Detroit of
Asia) ซึง0 กําหนดเป้าหมายว่า ภายในปี 2553 จะมียอดการผลิตรถยนต์ให้ ได้ 2,000,000 คัน และสัดส่วนการนําเข้ าและส่งออก
จะเป็ น 50 : 50 ส่งผลให้ ประเทศไทยผลิตรถยนต์มากเป็ นอันดับที0 10 ของโลก
สถิติยอดผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
(หน่วย : คัน)
ปี

รถยนต์
ยอดผลิต

2547

รถจักรยานยนต์

ยอดขาย ยอดส่งออก อัตราการเติบโต
ในประเทศ
ของยอดผลิต
(%)

ยอดผลิต

ยอดขาย ยอดส่งออก อัตราการเติบโต
ในประเทศ
ของยอดผลิต
(%)

928,081

626,026

332,053

23.66

2,867,295 2,026,841

831,287

20.55

2548 1,125,316

690,409

434,907

21.25

3,498,836 2,161,250 1,337,586

22.03

2549 1,188,044

646,838

541,206

5.57

3,543,683 1,968,017 1,575,666
1.28
ที0มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แนวโน้ มอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในอนาคตจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื0อง ซึ0งคาดว่าแนวโน้ มปี 2550 จะดีขึ 5น
กว่าปี 2549 เนื0องจากได้ แรงหนุนจากภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจ ไม่วา่ จะเป็ นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การ
ปรั บลดราคานํา5 มันในตลาดโลก และแนวโน้ มการปรั บลดลงของอัตราดอกเบีย5 ในประเทศ ซึ0งจะเป็ นปั จจัยหนุนให้ ลูกค้ า
ตัดสินใจซื 5อรถยนต์ง่ายขึ 5น โดยคาดว่าในปี 2550 ยอดผลิตรถยนต์จะขยายตัวเพิ0มขึ 5นประมาณ 8% และรถจักรยานยนต์เพิ0มขึ 5น
ประมาณ 4% โดยปกติอตั ราการเติบโตของอุตสาหกรรมชิ 5นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะมีการขยายตัวสอดคล้ องไปใน
ทิศทางเดียวกันกับภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ จึงทําให้ อตุ สาหกรรมผลิตชิ 5นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์เจริ ญเติบโตใน
อัตราที0สงู ตามไปด้ วย
อย่างไรก็ตาม ในท่ามกลางสภาวะการตลาดที0ดี ก็มีความเป็ นไปได้ สงู ที0ผ้ ูผลิตชิ 5นส่วนจากต่างประเทศจะเข้ ามาตัง5
ฐานผลิตในประเทศไทยเพิ0มมากขึ 5น ทําให้ จะมีคแู่ ข่งทางธุรกิจในกลุม่ อื0นเข้ ามาลงทุนผลิตชิ 5นส่วนเพื0อชิงส่วนแบ่งการตลาดอีก
ด้ วย อาทิเช่น ผู้ผลิตจากประเทศจีนและประเทศอินเดียที0มีความได้ เปรี ยบในด้ านค่าแรงที0ถกู กว่า ประกอบกับผู้ประกอบรถยนต์
ค่ายต่าง ๆ มีอํานาจต่อรองและความต้ องการมาตรฐานชิน5 ส่วนที0สงู ขึ 5นเรื0 อย ๆ ดังนันการที
5
0ประเทศไทยได้ ทําข้ อตกลงเขต
การค้ าเสรี (FTA) กับหลาย ๆ ประเทศแม้ จะเป็ นโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศโดยการส่งออกหรื อทํากิจการร่วมค้ า
แต่ก็เป็ นช่องทางให้ ผ้ ผู ลิตจากต่างประเทศที0มีต้นทุนตํ0ากว่าเข้ ามาแข่งขันได้ เช่นกัน
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ดังนัน5 สิ0งที0ผ้ ผู ลิตชิน5 ส่วนจะต้ องปรับตัวอย่างต่อเนื0องและรวดเร็ ว คือการมีเทคโนโลยีที0ทนั สมัย มีความสามารถใน
ลดต้ นทุนการผลิต เพิ0มความสามารถในการออกแบบวิจัยและพัฒนา ตลอดจนสร้ างการบริ หารจัดการให้ มีมาตรฐานสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื0อเป็ นที0ยอมรับของผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลก และรองรับการแข่งขันระดับโลกภายใต้ กรอบ WTO,
AFTA, FTA เป็ นต้ น
สภาวะการแข่งขันในต่างประเทศ
ปั จจุบนั บริ ษัทมีการผลิตเพื0อส่งออกไม่มากนัก โดย ณ สิ 5นปี 2549 มีสดั ส่วนการส่งออกคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 2.24
ของยอดขายรวม ทังนี
5 5 การส่งออกสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ของบริ ษัทส่วนใหญ่จะไม่ใช่การส่งออก
ผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ป แต่จะเป็ นการส่งออกชิ 5นส่วน (Component Part) ไปยังประเทศมาเลเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ญี0 ปนุ่ จีน
อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็ นต้ น ซึ0งส่วนใหญ่เป็ นการส่งออกไปยังบริ ษัทในกลุ่มไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั0น ทัง5 นี 5 การผลิตชิน5 ส่วน
ดังกล่าวเป็ นในลักษณะของ OEM ซึ0งการแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ0งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นนมี
ั5
แนวโน้ มที0 จ ะทวี ค วามรุ นแรงมากยิ0 งขึ น5 เนื0 องจากผู้ผ ลิตรถยนต์ มี นโยบายในการจัดหาวัตถุดิ บและชิ น5 ส่วนประกอบโดย
เปรี ยบเทียบต้ นทุนในการจัดซือ5 จากผู้ผลิตชิ น5 ส่วนหลายประเทศ ทําให้ บริ ษัทผู้ผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์ในต่างประเทศ เช่น บริ ษัทผู้ผลิตสายควบคุมในประเทศจีน ซึง0 มีต้นทุนค่าแรงในการผลิตตํ0า จะมีความได้ เปรี ยบ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังมีข้อได้ เปรี ยบด้ านผลิตภัณฑ์ที0มีคณ
ุ ภาพสูง เนื0องจากบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตที0อยู่ในอุตสาหกรรมมานาน อีกทัง5
มีชื0อเสียงเป็ นที0ยอมรับ โดยได้ รับลิขสิทธิและความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิคจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 และฟูจิ กิโกะ ซึ0งทังสอง
5
บริ ษัทมีชื0อเสียงในระดับโลกด้ านเทคโนโลยีการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ทําให้ ผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษัทเป็ นที0นา่ เชื0อถือและได้ รับการยอมรับในเรื0 องของคุณภาพเป็ นอย่างสูงจากผู้ผลิต
อนึ0ง ภายใต้ สญ
ั ญาการใช้ สิทธิ และรั บความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค (License and Technical Assistance
Agreement) ที0บริ ษัททํากับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 นัน5 บริ ษัทมีข้อตกลงว่าจะไม่สง่ ออกผลิตภัณฑ์ไปนอกประเทศไทย เว้ นแต่จะได้
รับคํายินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 ก่อน
ในปี 2550 บริ ษัทได้ มีเป้าหมายที0จะเพิ0มสัดส่วนขายในต่างประเทศให้ มากขึ 5นกว่าปี 2549 โดยจะเป็ นในลักษณะ
ของการให้ ก ารสนับสนุน ชิ น5 ส่ว นที0 มีคุณภาพและราคาที0 แข่งขันได้ ใ ห้ แ ก่บ ริ ษั ทในกลุ่ม ของไฮเล็ก ซ์ คอร์ ป อเรชั0นเป็ นหลัก
โดยเฉพาะอย่างยิ0ง บริ ษัทในกลุม่ ของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 ในประเทศเวียดนาม ญี0ปนุ่ และอินเดีย
ในส่วนของการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ กบั ลูกค้ าอื0นในต่างประเทศที0ไม่ใช่บริ ษัทในกลุม่ ของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 นัน5
บริ ษัทสามารถดําเนินการได้ ทนั ที หากได้ รับคํายินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยหากเป็ นการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศที0
มีบริ ษัทในกลุม่ ของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั0นตังอยู
5 ่และเป็ นความต้ องการของลูกค้ าที0จะซื 5อตรงจากบริ ษัท บริ ษัทสามารถจําหน่าย
ให้ กบั ลูกค้ าได้ โดยตรง ไม่จําเป็ นต้ องจําหน่ายผ่านบริ ษัทในกลุม่ ของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 แต่อย่างใด

หมายเหตุ - ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 (HI-LEX Corporation) ได้ มีการเปลี0ยนชื0อบริ ษัท จากเดิมชื0อ นิปปอน เคเบิล ซิสเต็ม อิงค์
(Nippon Cable System, Inc.) มีผลตังแต่
5 วนั ที0 1 พฤษภาคม 2549
25

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
3.3.1 กําลังการผลิต
บริ ษัทมีกําลังการผลิตและอัตราการใช้ กําลังการผลิตในช่วงปี 2547 - 2549 ดังตารางต่อไปนี 5
2547
2548
2549
สายควบคุมรถยนต์
กําลังการผลิต (เส้ น)
6,000,000
13,000,000
18,000,000
การผลิตจริ ง (เส้ น)
5,493,044
12,498,905
13,721,437
อัตราการใช้ กําลังการผลิต (ร้ อยละ)
91.55
96.15
76.23
สายควบคุมรถจักรยานยนต์
กําลังการผลิต (เส้ น)
15,000,000
10,000,000
12,300,000
การผลิตจริ ง (เส้ น)
12,455,478
9,977,685
11,221,420
อัตราการใช้ กําลังการผลิต (ร้ อยละ)
83.04
99.78
91.23
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่ างรถยนต์
กําลังการผลิตรวม (ชุด)
1,500,000
1,800,000
1,800,000
การผลิตจริ ง - แบบใช้ สายควบคุม (ชุด)
973,695
696,639
671,294
การผลิตจริ ง - แบบ arm – type (ชุด)
477,460
940,496
625,434
อัตราการใช้ กําลังการผลิต (ร้ อยละ)
96.74
90.95
72.04
บริ ษัทมีกําลังการผลิตสายควบคุมสูงสุดประมาณ 32.10 ล้ านเส้ นต่อปี โดยแบ่งเป็ นสายควบคุมรถยนต์ประมาณ
18 ล้ านเส้ นต่อปี สายควบคุมรถจักรยานยนต์ประมาณ 12.30 ล้ านเส้ นต่อปี โดยในปี 2549 มีอตั ราการใช้ กําลังการผลิตคิดเป็ น
ร้ อยละ 76.23 และ ร้ อยละ 91.23 ของกําลังการผลิตสูงสุดของสายควบคุมรถยนต์และสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ในส่วน
ของการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ บริ ษัทมีกําลังการผลิตสูงสุด 1.8 ล้ านชุดต่อปี โดยในปี 2549 มีอตั ราการใช้
กําลังการผลิตคิดเป็ นร้ อยละ 72.04 ของกําลังการผลิตสูงสุด (ในปั จจุบนั บริ ษัทมีการผลิตโดยแบ่งเป็ น 2 กะต่อวัน)
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3.3.2 ขันP ตอนการผลิต
ขันP ตอนการผลิตสายนอก

ขันP ตอนการผลิตสายใน

รี ดลวดกลมให้ แบน

ลวดสําเร็ จรู ป

ม้ วนเป็ นท่ อ

ตัตัดดตาม
ขนาดที
ตามขนาดที
 
ต้ องการ

นําท่ อทีได้ มาหุ้ม
พลาสติกอีกชันP

ปอกฉนวน กรณีท ีลวด
นันP หุ้มพลาสติก

ขึนP รู ปปลายสายใน

ตัตัดดตาม
ขนาดที
ตามขนาดที
 
ต้ องการ

ใส่ หวั ยึด
ประกอบ

ติดติอุดปอุปกรณ์
กรณ์ตัวตัยึวดยึดตาม
ตาม
คุคุณณลัลักกษณะประเภทของ
ษณะประเภท
ม
ของ สายควบคุ
สายควบคุม
ตรวจสอบ
บรรจุเพือเตรี ยมจัดส่ ง

ขันตอนการผลิ
5
ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
การผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีขนตอนการผลิ
ั5
ตที0เหมือนกันทุกประการ โดยสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 5
ขันตอนหลั
5
ก ดังนี 5
1. ขันตอนการผลิ
5
ตสายนอก
เริ0 มจากการเตรี ยมวัตถุดิบ โดยนําลวดกลมที0มีคณ
ุ ภาพและขนาดตามความต้ องการ
ของลูกค้ ามารี ดให้ แบน จากนันจึ
5 งนําลวดซึ0งได้ ผ่านการรี ดแบนแล้ วมาเข้ าเครื0 องม้ วน
เป็ นท่อ แล้ ว จึงนําท่อที0ได้ มาหุ้มพลาสติ กอีกชัน5 หนึ0ง ก่อนที0จ ะตัดให้ ได้ ขนาดตาม
ต้ องการ
2. ขันตอนการผลิ
5
ตสายใน
เริ0 มจากการนําลวดสําเร็ จรูปมาตัดให้ ได้ ขนาดตามต้ องการ ปอกฉนวนที0ปลาย (กรณีที0
ลวดนัน5 หุ้มพลาสติก) ใช้ แรงกดทําให้ ลวดนัน5 บานออก และใส่หัวยึด เพื0อรอนําไป
ประกอบกับสายนอก
3. ขันตอนการผลิ
5
ตชิ 5นส่วน
จะเป็ นการนําเม็ดพลาสติกมาหลอมและฉีดขึ 5นรู ปพลาสติกตามแบบที0ต้องการเพื0อ
พลาสติกสําเร็ จรูป
นําไปเป็ นส่วนประกอบสําหรับสายควบคุมรถยนต์ตอ่ ไป
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4. ขันตอนการประกอบ
5
5. ขันตอนการตรวจสอบคุ
5
ณภาพ

เป็ นขัน5 ตอนการนํ า สายนอกมาประกอบกับ สายใน โดยติ ด อุป กรณ์ แ ละชิ น5 ส่ว น
ประกอบอื0น ๆ ตามคุณลักษณะของสายควบคุมรถยนต์ประเภทที0ต้องการ
บริ ษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพของชิน5 งานก่อนที0จะบรรจุผลิตภัณฑ์ที0ผลิตได้ ลง
กล่องเพื0อเตรี ยมส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ าต่อไป

ขันตอนการผลิ
5
ตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ขันตอนการผลิตชุ ดควบคุม
รางกระจกหน้ าต่ างรถยนต์
นําโครงมาใส่ ชุดอุปกรณ์

ใส่ ส่วนประกอบ
(สายเคเบิล ลูกล้ อ มอเตอร์ )
ใส่ น๊อตและตัวยึด

การผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบ่งออกได้ เป็ น 4 ขันตอนหลั
5
กดังนี 5
1. ขัน5 ตอนการประกอบโครงชุด รางเลื0อ น เริ0 ม จากการนํา โครงเหล็ก ที0 จัด ซื อ5 มา
ประกอบเข้ าชุดตามแบบที0ต้องการ
2. ขันตอนการประกอบชิ
5
น5 ส่วนหลัก เป็ นการติดตังมอเตอร์
5
ลูกล้ อ และสายเคเบิล
(แบบสายควบคุม) ทาจาระบี เป็ นต้ น
3. ขันตอนการประกอบเก็
5
บรายละเอียด เก็บรายละเอียดต่าง ๆ และใส่ตวั น๊ อต หรื อ
ตัวยึด
4. ขันตอนการตรวจสอบคุ
5
ณภาพ โดยจะต้ องมีการตรวจสอบคุณภาพของชิ 5นงาน
ก่อนที0จะบรรจุผลิตภัณฑ์ที0ผลิตได้ ลงกล่องเพื0อเตรี ยมส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ าต่อไป

ตรวจสอบ
บรรจุเพือ= เตรียมจัดส่ ง

3.3.3 การจัดหาวัตถุดิบ
ในการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์นนั 5 บริ ษัทมีการ
จัดหาวัตถุดิบและชิ น5 ส่วนประกอบจากทังคู
5 ่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทัง5 นีช5 ิน5 ส่วนประกอบต่าง ๆ (Component
Parts) ที0บริ ษัทสัง0 ซื 5อนัน5 เป็ นชิ 5นส่วนที0บริ ษัทยังไม่สามารถผลิตเองได้ หรื อไม่ค้ มุ ทุนที0จะผลิต
ในปี 2549 บริ ษัทมีการจัดซื 5อวัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบเพื0อนํามาใช้ ในกระบวนการผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
5 5นประมาณ 1,434.68 ล้ านบาท ทังนี
5 5เป็ นการ
จัดซื 5อจากคู่ค้าในประเทศไทยคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 72 และเป็ นการจัดซื 5อจากคู่ค้าต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 27.9 โดยวัตถุดิบและชิน5 ส่วนประกอบหลักที0บริ ษัทมีการซื 5อมาใช้ ในกระบวนการผลิต ได้ แก่ วัตถุดิบและ
ชิน5 ส่วนประกอบประเภทเหล็ก ยาง ลวด เม็ดพลาสติก และมอเตอร์ โดยยอดการสัง0 ซือ5 วัตถุดิบและชิ น5 ส่วนประกอบหลัก
ดังกล่าวรวมแล้ วคิดเป็ นร้ อยละ 93.52 ของยอดการสัง0 ซื 5อทังหมด
5
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สําหรับคู่ค้าของบริ ษัทนันมี
5 จํานวนหลายรายซึ0งส่วนใหญ่จะเป็ นคู่ค้ากับบริ ษัทมาเป็ นระยะเวลานาน โดยมีคู่ค้า
เพียง 2 ราย ที0มียอดสัง0 ซื 5อรวมจากบริ ษัทในปี 2549 มากกว่าร้ อยละ 10 ของยอดการสัง0 ซื 5อรวมของบริ ษัท ได้ แก่ ไฮเล็กซ์ คอร์
ปอเรชัน0 และบริ ษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็คทริ ค แมนูแฟ็ คเจอริ0 ง จํากัด โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20.83 และร้ อยละ 18.93
ตามลําดับ ทังนี
5 5 วัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบหลักที0ซื 5อจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 ได้ แก่ วัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบประเภท
ยาง ส่วนประกอบสําเร็ จรู ป (เช่น Bolt Joint, Boot Assembly, Bracket Assembly, Cap Assembly, Carrier Plate และ
Casing Cap ที0ใช้ ในการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์) เหล็ก และเม็ดพลาสติก เพื0อนํามา ใช้ ใน
การประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ สําหรับชิ 5นส่วนประกอบหลักที0
บริ ษัทสัง0 ซื 5อจากบริ ษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็คทริ ค แมนูแฟ็ คเจอริ0 ง จํ ากัด ได้ แก่ มอเตอร์ ซึ0งนํามาใช้ ในการประกอบชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ โดยสาเหตุที0บริ ษัทต้ องจัดซือ5 วัตถุดิบและชิ น5 ส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั0น
เนื0องจากชิ 5นส่วนประกอบดังกล่าวเป็ นชิ 5นส่วนประกอบที0ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรื อปริ มาณการผลิตไม่ค้ มุ ที0จะผลิต
เอง หรื อไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ดังนัน5 การซื 5อจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 ซึ0งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริ ษัทที0มีนโยบายในการสนับสนุนด้ านวัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบที0มีคณ
ุ ภาพและราคาที0แข่งขันได้ ให้ กบั บริ ษัทในกลุ่ม
ของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั0นอยู่แล้ ว จึงเป็ นวิธีที0เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริ ษัทไม่ได้ ทําสัญญาที0กําหนดให้ บริ ษัทจะต้ องจัดซื 5อ
วัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 แต่อย่างใด
ในการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์นนั 5 บริ ษัทได้ สงั0 ซื 5อวัตถุดิบและชิน5 ส่วนประกอบจากทังคู
5 ่ค้า
ภายในประเทศและคูค่ ้ าต่างประเทศ โดยมีสดั ส่วนการสัง0 ซื 5อวัตถุดิบจากคูค่ ้ าภายในประเทศในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 65 ของ
ยอดการสัง0 ซื 5อวัตถุดิบรวมเพื0อนํามาใช้ ในการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในปี 2549 ทังนี
5 5 วัตถุดิบหลักในการ
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประกอบด้ วยวัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบประเภทยาง ลวด และเม็ดพลาสติก ซึ0ง
สามารถจัดหาได้ จากคู่ค้าหลายราย โดยมีมลู ค่าการสัง0 ซื 5อวัตถุดิบหลักคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 50 ของยอดการสัง0 ซื 5อ
วัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบทังหมดที
5
0นํามาใช้ ในการผลิตสายควบคุม
สําหรับวัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบที0ใช้ ในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์นนั 5 บริ ษัทได้ สงั0 ซื 5อจากทัง5
ในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2549 บริ ษัทมีสดั ส่วนการสัง0 ซื 5อจากภายในประเทศประมาณร้ อยละ 75 ของยอดการ
สัง0 ซื 5อวัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบรวมที0นํามาใช้ ในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ทังนี
5 5วัตถุดิบหลักในการผลิต
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ประกอบด้ วยเหล็กและมอเตอร์ ซึ0งบริ ษัทมีการสัง0 ซื 5อจากคู่ค้าหลายราย จากการที0
บริ ษัทไม่ได้ สงั0 ซื 5อวัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบจากคูค่ ้ ารายใดเกินกว่าร้ อยละ 30 ของยอดการสัง0 ซื 5อวัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบ
รวมนัน5 บริ ษัทจึงไม่ได้ พงึ0 พิงการจัดซื 5อวัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบจากคู่ค้ารายใดรายหนึ0งเป็ นสําคัญ และเนื0องจากบริ ษัทมีคู่
ค้ าหลายรายทําให้ หากเกิดปั ญหาในการจัดหาวัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบจากคูค่ ้ ารายใดรายหนึ0ง บริ ษัทจะยังสามารถจัดหา
วัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบทดแทนที0มีคณ
ุ ภาพในระดับเดียวกันจากคูค่ ้ ารายอื0นได้

หมายเหตุ - ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 (HI-LEX Corporation) ได้ มีการเปลี0ยนชื0อบริ ษัท จากเดิมชื0อ นิปปอน เคเบิล ซิสเต็ม อิงค์
(Nippon Cable System, Inc.) มีผลตังแต่
5 วนั ที0 1 พฤษภาคม 2549
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3.3.4 ผลกระทบต่ อสิงแวดล้ อม
บริ ษัทกําหนดมาตรฐานการจัดการด้ านสิ0งแวดล้ อมไว้ อย่างเข้ มงวดและถือเป็ นนโยบายหลักของบริ ษัท ซึ0งผลจาก
การดําเนินการทางด้ านการจัดการสิ0งแวดล้ อมที0ได้ มาตรฐาน ทําให้ บริ ษัทได้ รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพของระบบการ
จัดการสิ0งแวดล้ อม (ISO 14001) จาก TUV ตังแต่
5 ปี 2543 ซึ0งนับเป็ นผู้ประกอบการอันดับต้ น ๆ ในอุตสาหกรรมนี 5ที0ได้ รับการ
รับรองคุณภาพการจัดการสิง0 แวดล้ อม
บริ ษัทได้ พฒ
ั นากระบวนการผลิตจนปั จจุบนั ไม่มีนํ 5าเสียจากการผลิตเลย ซึ0งนอกจากจะลดปั ญหาสิ0งแวดล้ อมแล้ ว
ยังช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการดูแลบ่อบําบัดไปได้ มาก คงมีแต่นํ 5าเสียจากการใช้ ประจําวัน ซึง0 สามารถบําบัดได้ ด้วยวิธีการปกติ
ของเสียจากกระบวนการผลิต แยกออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ (1) ขยะอันตราย (2) ขยะที0สามารถขายและนํา
กลับมาใช้ ได้ อีก (Recycled) และ (3) ขยะทัว0 ไป โดยบริ ษัทมีกรรมวิธีบําบัดขยะแต่ละประเภท ดังนี 5
ประเภทขยะและกรรมวิธีการบําบัด
ขยะอันตราย
ขยะ Recycled
ขยะทัว0 ไป
ประเภทขยะ
- นํ 5ามันเครื0 องเก่า
- เศษกระดาษ ดีบกุ สังกะสี - ถุงมือถุงพลาสติกทัว0 ไป
- สิง0 ของปนเปื อ5 นต่าง ๆ
เศษไม้
เศษอาหาร
เช่น ถุงมือทีใ0 ช้ ในการ
ทํางาน
กรรมวิธีบาํ บัด
- ส่งให้ บริ ษัทกําจัดขยะ - ขายเพือ0 นํากลับไปใช้ ใหม่
- ส่งให้ บริ ษัทกําจัดขยะ
ดําเนินการตามวิธีการ
ของประเภทขยะนัน5 ๆ
ในการกําจัดขยะอันตราย บริ ษัทได้ วา่ จ้ างผู้เชี0ยวชาญด้ านการบําบัดของเสียให้ เป็ นผู้ดําเนินการโดยเฉพาะ และ
รายงานการกําจัดขยะอันตรายต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นประจําทุกเดือน ซึง0 การดําเนินการจัดการสิ0งแวดล้ อมของบริ ษัท
เป็ นไปตามข้ อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมอมตะทุกประการ
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายด้ านสิง0 แวดล้ อม ดังนี 5
1. ลดความสิ 5นเปลืองในการใช้ พลังงานและทรัพยากรที0มีผลกระทบต่อสิ0งแวดล้ อมในการดําเนินกิ จกรรมที0
เกี0ยวข้ องกับกระบวนการผลิตให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
2. ศึกษาวิเคราะห์การเกิดมลภาวะที0เป็ นพิษจากกระบวนการผลิต เพื0อนํามาปรับปรุงอย่างต่อเนื0อง
3. ปฏิบตั ิและคงไว้ ซงึ0 กฎหมายที0เกี0ยวข้ องกับสิง0 แวดล้ อม และข้ อกําหนดอื0น ๆ ภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด
4. จัดทําขันตอนดํ
5
าเนินงานด้ านสิ0งแวดล้ อมอย่างเป็ นระบบ เพื0อทําการทบทวนให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดและ
บรรลุได้ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
5. มุ่งสร้ างจิตสํานึกด้ านสิ0งแวดล้ อมให้ กับพนักงานทุกระดับภายในองค์กร ให้ สามารถนําไปปฏิบตั ิและคงไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ให้ คําแนะนําประชาสัมพันธ์และเปิ ดเผยนโยบายสิง0 แวดล้ อมต่อสาธารณะชนอย่างทัว0 ถึง
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นอกเหนือจากการกําจัดขยะโดยคํานึงถึงความปลอดภัยแล้ ว บริ ษัทยังจัดให้ มีการจัดกิจกรรมภายในเพื0อลดการใช้
พลังงานและวัสดุสิ 5นเปลืองอย่างต่อเนื0อง โดยมีโครงการหลัก คือ
โครงการประหยัดพลังงาน
บริ ษัทออกแบบอาคารโรงงานแห่งใหม่โดยเน้ นให้ ประหยัดพลังงานเป็ นหลัก โดยวางแนวโครงสร้ างให้ อยู่ในมุมที0
รับลม จัดวางแผ่นมุงหลังคาให้ เหลื0อมซ้ อนกัน ทําให้ ลมพัดผ่านสะดวก ช่วยระบายความร้ อนได้ ดี จึงลดการให้ พดั ลมไปได้
ทังหมด
5
รวมทังใช้
5 แผ่นใสมุงหลังคา ทําให้ แสงธรรมชาติลอดผ่าน ลดการใช้ ไฟฟ้ าระหว่างวันได้ มาก
นอกจากนี 5 บริ ษัทยังได้ วา่ จ้ าง McKinnon & Clark ซึง0 เป็ นผู้เชี0ยวชาญในการลดการใช้ พลังงาน มาให้ คําแนะนําการ
ประหยัดพลังงานเพิ0มเติมอีกด้ วย
โครงการลดการใช้ กระดาษ
เนื0องจากบริ ษัทมีเอกสารที0ต้องถ่ายสําเนาและจัดเก็บเป็ นจํานวนมาก ทังที
5 0เป็ นเอกสารเกี0 ยวกับระบบคุณภาพ
ระบบบัญชี เอกสารที0ลกู ค้ ากําหนดให้ จดั เก็บ และเอกสารที0ต้องจัดเก็บตามกฎหมาย ซึง0 ส่วนใหญ่จะต้ องจัดเก็บเป็ นเวลาหลาย
ปี เอกสารเหล่านี 5มีผ้ ูใช้ งานร่ วมกันหลายฝ่ าย จึงมักต้ องทําสําเนาเพิ0มเพื0อให้ ใช้ งานได้ ทวั0 ถึง ทําให้ ปริ มาณการใช้ กระดาษ
เพิ0มขึ 5นอย่างมาก อีกทังวั
5 สดุคือกระดาษมีความคงทนตํ0า เมื0อผ่านการใช้ งานไประยะหนึ0งก็จะต้ องทําสําเนาใหม่ บริ ษัทจึงเริ0 ม
ดําเนินโครงการแปลงเอกสารให้ อยู่ในรู ป .pdf และเก็บไว้ ที0ฐานข้ อมูลกลาง (Server) เพื0อให้ พนักงานสามารถเข้ าใช้ งาน
เอกสารได้ โดยไม่ต้องพิมพ์สําเนาออกมา โครงการนี 5 นอกจากจะลดจํานวนการใช้ กระดาษเป็ นอย่างดีแล้ ว ยังลดพื 5นที0จดั เก็บ
และลดค่าใช้ จ่ายในการดูแลลงได้ มากอีกด้ วย
โครงการที0เกี0ยวข้ องกับสิ0งแวดล้ อมทังหมดรั
5
บผิดชอบโดยคณะกรรมการสิ0งแวดล้ อม โดยมีตวั แทนฝ่ ายบริ หาร
เป็ นประธาน และกําหนดคณะทํางานสําหรับแต่ละโครงการอย่างชัดเจน มีการประชุมคณะกรรมการสิง0 แวดล้ อมเพื0อติดตามผล
ทุก ๆ ไตรมาส และสรุ ปเป็ นรายงานส่งให้ กบั ผู้บริ หารอย่างสมํ0าเสมอ นอกจากนี 5 ในกรณีที0พนักงานพบสภาพการทํางานที0ไม่
ปลอดภัยหรื อบริ เวณที0มีสงิ0 แวดล้ อมไม่เหมาะสม ก็สามารถกรอกแบบฟอร์ มเพื0อแจ้ งหรื อร้ องเรี ยนต่อคณะกรรมการสิ0งแวดล้ อม
ได้ ทนั ที และประธานจะต้ องตอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและดําเนินการแก้ ไขภายในกําหนด
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการจัดการทางด้ านสิ0งแวดล้ อมเป็ นอย่างมาก และตระหนักถึงหน้ าที0ที0จะต้ องรับผิดชอบ
ในคุณภาพชีวิตต่อพนักงานของบริ ษัทเองและต่อชุมชนรอบด้ าน
3.3.5 งานทียงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
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4. การวิจัยและพัฒนา
ปี 2549 บริ ษัทสามารถทําการทดสอบสายควบคุมผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทด้ วยตนเองได้ ประมาณ 80% ซึ0งส่วนที0ยงั คง
ขาดอีกประมาณ 20% นัน5 เนื0องจากยังขาดเครื0 องทดสอบบางประเภท และยังต้ องอาศัยผู้เชี0ยวชาญในการทดสอบเป็ นผู้ให้
คําแนะนําและอ่านผลทดสอบ ซึง0 ในประเทศไทยยังมีบคุ ลากรในงานลักษณะนี 5ไม่มากนัก
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ส่งพนักงานระดับผู้บริ หารไปฝึ กฝนงานด้ านการทดสอบผลิตภัณฑ์ที0 HI-LEX Corporation มี
กําหนดหนึง0 ปี โดยจะเรี ยนรู้งานทดสอบผลิตภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์ทกุ ประเภท ซึ0งนอกจากจะวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ได้ แล้ ว จะสามารถให้ คําแนะนําในเชิงวิศวกรรมเพื0อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ อีกด้ วย
หลังจากนี 5 บริ ษัทจะจัดตังศู
5 นย์ทดสอบภายในเพื0อทําการทดสอบผลิตภัณฑ์แทนการส่งไปทดสอบยังประเทศญี0ปนุ่ ซึ0ง
นอกจากจะเสียค่าใช้ จ่ายสูงแล้ ว ยังใช้ เวลานานกว่าจะได้ รับผลตอบกลับ คาดว่าจะสามารถดําเนินการเพื0อทดสอบผลิตภัณฑ์
ได้ ครบทุกประเภทภายในเวลาหนึง0 ถึงสองปี

หมายเหตุ - ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 (HI-LEX Corporation) ได้ มีการเปลี0ยนชื0อบริ ษัท จากเดิมชื0อ นิปปอน เคเบิล ซิสเต็ม อิงค์
(Nippon Cable System, Inc.) มีผลตังแต่
5 วนั ที0 1 พฤษภาคม 2549
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5. ทรั พย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพย์ สินถาวร
บริ ษัทมีสินทรัพย์ถาวรที0ใช้ ในการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดและมูลค่าบัญชีสทุ ธิ ณ วันที0 31 ธันวาคม 2549
ดังต่อไปนี 5
ประเภททรัพย์สิน
1

ที0ดนิ ที0ตงโรงงาน
ั5
18 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา

50 ไร่ 56 ตารางวา

2

3

4

5
6

ที0ดนิ เปล่า
2 งาน 77 ตารางวา
อาคารและสิ0งปลูกสร้ าง
บนที0ดินเลขที0 57 หมู่ที0 6
ถนนกิ0งแก้ ว

ที0ตงั 5

ลักษณะ
กรรมสิทธิ

มูลค่าบัญชีสุทธิ
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้ าของกรรมสิทธิ

84.75

-

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี

เจ้ าของกรรมสิทธิ

140.79

ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้ าของกรรมสิทธิ

4.69

-

ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้ าของกรรมสิทธิ

90.38

-

เจ้ าของกรรมสิทธิ

324.01

-

เจ้ าของกรรมสิทธิ

171.09

-

เจ้ าของกรรมสิทธิ

90.70

-

เจ้ าของกรรมสิทธิ

44.09

-

อาคารระหว่างก่อสร้ าง
บนที0ดินเลขที0
700/737 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
หมู่ที0 1
ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี
เครื0 องจักรและอุปกรณ์
บนที0ดินเลขที0 57 หมู่ที0 6
ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี
ถนนกิ0งแก้ ว
จังหวัดสมุทรปราการ
เครื0 องมือเครื0 องใช้ สํานักงาน ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
ยานพาหนะ
ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

รวม

950.50

5.2 เครืองหมายการค้ า
บริ ษัทมีเครื0 องหมายการค้ าที0เป็ นของบริ ษัทที0ใช้ ในการผลิตและจัดจําหน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ณ วันที0 31 ธันวาคม 2549 เพียงเครื0 องหมายการค้ าเดียว คือ
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5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัททีเกียวข้ อง
ณ วันที0 31 ธันวาคม 2549 บริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัทที0เกี0ยวข้ องคือบริ ษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จํากัด โดยถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 7.14 คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุนรวม 25.70 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.54 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัท
ทังนี
5 5นโยบายในการลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที0เกี0ยวข้ องเพิ0มเติมของบริ ษัท จะเน้ นธุรกิจที0มีความเกี0ยวเนื0อง
กับผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัท โดยจะพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนและผลประโยชน์อื0นที0บริ ษัทจะได้ รับจากการลงทุน
เป็ นสําคัญ เพื0อเป็ นการสนับสนุนและส่งเสริ มธุรกิจของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีเป้าหมายที0จะลงทุนรวมทังหมดในสั
5
ดส่วนไม่เกิน
ร้ อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัท โดยในการลงทุนจะต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริ ษัท และ/หรื อ ที0
ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจการอนุมตั ิ และในการกํากับดูแลงานของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที0เกี0ยวข้ องนัน5
บริ ษัทในฐานะผู้ถือหุ้นจะแต่งตังผู
5 ้ จดั การฝ่ ายการบัญชีเป็ นผู้แทนบริ ษัท ไปร่วมในการประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น และผู้แทนบริ ษัท
มีหน้ าที0ในการออกเสียงในที0ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นตามที0คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาเห็นชอบแล้ ว ทังนี
5 5จะขึ 5นอยู่กบั ลักษณะ
และอัตราส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท
5.4 สรุ ปสัญญาสําคัญระหว่ างบริษัท กับบริษัทอืน
1)
สัญญาการใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือด้ านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement)
บริ ษั ท ได้ ทํ า สัญ ญาฉบับ นี ก5 ับ ไฮเล็ ก ซ์ คอร์ ป อเรชั0น เพื0 อ สิ ท ธิ ใ นการผลิต สายควบคุม และส่ว นประกอบของ
สายควบคุมทัง5 รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และสิทธิ ใ นการใช้ เครื0 องหมายการค้ า
และ “HI-LEX”
สําหรับการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยด้ วย โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 7 ปี โดย
เริ0 มนับตังแต่
5 วนั ที0 15 กันยายน 2541 และจะขยายระยะเวลาของสัญญาต่อไปได้ อีก 1 ปี หากสิ 5นสุดระยะเวลาของสัญญา
ภายใต้ เงื0 อนไขตามที0ระบุในสัญญา นอกจากนีภ5 ายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว บริ ษัทจะต้ องจ่ายเงิ นค่าธรรมเนียมให้ กับไฮเล็กซ์
คอร์ ปอเรชั0นในจํานวนร้ อยละ 2 ของรายได้ สทุ ธิ จากการขายสายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมทัง5 รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ในระหว่า งอายุของสัญญา ทัง5 นี 5 รายได้ สุทธิ ดังกล่า วคิดจากยอดขายสายควบคุมและส่วนประกอบของ
สายควบคุมทัง5 รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ หักด้ วยค่าบรรจุหีบห่อ เบีย5 ประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลด
ทางการค้ า ภาษี ขายที0บริ ษัทต้ องจ่าย และมูลค่าวัตถุดิบและชิ 5นส่วนทังหมดที
5
0ซื 5อจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0
ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 ได้ ตอ่ อายุสญ
ั ญาฉบับดังกล่าวที0หมดอายุลงเมื0อวันที0 15 กันยายน 2549 ให้ กบั บริ ษัทอีกเป็ น
เวลา 5 ปี
2) สัญญาการใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือด้ านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement)
บริ ษัทได้ ทําสัญญาฉบับนี 5กับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 เพื0อสิทธิในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์และ
ส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ แบบใช้ สายเคเบิลควบคุม และสิทธิ ในการใช้ เครื0 องหมายการค้ า
และ “HI-LEX” สําหรับการผลิต การใช้ และการประกอบผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทในประเทศไทย โดย
สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปี โดยเริ0 มนับตังแต่
5 วนั ที0 4 มีนาคม 2540 ซึง0 หากสิ 5นสุดอายุสญ
ั ญาแล้ วจะสามารถต่ออายุของสัญญา
ต่อไปได้ อีก 1 ปี ภายใต้ เงื0อนไขตามที0กําหนดในสัญญา นอกจากนี 5ภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวบริ ษัท จะต้ องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
ให้ กบั ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 ในจํานวนร้ อยละ 2 ของรายได้ สทุ ธิที0ได้ จากการขายชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์และ
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ส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายเคเบิลควบคุมในระหว่างอายุของสัญญา ทังนี
5 5 รายได้ สทุ ธิ
ดังกล่าวคิดจากยอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบ
ใช้ สายเคเบิลควบคุม หักด้ วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี 5ยประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการค้ า ภาษี ขายที0บริ ษัท
ต้ องจ่าย และมูลค่าวัตถุดิบและชิ 5นส่วนทังหมดที
5
0ซื 5อจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0
ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 ได้ มีการทําหนังสือถึงบริ ษัท ให้ คํามัน0 ที0จะต่ออายุสญ
ั ญาฉบับดังกล่าวที0จะหมดลงในวันที0 4
มีนาคม 2551 นี 5 โดยจะต่ออายุของสัญญาไปอีก 5 ปี นับแต่วนั ทีห0 มดอายุของสัญญา
3)

สัญญาการใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือด้ านเทคนิคในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบ
arm-type (Technical License Agreement)
บริ ษัทได้ ทําสัญญาฉบับนี 5กับบริ ษัท ฟูจิ กิโกะ จํากัด (Fuji Kiko Co., Ltd.) เพื0อสิทธิในการผลิตชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบ arm-type สําหรับการใช้ ในรถยนต์รุ่น GMT-355/Isuzu I-190 model ในขณะเดียวกัน บริ ษัทก็จะ
ได้ รับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิคและวิศวกรรมตามที0กําหนดในสัญญาด้ วย โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปี โดยเริ0 ม
นับตังแต่
5 วนั ที0 12 มกราคม 2543 นอกจากนี 5 ภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวบริ ษัทจะต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมเริ0 มต้ นให้ กบั บริ ษัท ฟูจิ กิโกะ
จํากัด โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือในระยะเริ0 มต้ น บริ ษัทจะต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมให้ กับบริ ษัท ฟูจิ กิ โกะ จํ ากัด จํานวน
30,000 เหรี ยญสหรัฐ และใน 2 ปี แรกจะคิดค่าธรรมเนียมในจํานวนร้ อยละ 2 ของรายได้ สทุ ธิที0ได้ จากการขายชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบ arm-type และในปี ที0เหลือจะคิดค่าธรรมเนียมในจํานวนร้ อยละ 3 ของรายได้ สทุ ธิที0ได้ จากการขาย
ในระหว่างอายุของสัญญา ทังนี
5 5 รายได้ สทุ ธิที0ได้ จากการขายดังกล่าว คิดจากยอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
แบบ arm-type หักด้ วยภาษี ขาย ค่าบรรจุหีบห่อ ค่าขนส่ง และมูลค่า CIF ของวัตถุดิบหรื อชิ 5นส่วนประกอบใด ๆ ที0บริ ษัท ซื 5อ
จากบริ ษัท ฟูจิ กิโกะ จํากัด
อนึ0ง หากครบกํ า หนดอายุข องสัญญาดังกล่าวแล้ ว แต่บ ริ ษัท ยังมี ค วามจํ าเป็ นต้ อ งใช้ สิท ธิ แ ละรั บความช่ ว ย
เหลือด้ านเทคนิคในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบ arm-type อีก ไม่ว่าจะเป็ นสําหรับการใช้ ในรถยนต์
รุ่ น GMT-355/Isuzu I-190 model หรื อรุ่ นอื0น ๆ บริ ษัทจะต้ องดําเนินการทําสัญญาใหม่ ซึ0งอาจจะเป็ นการทําสัญญากับ
บริ ษัท ฟูจิ กิโกะ จํากัด หรื อบริ ษัทอื0นที0เป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ และเทคนิคในการผลิตดังกล่าวก็ได้ ทังนี
5 5ขึ 5นอยู่กบั ข้ อกําหนดจาก
ลูกค้ าที0จะได้ กําหนดต่อไป
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4)

สัญญาการรับความช่วยเหลือด้ านเทคนิคในการผลิตสายควบคุมรถยนต์ (Technical Assistance
Agreement)
บริ ษัทได้ ทําสัญญาฉบับนี 5กับ แดดอง ซิสเต็ม (Daedong System Co., Ltd) ประเทศเกาหลี เพื0อสิทธิในการผลิต
สายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุม สําหรับการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์ในประเทศไทย โดยสัญญา
ดังกล่าวมีอายุ 10 ปี โดยเริ0 มนับตังแต่
5 วนั ที0 1 กุมภาพันธ์ 2549 และจะขยายระยะเวลาของสัญญาต่อไปได้ อีก 1 ปี หากสิ 5นสุด
ระยะเวลาของสัญญาภายใต้ เงื0อนไขตามที0ระบุในสัญญา นอกจากนี 5ภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว บริ ษัทจะต้ องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
ให้ กบั แดดอง ซิสเต็ม ในจํานวนร้ อยละ 2 ของรายได้ สทุ ธิจากการขายสายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมรถยนต์ใน
ระหว่างอายุของสัญญา ทังนี
5 5 รายได้ สทุ ธิดงั กล่าวคิดจากยอดขายสายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมรถยนต์หกั ด้ วย
ค่าบรรจุหีบห่อ เบี 5ยประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการค้ า ภาษี ขายที0บริ ษัทต้ องจ่าย และมูลค่าวัตถุดิบ
และชิ 5นส่วนทังหมดที
5
0ซื 5อจากแดดอง ซิสเต็ม
5)

สัญญาซื 5อขายชิ 5นส่วนที0ทาํ กับบริ ษัท อีซซู ุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล
(ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษัท ไทยฮอนด้ า แมนูแฟคเจอริ0ง
จํากัด
สัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาซื 5อขายที0บริ ษัททํากับบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ น
เพื0อจําหน่ายชิน5 ส่วนในการผลิตและการจําหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสัญญาดังกล่าวจะมีอายุของสัญญา 1 ปี
และจะต่ออายุสญ
ั ญาต่อไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีฝ่ายใดแสดงเจตนาเลิกสัญญาโดยชัดแจ้ ง นอกจากนี 5 ในสัญญาดังกล่าว
จะมีการรับรองและการรับประกันเกี0ยวกับชิ 5นส่วนที0บริ ษัทได้ ขายให้ กบั บริ ษัทต่าง ๆ ข้ างต้ นรวมถึงหน้ าที0และความรับผิดชอบ
กรณีหากมีการบาดเจ็บของบุคคลที0สามหรื อความเสียหายต่อทรัพย์สินอันมีสาเหตุมาจากความบกพร่ องของผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษัท
อนึง0 สัญญาดังกล่าวนี 5เป็ นเพียงสัญญาที0กําหนดเงื0อนไขหลักต่าง ๆ ทังนี
5 5 ก่อนที0จะเกิดการสัง0 ซื 5อและผลิตชิ 5นส่วน
แต่ละชิ 5นนัน5 บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่าง ๆ ดังกล่าวจะประกาศแผนการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่
ละรุ่นพร้ อมทังให้
5 รายละเอียดเกี0ยวกับคุณสมบัติ (Specifications) ของชิ 5นส่วนที0ต้องการ ซึ0งบริ ษัทจะต้ องดําเนินการออกแบบ
และ/หรื อผลิตชิน5 งานต้ นแบบเพื0อนําเสนอให้ แก่บริ ษัทต่าง ๆ ดังกล่าวพิจารณาคัดเลือก และหากบริ ษัทได้ รับการพิจารณา
คัดเลือก บริ ษัทต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ นจึงจะส่งคําสัง0 ซื 5อ (Purchase Order) ให้ กบั บริ ษัทซึ0งการสัง0 ซื 5อจะเกิดขึ 5นเป็ นครัง5 คราว
ตามแผนการผลิตของบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตา่ ง ๆ ดังกล่าว
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6. โครงการในอนาคต
6.1 โครงการขยายกําลังการผลิตและการย้ ายฐานการผลิตของบริษัท
เนื0องจากที0ผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยยังคงมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื0อง ส่วนหนึ0งมาจาก
นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริ มให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์แห่งเอเชี ย (Detroit of Asia) และการที0
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทได้ รับการยอมรับจากผู้ผลิตเพิ0มมากขึ 5น ทําให้ บริ ษัทมีการใช้ กําลังการผลิตเพิ0มขึ 5นตามลําดับ โดยปลายปี
2549 บริ ษัทได้ ทยอยย้ ายที0ตงโรงงานและสํ
ั5
านักงานใหญ่เพื0อขยายกําลังการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมกระจกหน้ าต่าง
รถยนต์จากถนนกิ0งแก้ ว จังหวัดสมุทรปราการ มายังนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และได้ จดทะเบียนเปลี0ยนแปลง
ที0ตงสํ
ั 5 านักงานใหญ่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ เมื0อวันที0 3 มกราคม 2550 ซึ0งขนาดพื 5นที0ทงหมด
ั5
50 ไร่
56 ตารางวา หรื อประมาณ 80,224 ตารางเมตร โดยพื 5นที0จะมากกว่าโรงงานแห่งเดิมประมาณ 1 เท่าตัว เพื0อสามารถรองรับกําลัง
การผลิตรวมทังสิ
5 5นประมาณ 50,000,000 ชิ 5นต่อปี ซึง0 ปี 2549 มีกําลังการผลิตรวมทังสิ
5 5นประมาณ 32,100,000 ชิ 5น (จํานวนการ
ผลิตรวมทังสายควบคุ
5
มและชุดควบคุมกระจกหน้ าต่างรถยนต์) และกําลังการผลิตที0ใช้ จริ งของบริ ษัทเป็ นจํานวนทังสิ
5 5นประมาณ
26,239,598 ชิ 5น โดยค่าใช้ จ่ายการลงทุนของโรงงานและสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ รวมทังสิ
5 5นประมาณ 556 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
การลงทุนที0ดินประมาณ 140.79 ล้ านบาท ค่าก่อสร้ างประมาณ 340 ล้ านบาท การลงทุนในเครื0 องจักรและอุปกรณ์ประมาณ 75
ล้ านบาท (เป็ นการลงทุนเพิ0มเติมจากเครื0 องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเดิม)
6.2 โครงการลงทุนอืน ๆ
- ไม่มี -

7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี -
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8. โครงสร้ างเงินทุน
8.1 หลักทรัพย์ ของบริษัท
ณ วัน ที0 12 ตุล าคม 2549 บริ ษั ท มี ทุน จดทะเบี ย นจํ า นวน 268,500,000 บาท และทุน ชํ า ระแล้ ว จํ า นวน
259,800,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 268,500,000 หุ้น มูลค่าที0ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
8.2 ผู้ถอื หุ้นของบริษัท
รายชื0อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที0 12 ตุลาคม 2549 มีดงั นี 5
ผู้ถือหุ้น

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

ทุนชําระแล้ ว
จํานวน 259,800,000
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
84,460,600
32.51
70,000,000
26.94
29,297,600
11.28
11,340,100
4.36
8,000,000
3.08
7,126,400
2.74
6,000,000
2.31
4,231,500
1.63
3,140,000
1.21
1,572,100
0.61
34,631,700
13.33
259,800,000
100.00

กลุม่ จุฬางกูร
HI-LEX Corporation
กลุม่ พัฒนะเมลือง
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
นายสง่า วีระวัฒกานนท์
นายไชยทัศน์ ไชยพิภทั รสุข
นายดํารงค์ กุลธนพงศ์
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
บริ ษัท วิริยะประกันภัย จํากัด
นายสุวฒ
ั น์ นิยมเสถียร
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื0น ๆ
รวม

หมายเหตุ - ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 (HI-LEX Corporation) ได้ มีการเปลี0ยนชื0อบริ ษัท จากเดิมชื0อ นิปปอน เคเบิล ซิสเต็ม อิงค์
(Nippon Cable System, Inc.) มีผลตังแต่
5 วนั ที0 1 พฤษภาคม 2549
38

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

1) กลุม่ จุฬางกูรประกอบด้ วยกลุม่ ผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที0เกี0ยวข้ องทังหมด
5
3 ราย ได้ แก่
- นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร ถือหุ้นจํานวน 83,115,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 31.99 ของทุนชําระแล้ ว
- นายอภิชาติ จุฬางกูร ถือหุ้นจํานวน 192,500 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.07 ของทุนชําระแล้ ว
- นายทวีฉตั ร จุฬางกูร ถือหุ้นจํานวน 1,153,100 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.44 ของทุนชําระแล้ ว
2) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ HI-LEX Corporation ประกอบด้ วย
- Teraura Investment Co., Ltd.
ถือหุ้นร้ อยละ 17.99
- JP Morgan Chase Bank
ถือหุ้นร้ อยละ 4.96
- Melon Bank Treaty Clients Omnibus
ถือหุ้นร้ อยละ 4.33
- Teraura Scholarship Foundation
ถือหุ้นร้ อยละ 4.06
- Japan Trustee Services Bank, Ltd.
ถือหุ้นร้ อยละ 3.86
- Nippon Life Insurance Company
ถือหุ้นร้ อยละ 3.66
- Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
ถือหุ้นร้ อยละ 2.32
- Bank of New York, Treaty JASDEC Account
ถือหุ้นร้ อยละ 2.32
- Honda Motor Co., Ltd
ถือหุ้นร้ อยละ 2.22
- ALPHA Corporation
ถือหุ้นร้ อยละ 1.91
(ข้ อมูล ณ วันที0 21 กุมภาพันธ์ 2550)
3) กลุม่ พัฒนะเมลืองประกอบด้ วยกลุม่ ผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที0เกี0ยวข้ องทังหมด
5
4 ราย ได้ แก่
- นายชูทอง พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจํานวน 16,997,400 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6.54 ของทุนชําระแล้ ว
- นางอรสา พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจํานวน 12,000,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.62 ของทุนชําระแล้ ว
- นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจํานวน 150,100 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.06 ของทุนชําระแล้ ว
- นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจํานวน 150,100 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.06 ของทุนชําระแล้ ว

8.3 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํ0ากว่าร้ อยละ 25 ของกําไรสุทธิหลังจากหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภท
ตามที0ได้ กล่าวไว้ ในข้ อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็ นอื0นใด และการจ่ายเงินปั นผลนันจะไม่
5
มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีสาระสําคัญ

หมายเหตุ - ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0 (HI-LEX Corporation) ได้ มีการเปลี0ยนชื0อบริ ษัท จากเดิมชื0อ นิปปอน เคเบิล ซิสเต็ม อิงค์
(Nippon Cable System, Inc.) มีผลตังแต่
5 วนั ที0 1 พฤษภาคม 2549
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9. การจัดการ
โครงสร้ างองค์ กร

คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้ าหน้ าที0บริ หาร
(คุณสรรเสริ ญ จุฬางกูร)
รองประธานเจ้ าหน้ าที0บริ หาร
(คุณชูทอง พัฒนะเมลือง)
กรรมการผู้จดั การ
(คุณสริ ศ พัฒนะเมลือง)
ผู้แทนฝ่ ายบริ หารระบบคุณภาพและ
ผู้แทนฝ่ ายบริ หารการจัดการสิง0 แวดล้ อม

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ ายกํากับหลักทรัพย์และประสานงาน
ตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้จดั การทัว0 ไปอาวุโส (โรงงาน)
(คุณทาคาโอ มินามิ)
ผู้จดั การส่วนโรงงาน
(คุณสุทน เปรมปรี )

ผู้จดั การทัว0 ไปอาวุโส
คุณสริ ศ พัฒนะเมลือง (รักษาการ)

ผู้จดั การทัว0 ไป (ส่วนโรงงาน)
(คุณธีระ ชนะบุญ)

ผู้จดั การทัว0 ไป (ส่วนสํานักงาน)
(คุณนันทวี ทีคําเกตุ)

ผู้จดั การส่วนสํานักงาน
(คุณสิริณา พัฒนะเมลือง)

ฝ่ ายผลิต 1

ฝ่ ายคลังสินค้ า

ฝ่ ายการตลาด

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ ายผลิต 2

ฝ่ ายวิศวกรรมการผลิต

ฝ่ ายวิศวกรรม

ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ ายผลิต 3

ฝ่ ายประกันคุณภาพ

ฝ่ ายจัดซื 5อ

ฝ่ ายคอมพิวเตอร์

ฝ่ ายซ่อมบํารุง

ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ

ฝ่ ายจัดหา

ฝ่ ายฝึ กอบรมและพัฒนา
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9.1 โครงสร้ างการจัดการ
บริ ษัทมีโครงสร้ างการจัดการ ณ วันที0 28 กุมภาพันธ์ 2550 ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 4 ชุด โดยแบ่งเป็ น
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกํ าหนดค่า ตอบแทน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี 5
1. คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ตามหนัง สื อ รั บ รองกระทรวงพาณิ ช ย์ ล งวัน ที0 3 มกราคม 2550 มี จํ า นวน 10 ท่ า น
ประกอบด้ วย
- กรรมการที0เป็ นผู้บริ หาร
จํานวน 4 ท่าน
- กรรมการที0ไม่เป็ นผู้บริ หาร จํานวน 3 ท่าน
- กรรมการที0เป็ นอิสระ
จํานวน 3 ท่าน
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที0มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที0เป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษัท ดังรายชื0อต่อไปนี 5
ลําดับที0
รายชื0อกรรมการ
ตําแหน่ง
1
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
ประธานกรรมการ
2
นายชูทอง
พัฒนะเมลือง
รองประธานกรรมการ
3
นายทาคาโอ
มินามิ*
กรรมการ
4
นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
กรรมการ
5
นายมากาโต
เทราอุรา
กรรมการ
6
นายอภิชาติ
จุฬางกูร
กรรมการ
7
นายทวีฉตั ร
จุฬางกูร
กรรมการ
8
นายกวี
วสุวตั
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
9
นายอภินนั ท์
ณ ระนอง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10
นายปริ ญญา
ไววัฒนา
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ *ที0ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง5 ที0 3/2549 เมื0อวันที0 9 สิงหาคม 2549 ได้ มีมติอนุมตั แิ ต่งตังกรรมการเข้
5
าใหม่ คือ
คุณทาคาโอ มินามิเแทนกรรมการที0ลาออก คือ คุณโคยีน อิซโึ ม่ โดยให้ มีผลนับตังแต่
5 วนั ที0 22 ตุลาคม 2549 เป็ นต้ นไป

โดยมีนางสาววิสาร์ กร อุน่ ผล เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนะเมลือง นายอภิชาติ จุฬางกูร นายทวีฉัตร จุฬางกูร และนายสริ ศ
พัฒนะเมลือง กรรมการสองในห้ าคนลงลายมือชื0อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
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ขอบเขตและอํานาจหน้ าที0ของคณะกรรมการบริ ษัท ดังนี 5
1. ปฏิบัติหน้ าที0ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที0ประชุมผู้ถือหุ้นที0เห็นชอบด้ าน
กฎหมาย ด้ วยความซื0อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท เพื0อผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
5 คคลที0มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที0กําหนดในพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที0เกี0ยวข้ อง ใน
กรณีที0ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื0นนอกจากออกตามวาระ
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที0ได้ รับการเสนอชื0อจากคณะกรรมการสรรหาที0จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้ วย
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ รวมถึ ง ประกาศข้ อ บัง คับ และ/หรื อ ระเบี ย บที0 เ กี0 ย วข้ อ ง เพื0 อ นํ า เสนอต่ อ ที0 ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที0ประชุมผู้ถือหุ้นเพื0อพิจารณาแต่งตังเป็
5 นกรรมการอิสระของบริ ษัทต่อไป
4. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
5
โดยมีคณ
ุ สมบัติตามที0กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
5 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
5 ้ บริ หารโดยพิจารณาจากบุคคลที0ได้ รับการเสนอชื0อจากคณะกรรมการสรรหา รวมถึงการพิจารณา
แต่งตังกรรมการผู
5
้ จดั การ กําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที0และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ และมอบหมายอํานาจ
ให้ กรรมการผู้จดั การทําหน้ าที0แทนบริ ษัท เกี0ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริ ษัท
6. พิจารณาอนุมัติการกํ าหนดโครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท และพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการบริ
5
หาร โดยเลือกจาก
กรรมการของบริ ษัท พร้ อมทังกํ
5 าหนดขอบเขต อํานาจหน้ าที0 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
7. คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ ไขเปลีย0 นแปลงชื0อกรรมการซึง0 มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้
8. พิจารณาแต่งตังหรื
5 อมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึ0งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื0น กระทําการอย่างหนึ0งอย่างใดแทน
คณะกรรมการตามที0เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลีย0 นแปลง หรื อแก้ ไขอํานาจนัน5 ๆ ได้
9. พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
และบริ ษัทที0เกี0ยวข้ อง
10. พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเมื0อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไรสมควรพอที0จะทําเช่นนันและรายงานให้
5
ที0ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
11. พิจารณาอนุมตั ิเรื0 องที0มีสาระสําคัญ เช่น นโยบายเกี0ยวกับการกํากับดูแลกิจการ การเข้ าทํารายการระหว่างกันของบริ ษัท
รายการที0เกี0ยวโยง และการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์ ของบริ ษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อ
ระเบียบที0เกี0ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิจารณาอนุมตั ิเรื0 องที0กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ มติที0ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

.

42

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

คุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระทังสามท่
5
านนัน5 ท่านหนึ0งเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านอุตสาหกรรมยานยนต์ และอีกสองท่านเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านบริ หาร ซึง0 คุณสมบัติกรรมการอิสระมีดงั ต่อไปนี 5
1. ไม่ได้ ถือหุ้นในบริ ษัท หรื อบริ ษัทที0เกี0ยวข้ อง ทังนี
5 5 นับรวมหุ้นที0ถือโดยผู้ที0เกี0ยวข้ องด้ วย
2. ไม่มีสว่ นร่วมหรื อผลประโยชน์หรื อส่วนได้ สว่ นเสียไม่วา่ จะทางตรงหรื อทางอ้ อมทังในด้
5 านการเงินและด้ านการบริ หาร
รวมทังไม่
5 เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที0ปรึกษาที0ได้ รับเงินเดือนประจํา รวมถึงที0ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที0ปรึกษาทางด้ าน
กฎหมาย ที0ปรึกษาด้ านอื0น ๆ หรื อเป็ นผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัท บริ ษัทที0เกี0ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นญาติสนิทหรื อมีความสัมพันธ์อื0น ๆ ที0อาจทําให้ ขาดความเป็ นอิสระกับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท บริ ษัทที0
เกี0ยวข้ อง หรื อนิติบคุ คลที0อาจมีความขัดแย้ ง รวมทังไม่
5 ได้ จดั การแต่งตังให้
5 เป็ นตัวแทนเพื0อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
4. สามารถปฎิบตั ิหน้ าที0แสดงความเห็นหรื อรายงานผลปฎิบตั ิงาน ตามหน้ าที0ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษัท
ได้ โดยอิสระ ไม่ได้ อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท รวมทังผู
5 ้ ที0เกี0ยวข้ องหรื อญาติสนิทของ
บุคคลดังกล่าว
2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับการแต่งตังจากที
5
0ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง5 ที0 2/2548 เมื0อวันที0 21 กุมภาพันธ์
2548 ซึง0 กรรมการมีคณ
ุ สมบัติตามที0กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด ทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีวาระ
การดํารงตําแหน่ง 3 ปี
ลําดับที0
รายชื0อกรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่ง
1
นายกวี
วสุวตั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2
นายอภินนั ท์ ณ ระนอง
กรรมการตรวจสอบ
3
นายปริ ญญา ไววัฒนา
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวเพ็ญศิริ เพชรกรรพุม เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตและอํานาจหน้ าที0ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี 5
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที0เหมาะสม
และมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมาย
ที0เกี0ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังและเสนอค่
5
าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณีที0เกิดรายการที0เกี0ยวโยงกัน หรื อรายการที0อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึง0 รายงานดังกล่าว
ต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ภารกิจอื0น ๆ ตามที0คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริ ษัทครัง5 ที0 3/2549 เมื0อวันที0 9 สิงหาคม 2549 ได้ อนุมตั ิจดั ตังคณะกรรมการสรรหา
5
ให้ ดํารง
ตําแหน่งอีกวาระหนึง0 โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี 5
ลําดับที0
รายชื0อกรรมการสรรหา
ตําแหน่ง
1
นายอภินนั ท์ ณ ระนอง
ประธานกรรมการสรรหา
2
นายปริ ญญา ไววัฒนา
กรรมการสรรหา
3
นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
กรรมการสรรหา
โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา
ขอบเขตหน้ าทีแ0 ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาและเสนอชื0อบุคคลที0มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื0อพิจารณาเสนอให้ ที0ประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่งตังเป็
5 นกรรมการของบริ ษัท
4. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง5 ที0 3/2549 เมื0 อ วัน ที0 9 สิง หาคม 2549 ได้ อ นุมัติ จัด ตัง5 คณะกรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทน ให้ ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง0 โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี 5
ลําดับที0
รายชื0อกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ตําแหน่ง
1
นายสรรเสริ ญ
จุฬางกูร
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
2
นายชูทอง
พัฒนะเมลือง
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
3
นายกวี
วสุวตั
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ขอบเขต หน้ าที0และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ดังนี 5
พิจารณานโยบายที0เกี0ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกรรมการกํ าหนดค่า ตอบแทนเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื0อ พิจ ารณาเสนอให้ ที0 ประชุม ผู้ถื อหุ้นพิ จ ารณาอนุมัติ
นโยบายการกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดงั กล่าว
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คณะผู้บริหาร

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ณ วันที0 28 กุมภาพันธ์ 2550 บริ ษัทมีคณะผู้บริ หาร ประกอบด้ วยผู้บริ หารทังหมด
5
9 ท่าน ดังนี 5
รายชื0อผู้บริ หาร
ตําแหน่ง
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
ประธานเจ้ าหน้ าที0บริ หาร
นายชูทอง
พัฒนะเมลือง
รองประธานเจ้ าหน้ าที0บริ หาร
นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
กรรมการผู้จดั การและผู้จดั การทัว0 ไปอาวุโส (รักษาการ)
นายทาคาโอ
มินามิ*
ผู้จดั การทัว0 ไปอาวุโส (โรงงาน)
นายธีระ
ชนะบุญ*
ผู้จดั การทัว0 ไป (โรงงาน)
นายสุทน
เปรมปรี
ผู้จดั การโรงงาน
นายนันทวี
ทีคําเกตุ
ผู้จดั การทัว0 ไป (สํานักงาน)
นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
ผู้จดั การสํานักงาน
นางสาวเรื องนิตย์ กฤษฎี
ผู้จดั การฝ่ ายการบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ *ค่าตอบแทนผู้บริ หาร ในช่วงระหว่างปี 2549 มีการเปลี0ยนแปลงผู้บริ หาร ดังนี 5
1. คุณทาคาโอ มินามิ ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารแทนคุณโคยีน อิซิโม่ มีผลนับตังต่
5 วนั ที0 22 ตุลาคม 2549
2. คุณธีระ ชนะบุญ ดํารงตําแหน่งผู้จดั การทัว0 ไป (ส่วนโรงงาน) แทนคุณประกิต นวลแขกุล มีผลนับตังแต่
5 วนั ที0 9 พฤศจิกายน
2549

ขอบเขตและอํานาจหน้ าที0ของกรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การมีอํานาจหน้ าที0ดําเนินการตามที0คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมาย ซึ0งอยู่ภายใต้ กฎระเบียบ และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ทังนี
5 5การมอบอํานาจดังกล่าวต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที0ทําให้ กรรมการผู้จดั การสามารถอนุมตั ิ
รายการที0ตนหรื อบุคคลที0อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื0นใดกับบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึง0 การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องผ่านมติที0ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อที0ประชุมผู้
ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื0อพิจารณารายการดังกล่าวตามที0ข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที0เกี0ยวข้ องกําหนด ยกเว้ นเป็ นการ
อนุมตั ิรายการที0เป็ นไปตามปกติธุรกิจที0มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอํานาจหน้ าที0ได้ ดงั นี 5
1. กรรมการผู้จดั การจะรับผิดชอบดูแลเรื0 องการบริ หารงานทัว0 ไปของบริ ษัท ไม่ว่าด้ านการผลิต การขาย และเรื0 องอื0นใดที0มี
ลักษณะเป็ นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษัท
2. รับประสานงานกับฝ่ ายตรวจสอบภายในเรื0 องบัญชี การเบิก-จ่ายเงินใด ๆ ของบริ ษัทที0ไม่เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัท
3. รับและจ้ างพนักงานของบริ ษัทที0ไม่ใช่คณะผู้บริ หาร หรื อผู้บริ หารระดับสูง โดยจะเป็ นผู้มีอํานาจแทนบริ ษัทที0จะลงนามใน
สัญญาจ้ างแรงงาน
4. เข้ าร่วมพิจารณาเกี0ยวกับงบประมาณของบริ ษัทกับคณะกรรมการบริ ษัท
5. เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี0ยวกับการดําเนินงานตามปกติของบริ ษัท ให้ คําแนะนํา และข้ อเสนอแนะในเรื0 อง
ดังกล่าว
6. ปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษัท
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9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
สําหรับการสรรหากรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จดั การ ตลอดจนกรรมการชุดต่าง ๆ จะมีการพิจารณาคัดเลือกและ
กลัน0 กรองจากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที0ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดําเนินการ
ตามนโยบายของบริ ษัท และคํานึงถึงคุณสมบัติที0เหมาะสมโดยต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีเวลาทํางานให้ บริ ษัท
อย่างเพียงพอ
ตามข้ อบังคับคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ0งหนึง0 ของจํานวนกรรมการทังหมดจะต้
5
องมีถิ0นที0อยูใ่ นประเทศไทย กรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
ที0ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
5
ษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี 5
- ผู้ถือหุ้นคนหนึง0 มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง0 หุ้นต่อหนึง0 เสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้ คะแนนเสียงที0มีอยู่ทงหมดเลื
ั5
อกตังบุ
5 คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที0ได้ รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที0จะพึงมีหรื อจะ
พึงเลือกตังในครั
5
ง5 นัน5 ในกรณีที0บคุ คลซึ0งได้ รับการเลือกตังในลํ
5 าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการที0จะพึงมี ให้ ประธานที0ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี 5ขาด
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง5 ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ0งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนัน5 ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งให้ ตรงออกเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้
ที0สดุ กับส่วนหนึ0งในสาม (1/3) กรรมการซึ0งพ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้
กรรมการที0จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกหรื อปี ที0สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน5 ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี
หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที0อยูใ่ นตําแหน่งนานที0สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
- ที0ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี0 (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง0 มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่ากึ0งหนึง0 ของจํานวนหุ้นที0ถือโดยผู้ถือหุ้นที0มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
9.3 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2549
9.3.1 ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน ปี 2549
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นจํานวนเงินทังสิ
5 5น 1,050,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นจํานวนเงินทังสิ
5 5น 300,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เป็ นจํานวนเงินทังสั
5 น5 120,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา เป็ นจํานวนเงินทังสิ
5 5น 60,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้บริ หาร เป็ นจํานวนเงินทังสิ
5 5น 29.05 ล้ านบาท (เป็ นค่าตอบแทนในรูป
เงินเดือนและโบนัสประจําปี )
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รายชื0อ

1. นายสรรเสริ ญ
2. นายชูทอง
3. นายมากาโต
4. นายอภิชาติ
5. นายโคยีน
6. นายทาคาโอ
7. นายทวีฉตั ร
8. นายสริ ศ
9. นายกวี
10.นายอภินนั ท์
11.นายปริ ญญา
รวม

คณะกรรมการ
บริ ษัท
(บาท)
จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง
เทราอุรา
จุฬางกูร
อิซโึ ม่*
มินามิ*
จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง
วสุวตั
ณ ระนอง
ไววัฒนา

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

150,000
120,000
20,000
40,000
80,000
40,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
1,050,000

คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน
(บาท)

คณะกรรมการ
สรรหา
(บาท)

40,000
40,000

20,000
100,000
100,000
100,000
300,000

40,000

120,000

20,000
20,000
60,000

หมายเหตุ *ที0ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง5 ที0 3/2549 เมื0อวันที0 9 สิงหาคม 2549 ได้ มีมติอนุมตั แิ ต่งตังกรรมการเข้
5
าใหม่ คือ
คุณทาคาโอ มินามิ แทนกรรมการที0ลาออก คือ คุณโคยีน อิซโึ ม่ โดยให้ มีผลนับตังแต่
5 วนั ที0 22 ตุลาคม 2549

9.3.2 ค่ าตอบแทนอืน
-ไม่มี9.4 การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการเข้ าใจบทบาท หน้ าที0 และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการที0มีต่อบริ ษัท และผู้ถือหุ้น และได้
ปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิที0ดีสาํ หรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน ที0เป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื0อ
เพิ0มความโปร่งใส เพิ0มขีดความสามารถในการแข่งขันและความเชื0อมัน0 แก่ผ้ ถู ือหุ้น และผู้เกี0ยวข้ องทุกฝ่ าย
1. นโยบายเกี0ยวกับการกํากับดูแลกิจการ - หลักการข้ อ 1, 6, 7
บริ ษัทตระหนักดีถึงความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการที0ดี เพื0อเพิ0มความโปร่งใสและสร้ างความเชื0อมัน0 ให้
กับ พนัก งาน ลูก ค้ า ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสีย และสัง คมโดยรวม รวมทัง5 นัก ลงทุนทั0ว ไปทัง5 ภายในและ
ต่างประเทศ ดังนัน5 การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง5 ที0 1/2548 ซึ0งประชุมเมื0อวันที0 2 เมษายน 2548 ได้ มีมติอนุมตั ิ
นโยบายเกี0ยวกับการกํากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและให้ ถือปฎิบตั ิอย่างเคร่ งครัด โดยนโยบายดังกล่าวแบ่ง
ออกเป็ น 3 หมวด คือ จริ ยธรรม (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณ (Code of Conduct) และความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ (Code of Conflict Interest) ตามลําดับ

47

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้น - หลักการข้ อ 2, 4
บริ ษัทถือปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิและหน้ าที0ตามข้ อกําหนดกฎหมายที0ทางการ
กําหนด ซึง0 สิทธิพื 5นฐานที0ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับเท่าเทียมกัน ประกอบด้ วยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมวาระการประชุมล่วงหน้ า
และข้ อมูลประกอบการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายในระยะเวลาที0เหมาะสมเพียงพออย่างน้ อย 7 วัน โดยมีการจัดสรรเวลา
ในการประชุมอย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื0นมาร่วมประชุมแทนได้ และสามารถซักถาม หรื อ
แสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างทัว0 ถึงเสมอภาค มีการบันทึกรายงานการประชุม เพื0อให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้
ปี 2549 บริ ษัทมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 1 ครัง5 และการประชุมวิสามัญ 1 ครัง5 บริ ษัทถือปฎิบตั ิต่อ
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกันโดยจัดสถานที0ประชุมที0โรงแรมโนโวเทล เขตประเวศ กรุ งเทพฯ และที0สํานักงานใหญ่ของ
บริ ษัทตามลําดับ ซึ0งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมพร้ อมทัง5
เอกสารประกอบการประชุมอย่างเพียงพอที0จะใช้ ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ในแต่ละวาระจะระบุอย่าง
ชัดเจนว่าเป็ นเรื0 องเสนอเพื0อทราบ หรื อเพื0อพิจารณา รวมทังมี
5 ความเห็นของคณะกรรมการในเรื0 องดังกล่าว
นอกจากนี 5 ในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้ งรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้น นําเอกสารหลักฐานที0จําเป็ นมาให้ ครบถ้ วน
ในวันประชุม ซึ0งบริ ษัทเปิ ดให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมได้ ล่วงหน้ าก่อนเวลาประชุมอย่างน้ อย 2
ชัว0 โมง โดยก่อนเริ0 มประชุมจะมีการแจ้ งรายละเอียดวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้ เวลาอย่างเหมาะสม ซึ0งบริ ษัทได้ ทําการบันทึกคะแนนเสียงและมติที0ประชุม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในรายงานประชุม มีการบันทึกคําถาม คําชี 5แจง และความคิดเห็นของที0ประชุมไว้ อย่างครบถ้ วน
3. สิทธิของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย - หลักการข้ อ 3
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ต่าง ๆ ภายในบริษัท เช่น พนักงานและผู้บริ หาร
และภายนอกบริ ษัท เช่น ลูกค้ า คูแ่ ข่ง สภาพแวดล้ อม ชุมชน สังคม เป็ นต้ น เพื0อให้ เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริ ษัท และผู้
มีสว่ นได้ เสียดังกล่าว อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานและสร้ างความเชื0อมัน0 ให้ เกิดต่อบริษัท เพื0อเพิ0มศักยภาพให้
บริ ษัทมีความมัน0 คง รวมทังเพิ
5 0มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้ างความสําเร็จในระยะยาว
 สิทธิของพนักงาน
สําหรับพนักงานและผู้บริ หารนัน5 บริ ษัทถือว่าเป็ นส่วนที0มีความสําคัญอย่างยิ0งในการขับเคลื0อนองค์กรให้
เติบโตไปข้ างหน้ า ดังนันบริ
5 ษัทจะปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็ นธรรม พร้ อมทังกํ
5 าหนดผลตอบแทนที0
เหมาะสม นอกจากนี 5 บริ ษัทยังส่งเสริ มให้ พนักงานได้ พฒ
ั นาความรู้ ความสามารถโดยจัดให้ พนักงานได้ รับการ
อบรมและเสริ มความรู้ เพิ0มเติมในส่วนงานที0รับผิดชอบ ตลอดจนการคัดสรรพนักงานเพื0อเข้ ามีสว่ นร่ วมในการ
กําหนดเป้าหมายขององค์กรร่วมกับผู้บริ หารระดับสูง เพื0อให้ พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของตนเองที0บริ ษัท
มอบให้ และเพื0อการทํางานที0มีเป้าหมายในทิศทางและความมุง่ หมายเดียวกัน
 สิทธิของชุมชน
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ0งแวดล้ อมของชุมชน เพื0อให้ การดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นที0
ยอมรับ และสามารถอยูร่ ่วมในสังคมอย่างยัง0 ยืนตลอดไป ดังเห็นได้ จากการที0บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของหน่วยงานที0เกี0ยวข้ อง เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อย่าง
เคร่งครัด บริ ษัทมีระเบียบที0เข้ มงวดในการให้ พนักงานในโรงงานสวมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ เช่น หมวกนิรภัย ถุง
มือ ที0อดุ หู หน้ ากากป้องกันฝุ่ น เป็ นต้ น รวมทังมี
5 การจัดการเรื0 องสิง0 แวดล้ อมต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
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 สิทธิของลูกค้ า
บริ ษัทมีความมุง่ มัน0 ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้ บริ การเพื0อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ ดี
ที0สดุ และดําเนินนโยบายเพื0อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสําคัญ โดยบริ ษัทตังเป
5 ้ าหมายและปลูกฝั งอบรม
ให้ พนักงานทุกคนในองค์กรมีความเข้ าใจและยึดมัน0 ในความเป็ นธรรมทังในด้
5 านราคาและคุณภาพการให้ บริ การ
และความซื0อสัตย์ในการทําสัญญาและเจรจา
4. คณะกรรมการ - หลักการข้ อ 5, 8, 9, 11, 14
คณะกรรมการบริ ษัทมีจํานวน 10 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการที0เป็ นผู้บริ หารจํานวน 4 ท่าน กรรมการที0ไม่เป็ น
ผู้บริ หารจํานวน 6 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบอยูใ่ นส่วนของกรรมการที0ไม่เป็ นผู้บริ หารจํานวน 3 ท่าน (รายชื0อกรรมการ
และอํานาจหน้ าที0คณะกรรมการบริ ษัท ดูรายละเอียดหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ) เพื0อแบ่งแยกหน้ าที0ในการกํ าหนด
นโยบายการกํากับดูแลและการบริ หารงานประจําออกจากกัน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ส่ว นร่ ว มในการกํ า หนดวิ ส ัย ทัศ น์ ภารกิ จ กลยุท ธ์ เป้ าหมาย แผนธุ ร กิ จ และ
งบประมาณของบริ ษัท ตลอดจนกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจภายใต้ งบประมาณที0กําหนด
ไว้ เพื0อสร้ างประโยชน์สงู สุดให้ องค์กร ผู้มีส่วนได้ เสีย และผู้ถือหุ้น นอกจากนีค5 ณะกรรมการยังได้ จัดให้ มีระบบควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริ หารความเสี0ยงที0มีประสิทธิผล รวมทังมี
5 การติดตามการดําเนินการในเรื0 อง
ดังกล่าวอย่างสมํ0าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษัท และสารสนเทศทางการเงินที0ปรากฏใน
รายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ 5นตามมาตรฐานบัญชีที0รับรองทัว0 ไปในประเทศไทย โดยจะเลือกใช้ นโยบาย
บัญชีที0เหมาะสม ถือปฏิบตั ิอย่างสมํ0าเสมอ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทังต้
5 องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที0สําคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีกด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดประชุมโดยปกติเป็ นประจําทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิม0 เติมตามความ
จําเป็ น ซึ0งในการประชุมแต่ละครั ง5 บริ ษัทได้ กําหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีการจัดส่งหนังสือเชิ ญประชุม
ล่ว งหน้ า โดยในปี 2549 ที0 ผ่ า นมาคณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารประชุ ม รวมทัง5 สิ น5 6 ครั ง5 โดยการเข้ า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทแต่ละท่าน สรุปได้ ดงั นี 5
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รายชื0อคณะกรรมการบริ ษัท
1. นายสรรเสริ ญ
2. นายชูทอง
3. นายมากาโต
4. นายอภิชาติ
5. นายโคยีน
6. นายทาคาโอ
7. นายทวีฉตั ร
8. นายสริ ศ
9. นายกวี
10.นายอภินนั ท์
11.นายปริ ญญา

การเข้ าร่วมประชุม /
การประชุมทังหมด
5
(ครัง5 )
5/6
6/6
1/6
2/6
4/6
2/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6

จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง
เทราอุรา
จุฬางกูร
อิซโึ ม่*
มินามิ*
จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง
วสุวตั
ณ ระนอง
ไววัฒนา

หมายเหตุ *ที0ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง5 ที0 3/2549 เมื0อวันที0 9 สิงหาคม 2549 ได้ มีมติอนุมตั แิ ต่งตังกรรมการเข้
5
าใหม่
คือ คุณทาคาโอ มินามิ แทนกรรมการที0ลาออก คือ คุณโคยีน อิซโึ ม่ โดยให้ มีผลนับตังแต่
5 วนั ที0 22 ตุลาคม 2549

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร – หลักการข้ อ 10
ที0ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง5 ที0 3/2549 เมื0อวันที0 9 สิงหาคม 2549 ได้ อนุมตั จิ ดั ตังคณะกรรมการกํ
5
าหนด
ค่าตอบแทนให้ ดาํ รงตําแหน่งต่ออีก 1 วาระ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่านเป็ นกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน ได้ เปิ ดเผยจํานวนค่าตอบแทนไว้ ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 ตามที0สาํ นักงาน กลต. กําหนด
แล้ ว โดยบริ ษัทมีนโยบายดังนี 5
ค่าตอบแทนกรรมการ : บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยให้ คา่ ตอบแทนอยูใ่ นระดับ
เดียวกับบริ ษัทในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน
เพื0อให้ เกิดความเหมาะสมและรักษา
กรรมการที0มคี ณ
ุ ภาพไว้ โดยได้ ขออนุมตั ิจากที0ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร : เป็ นไปตามหลักการและนโยบายที0คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด ซึง0 เชื0อมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัท และผลการดําเนินงานของผู้บริ หารแต่ละท่าน
6. คณะอนุกรรมการ – หลักการข้ อ 12
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื0อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลัน0 กรองงานตามความจําเป็ น
ของสถานการณ์ โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที0ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุดได้ ไว้ อย่างชัดเจน (อํานาจหน้ าที0
และข้ อมูลอื0น ๆ ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุดดูรายละเอียดหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ) ทังนี
5 5 จํานวนครัง5 ในการเข้ าร่วม
ประชุมจากการประชุมทังหมดในปี
5
2549 ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็ นดังนี 5
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รายชื0อคณะกรรมการ
1. นายสรรเสริ ญ
2. นายชูทอง
3. นายสริ ศ
4. นายกวี
5. นายอภินนั ท์
6. นายปริ ญญา

จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง
พัฒนะเมลือง
วสุวตั
ณ ระนอง
ไววัฒนา

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
5/5
5/5
5/5

การเข้ าร่วมประชุม / ประชุมทังหมด
5
(ครัง5 )
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน
สรรหา
2/2
2/2
1/1
2/2
1/1
1/1

หมายเหตุ - ที0ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง5 ที0 6/2549 เมื0อวันที0 21 พฤศจิกายน 2549 ได้ มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ ยกเลิก
คณะกรรมการบริ หาร

7. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน – หลักการข้ อ13
บริ ษัทได้ จดั ทําและรักษาไว้ ซงึ0 ระบบการควบคุมภายใน รวมทังดํ
5 าเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ0าเสมอ โดยจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดําเนินการ การกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที0เกี0ยวข้ อง การป้องกันรักษาทรัพย์สนิ และการบริ หารความเสีย0 ง
บริ ษัทได้ ว่าจ้ างให้ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด มาทําหน้ าที0ประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน และดําเนินการตรวจสอบภายในในหน่วยงานต่าง ๆ ด้ วย รวมระยะเวลาดําเนินการกว่าหนึ0งปี ตัง5 แต่
ปลายปี 2547 หลังจากนัน5 ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทได้ ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ
ให้ เป็ นไปตามแนวทางที0ได้ กําหนด ตลอดจนการปฏิบตั ิตามระเบียบ และกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื0องตามแผนงานการตรวจสอบประจําปี โดยจัดทํารายงานผลการตรวจสอบให้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
อย่างสมํ0าเสมอ
8. ความสัมพันธ์กบั ผู้ลงทุน – หลักการข้ อ 15
คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศของบริ ษัท ทังทางการเงิ
5
นและที0ไม่ใช่ทางการ
เงิน ซึ0งล้ วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที0มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท จึงให้ ดําเนินการในเรื0 องที0เกี0ยวกับการ
เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้ วน เพียงพอ สมํ0าเสมอ และทันเวลา แสดงให้ เห็นถึงสถานภาพของการ
ประกอบการและสถานภาพทางการเงินที0แท้ จริ ง รวมทังอนาคตของบริ
5
ษัท โดยจัดให้ มีการปฎิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้ อบังคับที0เกี0ยวข้ องกับการเปิ ดเผยของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่ งครัด โดยจัดให้ มีผ้ รู ับผิดชอบด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูล คือฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
เพื0อเป็ นตัวแทนในการสื0อสาร บริ การข้ อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษัทกับสถาบัน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
ประชาชน และภาครัฐที0เกี0ยวข้ อง ซึ0งที0ผ่านมาบริ ษัทได้ ต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ ที0ขอเข้ าพบเพื0อทราบสถานภาพ
การประกอบการ (Company Visits) จํานวน 10 ครัง5 และเชิญนักลงทุนนักวิเคราะห์พบผู้บริ หารและเยี0ยมชมโรงงานจํานวน
1 ครัง5 ซึง0 มีการให้ ข้อมูลและตอบข้ อซักถามนักลงทุนและสือ0 มวลชน ที0ติดต่อเข้ ามาทาง E-mail หรื อทางโทรศัพท์เป็ นประจํา
และบริ ษัทมีการปรับปรุ งข้ อมูลที0เผยแพร่ ผ่านทางเว็ปไซด์ ให้ มีความทันสมัย โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้ อมูล
เพิ0มเติมได้ ที0ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ (038) 447 200 - 21 ต่อ 411 หมายเลขโทรสาร (038)185 034 และ
E-mail: visakorn.u@thaisteelcable.com
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9.5 การดูแลเรืองการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีมาตรการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยได้ จดั ทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Code of Conflict of
Interest) โดยครอบคลุมในเรื0 องการใช้ ข้อมูลภายในและการซือ5 ขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัท การทํารายการระหว่างกัน และ
รายการที0เกี0ยวโยง ทังนี
5 5 บริ ษัทได้ มีการจัดอบรมชี 5แจงให้ พนักงานได้ รับทราบอย่างต่อเนื0อง คณะกรรมการ คณะผู้บริ หารและ
พนัก งานของบริ ษั ทมี ห น้ าที0 ต้ อ งปฎิ บัติ อย่า งเคร่ ง ครั ด ในกรณี ที0พ บเห็น การปฎิ บัติที0 ขัด ต่อ นโยบายดังกล่า ว ให้ รายงาน
ผู้บงั คับบัญชา หรื อฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วแต่กรณี
9.6 บุคลากร (ไม่ รวมคณะผู้บริหาร)
บริ ษัทไม่มีข้อพิพาทแรงงานที0สาํ คัญในระยะเวลา 3 ปี ที0ผา่ นมา โดย ณ วันที0 31 ธันวาคม 2549 บริ ษัทมีจํานวน
พนักงานของบริ ษัททังสิ
5 5นจํานวน 791 คน และมีพนักงานชัว0 คราวที0จ้างจากบริ ษัทรับเหมาจ้ างแรงงานอีกจํานวน 587 คน
โดยสามารถแบ่งแยกตามสายผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี 5

ธุรกิจ

ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์
ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ส่วนกลาง
รวมจํานวนพนักงาน

31 ธันวาคม 2547
31 ธันวาคม 2548
31 ธันวาคม 2549
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
พนักงานบริ ษัท
ชัว0 คราว
พนักงานบริ ษัท
ชัว0 คราว
พนักงานบริ ษัท
ชัว0 คราว
ที0จ้างจาก
ที0จ้างจาก
ที0จ้างจาก
พนักงาน พนักงาน บริ ษัท พนักงาน พนักงาน บริ ษัท พนักงาน พนักงาน บริ ษัท
ประจํา ชัว0 คราว รับเหมา ประจํา ชัว0 คราว รับเหมา ประจํา ชัว0 คราว รับเหมา
จ้ าง
จ้ าง
จ้ าง
แรงงาน
แรงงาน
แรงงาน
71
17
124
71
33
207
98
38
231
52
12
91
29
13
88
42
24
103
19
11
59
14
18
56
20
14
25
343
10
80
413
31
173
519
36
228
485
50
354
527
95
524
679
112
587

ผลตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้ จา่ ยทีเ0 กี0ยวกับพนักงานของบริ ษัททังหมดในปี
5
2549 (ไม่รวมส่วนของคณะผู้บริ หาร) มีจํานวนเงินรวมทังสิ
5 5นเป็ นเงิน
168.76 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
- เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และโบนัสประจําปี รวมเป็ นเงิน 149.53 ล้ านบาท
- ค่าตอบแทนอื0น ๆ (ประกอบด้ วยค่ารักษาพยาบาล ค่ารถรับ-ส่งพนักงาน ค่าเครื0 องแบบ เงินสมทบกองทุนทดแทน เงิน
สมทบกองทุนสํารองเลี 5ยงชีพ ค่าใช้ จา่ ยประกันสังคม ค่าอบรมสัมมนา ค่าสวัสดิการอื0น ๆ) รวมเป็ นเงิน 19.23 ล้ านบาท
ในส่วนของพนักงานชัว0 คราว ที0บริ ษัทจ้ างจากบริษัทรับเหมาจ้ างแรงงานนัน5 ในปี 2549 บริ ษัทได้ จ่ายผลตอบแทนเป็ น
ค่าแรงรับเหมาจํานวนเงินรวมทังสิ
5 5นเป็ นเงิน 63.99 ล้ านบาท
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทให้ ความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาบุคลากรภายใน บนหลักการที0ว่าพนักงานและบริ ษัทจะต้ องเติบโต
ก้ าวหน้ า ไปพร้ อม ๆ กัน บริ ษัท จึงได้ จัดให้ พนัก งานได้ รับอบรมทัง5 ภายในและภายนอก รวมทัง5 การฝึ กปฏิบัติงานจริ งกับ
ผู้เชี0ยวชาญในแต่ละสายการผลิตหรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทด้ วย
ในปี 2549 ที0ผา่ นมา บริ ษัท มีโครงการที0เกี0ยวข้ องกับการพัฒนาบุคลากรหลัก ๆ 2 โครงการ คือ
โครงการสร้ างห้ องทดสอบ
จากที0บริ ษัทวางแผนจะจัดสร้ างห้ องทดสอบ (Test Room) ขึน5 ภายในบริ ษัทนัน5 ขณะนี 5ได้ สงั0 ซื 5อเครื0 องทดสอบ
เพิ0มเติมมาแล้ วจํานวนหนึ0ง และส่งพนักงานระดับผู้จดั การไปฝึ กอบรมด้ านการทดสอบโดยตรงที0ประเทศญี0ปนุ่ ซื0งเมื0อเปิ ดใช้
ห้ องทดสอบแล้ ว จะได้ ประโยชน์ในการลดค่าใช้ จ่ายและเวลาในการทดสอบอย่างมาก
โครงสร้ างระบบงานบริ หารบุคคล
ในปี 2549 ที0ผา่ นมา บริ ษัทได้ วา่ จ้ าง Watson Wyatt ซึง0 เป็ นผู้เชี0ยวชาญในการจัดทําระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล
มาทําการวางระบบงานบริ หารบุคคล และแนะนําแนวทางการกําหนดหลักสูตรการอบรมให้ เหมาะสม โดยเน้ นให้ พนักงานมี
ทักษะความรู้ที0ตอบสนองต่อนโยบายทางธุรกิจและเป้าหมายของบริ ษัท ขณะนี 5โครงสร้ างทังหมดเสร็
5
จเรี ยบร้ อยแล้ ว ในปี 2550
นี 5 จะเริ0 มนํามาปรับใช้ เข้ ากับบริ ษัท คือ
1. จัดทําโครงสร้ างของตําแหน่งต่าง ๆ โดยระบุหน้ าที0ความรับผิดชอบให้ ครบถ้ วนชัดเจน
2. สํารวจการจ่ายเงิ นเดือนในอุตสาหรรมเดียวกันและในบริ เวณใกล้ เคียง จัดทําโครงสร้ างเงินเดือน เพื0อให้
พนักงานได้ รับค่าตอบแทนที0เหมาะสมกับงาน และเป็ นมาตรฐานเช่นเดียวกับตลาด
3. กําหนดคุณลักษณะในการทํางานที0องค์ กรคาดหวัง (Competency) ซึ0งเป็ นคุณลักษณะที0จะช่วยให้ บริ ษัท
บรรลุเป้าหมาย และให้ เป็ นแนวทางพัฒนาตนเองสําหรับพนักงานด้ วย
4. จัด ทํ า ระบบประเมิน ผลการปฎิ บัติ ง าน โดยพิจ ารณาจากคุณ ลัก ษณะในการทํา งาน ผลการทํ า งานของ
พนักงานและหน่วยงานของตนเอง
5. จัดทําระบบเส้ นทางความก้ าวหน้ าสายอาชีพ โดยจัดทําแผนฝึ กอบรมให้ ตรงกับความต้ องการในการทํางาน
และให้ สอดคล้ องกับความก้ าวหน้ าสายอาชีพของแต่ละตําแหน่ง
นอกจากนี 5บริ ษัทยังสนับสนุนให้ พนักงานมีความรู้เพิ0มเติมโดยจัดให้ มีการเรี ยนทางไกล โดยบริ ษัทออกค่าใช้ จ่ายให้
ทังหมด
5
และยังมีการส่งพนักงานไปฝึ กงานต่างประเทศอีกด้ วย
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10. การควบคุมภายใน
บริ ษัทได้ จดั ทําและรักษาไว้ ซึ0งระบบการควบคุมภายใน รวมทังดํ
5 าเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในอย่างสมํ0าเสมอ โดยจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดําเนินการ การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที0เกี0ยวข้ อง การป้องกันรักษาทรัพย์สนิ และการบริ หารความเสีย0 ง
บริ ษัทได้ วา่ จ้ างให้ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด มาทําหน้ าที0ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน และดําเนินการตรวจสอบภายในในหน่วยงานต่าง ๆ ด้ วย รวมระยะเวลาดําเนินการกว่าหนึ0งปี ตังแต่
5 ปลายปี 2547
หลังจากนัน5 ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทได้ ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามแนวทาง
ที0ได้ กําหนด ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างต่อเนื0องตามแผนงานการ
ตรวจสอบประจําปี โดยจัดทํารายงานผลการตรวจสอบให้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาอย่างสมํ0าเสมอ
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ได้ รับการแต่งตังจากที
5
0ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั ง5 ที0 2/2548 เมื0อวันที0 21 กุมภาพันธ์ 2548 ประกอบด้ วย คณะกรรมการที0เป็ นอิสระจากการบริ หารงานของบริ ษัท โดย
กรรมการทุกท่านมีคณ
ุ สมบัติตามที0ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด มีรายชื0อดังนี 5
1. นายกวี
วสุวตั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอภินนั ท์
ณ ระนอง
กรรมการตรวจสอบ
3. นายปริ ญญา
ไววัฒนา
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษัทให้ กํากับดูแลงบการเงินของบริ ษัท ให้ มี
การปฏิบตั ิถกู ต้ องตามมาตรฐานบัญชีที0รับรองทัว0 ไป สอบทานให้ บริ ษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ มีระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที0เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ ให้ ความเห็นในการคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
5 ้ สอบบัญชีของบริ ษัท รวมทัง5
หน้ าที0อื0น ๆ ตามที0คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายพร้ อมทัง5 ให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรม ความโปร่ งใสและ
สามารถตรวจสอบได้
ในรอบปี 2549 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทังสิ
5 5น 5 ครัง5 มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วมประชุม
ครบทุกครัง5 สามารถสรุปสาระสําคัญได้ ดงั ต่อไปนี 5
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจําปี ก่อนเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาว่าได้ มีการปฏิบตั ิ
ถูกต้ องตามมาตรฐานการบัญชีที0รับรองทัว0 ไป และการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที0เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่ วมกับ
ผู้เชี0ยวชาญการตรวจสอบภายในที0บริ ษัทได้ วา่ จ้ าง และผู้ตรวจสอบภายใน พบว่าบริ ษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที0เพียงพอ และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และไม่พบข้ อบกพร่ องเกี0ยวกับระบบการควบคุมภายในที0
เป็ นสาระสําคัญ
3. สอบทานให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื0นที0
เกี0ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
4. สอบทานและให้ ค วามเห็น ต่อ การเข้ า ทํา รายการที0 เ กี0 ย วโยงกัน หรื อ รายการที0 อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ รวมทังพิ
5 จารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลในเรื0 องดังกล่าวให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน
5. พิจารณาเสนอชื0อผู้สอบบัญชีฯ และค่าตอบแทน ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัท และผู้ถือหุ้นเพื0ออนุมตั ิ
โดยการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจะคํานึงถึงความรอบรู้ ทางธุรกิจ ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียม และ
คุณค่าเพิ0มที0จะได้ รับจากการสอบบัญชีด้านข้ อเสนอแนะที0เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริ ษัท

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

11. รายการระหว่ างกัน
11.1 ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
บริษัททีเกียวข้ อง

ลักษณะรายการ

1. บจ.ซัมมิท โอโต บอดี 5 อินดัสตรี
(SAB)

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปประเภท
สายเบรคหน้ ารถยนต์

19.64

2) ลูกหนี 5การค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ
1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ
-ขายผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปประเภทสาย
คันเร่ ง สายเบรค สายเปิ ดฝากระโปรง
สายเปิ ดฝาถังนํ 5ามัน และสายปรับเบาะ
ที0นงั0 สําหรับรถยนต์
2) ลูกหนี 5การค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ

2. บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี
(SAS)

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2548
2549

เงือนไขราคา/ความจําเป็ นในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

20.86

-เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติโดย
เป็ นราคาที0ให้ กําไรขันต้
5 นในอัตราที0ใกล้ เคียงกับ
อัตรากําไรขันต้
5 นที0บริ ษัทได้ รับจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื0นที0ไม่มี
ความเกี0ยวข้ องกับบริ ษัท

3.15

4.26

1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 96.30 ของทุนจดทะเบียนที0ชําระแล้ วของ SAB
สําหรับหุ้นส่วนที0เหลืออีกร้ อยละ 3.70 นัน5 ถือครองโดย
กลุ่มจึงรุ่ งเรื องกิจ ซึง0 เป็ นญาติของทางกลุ่มจุฬางกูร
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
นายอภิชาติ จุฬางกูร และนายทวีฉตั ร จุฬางกูร

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชื0อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที0ให้ แก่ลกู หนี 5การค้ าทัว0 ไป

32.98

16.33

-เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติโดย
เป็ นราคาที0ให้ กําไรขันต้
5 นในอัตราที0ใกล้ เคียงกับ
อัตรากําไรขันต้
5 นที0บริ ษัทได้ รับจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื0นที0ไม่มี
ความเกี0ยวข้ องกับบริ ษัท

8.96

2.06

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชื0อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที0ให้ แก่ลกู หนี 5การค้ าทัว0 ไป
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1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 96.96 ของทุนจดทะเบียนที0ชําระแล้ วของ SAS
สําหรับหุ้นส่วนที0เหลืออีกร้ อยละ 3.04 นัน5 ถือครองโดย
กลุ่มจึงรุ่ งเรื องกิจ ซึง0 เป็ นญาติของทางกลุ่มจุฬางกูร
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
นายอภิชาติ จุฬางกูร และนายทวีฉัตร จุฬางกูร

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

3. บจ.ซัมมิทโอซูกะ แมนูแฟ็ คเจอริ0 ง
(SOM)

ลักษณะรายการ

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ
-ขายชิ 5นส่วนเหล็ก เพื0อนําไปใช้ ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์

2) ลูกหนี 5การค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ
4. บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท 1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และ
แมนูแฟคเจอริ0 ง
บริ การ
(SLAB)
-ขายผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปประเภทสาย
ปรับเบาะที0นงั0 สําหรับรถยนต์
2) ลูกหนี 5การค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์
และ
บริ การ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2548
2549

เงือนไขราคา/ความจําเป็ นในการเข้ าทํารายการ

0.47

3.35

-เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ โดย
ราคาขายเป็ นราคาที0ให้ กําไรขันต้
5 นในอัตราที0
ใกล้ เคียงกับอัตรากําไรขันต้
5 นที0บริ ษัทได้ รับจากการ
ขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื0นที0ไม่
มีความเกี0ยวข้ องกับบริ ษัท

0.36

1.16

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชื0อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที0ให้ แก่ลกู หนี 5การค้ าทัว0 ไป

5.94

6.89

-เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ โดย
เป็ นราคาที0ให้ กําไรขันต้
5 นในอัตราที0ใกล้ เคียงกับ
อัตรากําไรขันต้
5 นที0บริ ษัทได้ รับจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื0นที0ไม่มี
ความเกี0ยวข้ องกับบริ ษัท

1.57

1.85

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชื0อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติการค้ าทัว0 ไป
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ความสัมพันธ์ กับบริษัท

1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
49 ของทุนจดทะเบียนที0ชําระแล้ วของ SOM สําหรับ
หุ้นส่วนที0เหลืออีกร้ อยละ 51 เป็ นบุคคลที0ไม่มีความ
เกี0ยวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร และ
นายทวีฉตั ร จุฬางกูร

1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 90.80 ของทุนจดทะเบียนที0ชําระแล้ วของ SLAB
สําหรับหุ้นส่วนที0เหลืออีกร้ อยละ 9.20 นัน5 ถือครองโดย
กลุ่มจึงรุ่ งเรื องกิจ ซึง0 เป็ นญาติของทางกลุ่มจุฬางกูร
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร นาย
อภิชาติ
จุฬางกูร และนายทวีฉตั ร จุฬางกูร

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

5. บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท
(CAPCO)

ลักษณะรายการ

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์
และบริการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2548
2549

เงือนไขราคา/ความจําเป็ นในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

0.05

0.01

-เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ โดย
ราคาขายเป็ นราคาที0ให้ กําไรขันต้
5 นในอัตราที0
ใกล้ เคียงกับอัตรากําไรขันต้
5 นที0บริ ษัทได้ รับจากการ
ขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื0นที0ไม่
มีความเกี0ยวข้ องกับบริ ษัท

42.20

55.66

11.44

16.60

-เป็ นรายการซื 5อผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื 5อจากคู่ค้ารายอื0น โดยทําการคิด
ราคาตามราคาตลาด และได้ ทําการเปรี ยบเทียบ
ราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอื0นที0มีอยู่
ในประเทศไทยแล้ วพิจารณาเลือกผู้ที0เสนอราคา
ตํ0าสุด

1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่มพัฒนะเมลือง
โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 73.00 ของทุนจด
ทะเบียนที0ชําระแล้ วของ CAPCO สําหรับหุ้นส่วนที0เหลือ
อีกร้ อยละ 27.00 นัน5 นายอึง เซีย ฮง ถือครองร้ อยละ
7.00 ซึง0 เป็ นน้ องชายนายชูทอง พัฒนะเมลือง และอีก
ร้ อยละ 20 เป็ นบุคคลที0ไม่มีความเกี0ยวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
นายทวีฉตั ร จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนะเมลือง และ
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง

-ขายชิ 5นส่วนรถยนต์ประเภท Liner (ท่อ
พลาสติกที0อยู่ระหว่างสายในกับสาย
นอก) สําหรับใช้ ในการผลิตสายคันเร่ ง
เพื0อนําไปประกอบเพิ0มเติมและส่งต่อให้
ผู้ผลิตอื0นใช้ ในการผลิตสายคันเร่ ง
2) ค่าซื 5อผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซื 5อชิ 5นส่วนพลาสติก เหล็ก สังกะสี เพื0อ
นํามาใช้ ในการประกอบสายควบคุม
รถยนต์และรถจักรยานยนต์

3) เจ้ าหนี 5การค้ า
-ยอดคงค้ างจากการซื 5อผลิตภัณฑ์และ
บริ การ

-ระยะเวลาการให้ สินเชื0อทางการค้ าที0ได้ รับเป็ นไป
ตามเกณฑ์ปกติที0ได้ รับจากเจ้ าหนี 5การค้ าทัว0 ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

6. บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ0 ง
(CAR)

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

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2548
2549

เงือนไขราคา/ความจําเป็ นในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

1) ค่าซื 5อผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซื 5อชิ 5นส่วนยาง เพื0อนํามาใช้ ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์

9.99

8.08

-เป็ นรายการซื 5อผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื 5อจากคู่ค้ารายอื0น โดยทําการ
เปรี ยบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
รายอื0นที0มีอยู่ในประเทศไทย แล้ วพิจารณาเลือกผู้ที0
เสนอราคาตํ0าสุด

2) เจ้ าหนี 5การค้ า
-ยอดคงค้ างจากการซื 5อผลิตภัณฑ์และ
บริ การ

2.63

1.90

-ระยะเวลาการให้ สินเชื0อทางการค้ าที0ได้ รับเป็ นไป
ตามเกณฑ์ปกติที0ได้ รับจากเจ้ าหนี 5การค้ าทัว0 ไป

1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง
โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 70.88 ของทุนจด
ทะเบียนที0ชําระแล้ วของ CARสําหรับหุ้นส่วนที0เหลือ
อีกร้ อยละ 29.12 นัน5 เป็ นบุคคลที0ไม่มีความเกี0ยวข้ อง
กับ
บริ ษัท
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
นายทวีฉตั ร จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนะเมลือง และ
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง

-

0.27

-เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ โดย
เป็ นราคาที0ให้ กําไรขันต้
5 นในอัตราที0ใกล้ เคียงกับ
อัตรากําไรขันต้
5 นที0บริ ษัทได้ รับจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื0นที0ไม่มี
ความเกี0ยวข้ องกับบริ ษัท

-

0.28

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชื0อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติการค้ าทัว0 ไป

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์
และบริการ
-ขายผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปประเภทสาย
ปรับเบาะที0นงั0 สําหรับรถยนต์

2) ลูกหนีการค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ
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1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
43 ของทุนจดทะเบียนที0ชําระแล้ วของ JSI สําหรับ
หุ้นส่วนที0เหลืออีกร้ อยละ 57 เป็ นบุคคลที0ไม่มีความ
เกี0ยวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร และ
นายอภิชาติ จุฬางกูร

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

8. บจ.ซัมมิทแอนเซ่ ออโต พาร์ ท
(SAA)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2548
2549

เงือนไขราคา/ความจําเป็ นในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

4.24

11.79

-เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ โดย
ราคาขายเป็ นราคาที0ให้ กําไรขันต้
5 นในอัตราที0
ใกล้ เคียงกับอัตรากําไรขันต้
5 นที0บริ ษัทได้ รับจากการ
ขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื0นที0ไม่
มีความเกี0ยวข้ องกับบริ ษัท

1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นรวมกันใน
สัดส่วนร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที0ชําระเเล้ วของ
SAA สําหรั บหุ้นส่วนที0เหลืออีกร้ อยละ 50 เป็ นบุคคลที0
ไม่มีความเกี0ยวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร

1.97

2.86

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชื0อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที0ให้ แก่ลกู หนี 5การค้ าทัว0 ไป

1) ค่าซื 5อผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซื 5อชิ 5นส่วนเหล็กขึ 5นรู ป เพื0อนํามาใช้ ใน
การประกอบสายควบคุมรถยนต์

9.65

6.52

-เป็ นรายการซื 5อผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื 5อจากคู่ค้ารายอื0น โดยทําการ
เปรี ยบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
รายอื0นที0มีอยู่ในประเทศไทยแล้ วพิจารณาเลือกผู้ที0
เสนอราคาตํ0าสุด

2) เจ้ าหนี 5การค้ า
-ยอดคงค้ างจากการซื 5อผลิตภัณฑ์และ
บริ การ

3.23

0.70

-ระยะเวลาการให้ สินเชื0อทางการค้ าที0ได้ รับเป็ นไป
ตามเกณฑ์ปกติที0ได้ รับจากเจ้ าหนี 5การค้ าทัว0 ไป

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ
-ขายชิ 5นส่วนเหล็ก เพื0อนําไปใช้ ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์

2) ลูกหนี 5การค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ
9. บจ.ไทยออโตอินดัสตรี
(TAI)
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1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นสัดส่วน
100% ของทุนจดทะเบียนที0ชําระแล้ วของ TAI
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร นายอภิชาติ
จุฬางกูร เเละนายทวีฉตั ร จุฬางกูร

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

10. ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน0
(HI-LEX)

ลักษณะรายการ

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรูปประเภทสายปรับ
เบาะที0นงั0 สายเบรคและสายคันเร่งสําหรับ
รถยนต์
2) ลูกหนี 5การค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ
3) ค่าซื 5อผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซื 5อชิ 5นส่วนและวัตถุดบิ เพื0อนํามาใช้ ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และ
สายควบคุมรถจักรยานยนต์

4) ซื 5อสินทรัพย์
-ซื 5อเครื0 องมือเครื0 องใช้ แบบพิมพ์ และ
เครื0 องจักร ได้ แก่ เครื0 องตัดลวดเหล็ก เครื0 อง
เชื0อมโดยอัลตราโซนิก เครื0 องหล่อสังกะสี
และเครื0 องพ่นนํ 5ามันเข้ าท่อ เพื0อนํามาใช้ ใน
การเพิ0มประสิทธิภาพในการผลิต

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2548
2549

เงือนไขราคา/ความจําเป็ นในการเข้ าทํารายการ

16.84

-เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ โดยเป็ น
ราคาที0ให้ กําไรขันต้
5 นในอัตราที0ใกล้ เคียงกับอัตรากําไร
ขันต้
5 นที0บริษัทได้ รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภท
เดียวกันให้ กบั บุคคลอื0นที0ไม่มีความเกี0ยวข้ องกับบริ ษัท

2.01

17.57

2.74

272.18

304.69

9.28

21.67

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชื0อทางการค้ าตามเกณฑ์
ปกติที0ให้ แก่ลกู หนี 5การค้ าทัว0 ไป
-เป็ นรายการซื 5อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว เป็ นชิ 5นส่วนประกอบ
ที0ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริ มาณการ
ผลิตไม่ค้ มุ ที0จะผลิตเอง หรื อไม่สามารถจัดหาวัตถุดบิ
จากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ทังนี
5 5 หากเป็ นกรณีที0มี
ผู้ขายผลิตภัณฑ์รายอื0นในประเทศไทยด้ วย บริ ษัทได้ ทํา
การเปรี ยบเทียบราคา แล้ วพิจารณาเลือกผู้ที0เสนอราคา
ตํ0าสุด
-บริ ษัทมีความต้ องการเพิ0มประสิทธิภาพในการผลิต
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ และมีคณ
ุ ภาพสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของบริ ษัท ทังนี
5 5 สินทรัพย์ดงั กล่าวบริษัทไม่ได้
จัดซื 5อบ่อยครัง5 ซึง0 ในการซื 5อแต่ละครัง5 บริ ษัทไม่สามารถ
หาซื 5อจากคูค่ ้ ารายอื0นได้ หรื อหากสามารถหาซื 5อได้ ก็มี
คุณภาพไม่เพียงพอตาม
ความต้ องการของบริ ษัท
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ความสัมพันธ์ กับบริษัท

1) HI-LEX เป็ นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้ อยละ 26.94 ของทุนจด
ทะเบียนที0ชําระเเล้ วของบริ ษัท
2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึง0 เป็ นประธาน
กรรมการบริ หาร และยังดํารงตําเเหน่งเป็ นกรรมการ
ท่านหนึ0งของบริ ษัท

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

ลักษณะรายการ

5) ค่าใช้ จ่ายอื0น
-ค่าธรรมเนียมจากการรับความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคสําหรับการผลิต
สายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
เเละชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่าง
รถยนต์
6) เจ้ าหนี 5การค้ า
-ยอดคงค้ างจากการซื 5อผลิตภัณฑ์และ
บริ การ
7) เจ้ าหนี 5อื0น
-ค่าธรรมเนียมจากการรับความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคสําหรับการผลิต
สายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
เเละชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่าง
รถยนต์ เเบบใช้ สายเคเบิลควบคุม
ทังหมด
5

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2548
2549

เงือนไขราคา/ความจําเป็ นในการเข้ าทํารายการ

25.57

29.80

-เป็ นไปตามอัตราและเงื0อนไขตามที0กําหนดใน
สัญญา ซึง0 ใกล้ เคียงกันกับอัตราและเงื0อนไขใน
สัญญาประเภทเดียวกันที0กระทํากับบุคคลอื0นที0ไม่มี
ความเกี0ยวข้ องกับบริ ษัท

43.89

38.28

-ระยะเวลาการให้ สินเชื0อทางการค้ าที0ได้ รับเป็ นไป
ตามเกณฑ์ปกติที0ได้ รับจากเจ้ าหนี 5การค้ าทัว0 ไป

13.39

14.95

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชื0อสําหรับการชําระ
ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามเงื0อนไขในสัญญา ซึง0 อยู่ใน
เกณฑ์เดียวกันกับเงื0อนไขในสัญญาประเภท
เดียวกันที0บริ ษัททํากับบุคคลอื0นที0ไม่มีความ
เกี0ยวข้ องกับบริ ษัท

62

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม

13. อาร์ มสตรอง ไซเคิล พาร์ ทส์
(อาร์ มสตรอง)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2548
2549

เงือนไขราคา/ความจําเป็ นในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

1) เป็ นบริ ษัทที0เกี0ยวข้ อง โดยบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 7.14 ของทุนจดทะเบียนที0ชําระแล้ ว
2) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ
92.86 ของทุ น จดทะเบี ย นที0 ชํ า ระแล้ วของไฮเล็ ก ซ์
เวียดนาม
3) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ
-ขายชิ 5นส่วนเหล็กและยาง เพื0อนําไปใช้
ในการประกอบสายควบคุม
รถจักรยานยนต์
2) ลูกหนี 5การค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ

21.42

13.71

-เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ โดย
เป็ นราคาที0ให้ กําไรขันต้
5 นในอัตราที0ใกล้ เคียงกับ
อัตรากําไรขันต้
5 นที0บริ ษัทได้ รับจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื0นที0ไม่มี
ความเกี0ยวข้ องกับบริ ษัท

3.15

3.87

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชื0อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที0ให้ แก่ลกู หนี 5การค้ าทัว0 ไป

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ
-ขายชิ 5นส่วนเหล็ก ยาง และทองเหลือง
เพื0อนําไปใช้ ในการประกอบสายควบคุม
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทังชุ
5 ด
ควบคุมรางหน้ าต่างรถยนต์

5.60

7.70

-เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ โดย
เป็ นราคาที0ให้ กําไรขันต้
5 นในอัตราที0ใกล้ เคียงกับ
อัตรากําไรขันต้
5 นที0บริ ษัทได้ รับจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื0นที0ไม่มี
ความเกี0ยวข้ องกับบริ ษัท

2) ลูกหนี 5การค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ

1.71

1.22

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชื0อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที0ให้ แก่ลกู หนี 5การค้ าทัว0 ไป
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เป็ นบริ ษัทที0เกี0ยวข้ อง โดยมีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX
ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที0ชําระแล้ วของ
อาร์ มสตรอง

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

11. บจ.ซัมมิทชูโกกุ เซอิร่า

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2548
2549

เงือนไขราคา/ความจําเป็ นในการเข้ าทํารายการ

1) ค่าซื 5อผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซื 5อชิ 5นส่วนน็อตเพื0อนํามาใช้ ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์

0.24

0.04

4) เจ้ าหนี 5การค้ า
-ยอดคงค้ างจากการซื 5อผลิตภัณฑ์และ
บริ การ

0.19

0.05

0.56

0.53

-เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ โดย
ราคาขายเป็ นราคาที0ให้ กําไรขันต้
5 นในอัตราที0
ใกล้ เคียงกับอัตรากําไรขันต้
5 นที0บริ ษัทได้ รับจากการ
ขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื0นที0ไม่
มีความเกี0ยวข้ องกับบริ ษัท

0.18

0.17

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชื0อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที0ให้ แก่ลกู หนี 5การค้ าทัว0 ไป

16. ไฮเล็กซ์ ดีโอ บราซิล แอลทีดีเอ 1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ
-ขายชิ 5นส่วนเหล็ก เพื0อนําไปใช้ ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์
2) ลูกหนี 5การค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

-เป็ นรายการซื 5อผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ
1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง
เช่นเดียวกับการซื 5อจากคู่ค้ารายอื0น โดยทําการ
โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 54.00 ของทุนจด
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอื0นใน
ทะเบียนที0ชําระแล้ วของบริ ษัท
ประเทศ (หากมี) แล้ วพิจารณาเลือกผู้ที0เสนอราคา 2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร
ตํ0าสุด
นายทวีฉตั ร จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนะเมลือง และ
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง
3) ผู้บริ หารร่ วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายชูทอง
พัฒนะเมลือง และนายสริ ศ พัฒนะเมลือง
-ระยะเวลาการให้ สินเชื0อทางการค้ าที0ได้ รับเป็ นไป
ตามเกณฑ์ปกติที0ได้ รับจากเจ้ าหนี 5ซื 5อสินทรัพย์ทวั0 ไป
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เป็ นบริ ษัทที0เกี0ยวข้ อง โดยมีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX โดย
ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที0ชําระแล้ ว
ของไฮเล็กซ์ ดีโอ บราซิล แอลทีดีเอ

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

17. ไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรเวท ลิมิ
เต็ด

18. บจ.ทีเอสเค (โคเรี ย)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2548
2549

เงือนไขราคา/ความจําเป็ นในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100
ของทุนจดทะเบียนที0ชําระแล้ ว
2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา

7.96

7.19

-เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ โดย
เป็ นราคาที0ให้ กําไรขันต้
5 นในอัตราที0ใกล้ เคียงกับ
อัตรากําไรขันต้
5 นที0บริ ษัทได้ รับจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื0นที0ไม่มี
ความเกี0ยวข้ องกับบริ ษัท

2.38

1.78

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชื0อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที0ให้ แก่ลกู หนี 5การค้ าทัว0 ไป

1) ค่าซื(อผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซื(อชิ(นส่ วนเหล็กประเภทสายเกียร์ เพืDอ
นํามาใช้ในการประกอบสายควบคุม
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

0.62

0.03

-เป็ นรายการซื 5อผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ
1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100
เช่นเดียวกับการซื 5อจากคู่ค้ารายอื0น โดยทําการ
ของทุนจดทะเบียนที0ชําระแล้ วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรี ย)
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอื0นใน 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ประเทศ (หากมี) แล้ วพิจารณาเลือกผู้ที0เสนอราคา
ตํ0าสุด

2) ซื 5อสินทรัพย์
-ซื 5อเครื0 องจักร เพื0อนํามาใช้ ในการผลิต
สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

13.41

10.55

-บริ ษัทมีความต้ องการเพิ0มประสิทธิภาพในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ โดย บจ.ทีเอสเค (โคเรี ย) เป็ นบริ ษัทใน
กลุ่มของ HI-LEX มีเครื0 องจักรที0ออกแบบมาเพื0อใช้
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทโดยเฉพาะ ซึง0
สอดคล้ องกับความต้ องการของบริ ษัท โดยราคาคิด
ตามราคาทุนบวกกําไร ซึง0 เป็ นราคาที0เหมาะสม

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ
-ขายชิ 5นส่วนเหล็กและยาง เพื0อนําไปใช้
ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
2) ลูกหนี 5การค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

11.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
กรรมการตรวจสอบของบริ ษั ทได้ พิจ ารณารายการระหว่างกันตามข้ อ (11.1) แล้ วมี ความเห็ นว่ารายการซือ5 ขาย
ผลิตภัณฑ์และบริ การรวมถึงรายการซื 5อสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็ นรายการตามปกติธุรกิจของบริ ษัท และเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
และจําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยการเข้ าทํารายการดังกล่าวบริ ษัทได้ พิจารณาถึงประโยชน์สงู สุดที0บริ ษัทจะได้ รับเป็ น
สําคัญ โดยเงื0อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกันที0เกิดขึ 5นจะถูกกําหนดให้ เป็ นไปตามเงื0อนไขการค้ าโดยปกติและเป็ นไปตามราคา
ตลาด
11.3 มาตรการหรือขันP ตอนในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่ างกัน
กรณีที0มีรายการระหว่างกันของบริ ษัท หรื อบริ ษัทร่ วมกับบุคคลที0อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี0ยวกับความจําเป็ นในการเข้ าทํา
รายการและความเหมาะสมทางด้ านราคาของรายการนัน5 ๆ โดยพิจารณาเงื0อนไขต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรี ยบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรื อราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที0อาจเกิดขึน5 บริ ษัทจะจัดให้ ผ้ ูเชี0 ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท เป็ นผู้ให้
ความเห็นเกี0ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื0อนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้
ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิ ออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทังจะมี
5 การเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที0ตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
11.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันที0อาจเกิดขึ 5นในอนาคตนัน5 บริ ษัทจะปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง0 หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังเป็
5 นไปตามมาตรฐานบัญชีเรื0 อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี0ยวกับบุคคล หรื อกิจกรรมที0เกี0ยวข้ องกันซึง0 กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย
ในกรณีที0เป็ นรายการที0เกิดขึ 5นเป็ นปกติ เช่น การจ้ างผลิตชิ 5นงาน การซื 5อผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และการขายผลิตภัณฑ์
เป็ นรายการที0เกิ ดขึน5 ต่อเนื0องในอนาคต บริ ษัทได้ กําหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้ เป็ นไปตามลักษณะการค้ า
โดยทัว0 ไป โดยอ้ างอิงกับราคาและเงื0อนไขที0เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์ของรายการที0
เข้ าข่ายเป็ นรายการที0เกิดขึ 5นเป็ นปกติ ที0คณะกรรมการตรวจสอบได้ กําหนดเอาไว้
อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้ าทํารายการระหว่างกันที0ไม่เข้ าข่ายรายการที0เกิดขึ 5นเป็ นปกติดงั กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจะจัด
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ ความเห็นเกี0ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที0คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที0เกิดขึ 5น บริ ษัทจะจัดให้ มีบคุ คลที0มีความรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรื อผู้
ประเมินราคาทรัพย์สนิ ที0มีความเป็ นอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี0ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
หรื อบุคคลที0มีความรู้ความชํานาญพิเศษจะถูกนําไปใช้ ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี เพื0อให้
มีความมัน0 ใจว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการโยกย้ าย หรื อถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท แต่
เป็ นการทํารายการที0บริ ษัทได้ คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 งบการเงิน
(ก) สรุ ปรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน และรายงานการสอบบัญชี

รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้รับผิดชอบงบทางการเงินของบริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) และข้ อมูลทางการเงินที0
ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ 5นตามมาตรฐานการบัญชีที0รับรองทัว0 ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบาย
บัญชีที0เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ0าเสมอและใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังอย่างดีที0สดุ ในการจัดทํา รวมทังมี
5 การเปิ ดเผยข้ อมูลที0
สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ จดั ให้ มีระบบควบคุมภายในที0มีประสิทธิผล เพื0อให้ มนั0 ใจว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความ
ถูกต้ อ ง ครบถ้ วน โดยงบการเงิ นของบริ ษัทได้ รับ การตรวจสอบโดยผู้ส อบบัญชี ข องบริ ษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํ ากัด ในการ
ตรวจสอบนันทางคณะกรรมการบริ
5
ษัท ได้ สนับสนุนข้ อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื0อให้ ผ้ ูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นได้ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที0แสดงไว้ ในรายงานประจําปี
แล้ ว
ในการนี 5 บริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
5
ซึง0 ประกอบด้ วยกรรมการที0ไม่เป็ นผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที0หรื อลูกจ้ างบริ ษัท
เป็ นผู้รับผิดชอบเกี0ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี0ยวกับเรื0 อง
นี 5 ซึง0 ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท โดยรวมอยู่ในระดับที0น่าพอใจและสามารถสร้ าง
ความเชื0 อมัน0 อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริ ษัท ประจํ าปี สิ 5นสุดวันที0 31 ธันวาคม 2549 มีความเชื0 อถือได้ โดยได้ ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที0รับรองทัว0 ไป และปฏิบตั ิถกู ต้ องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื0น ๆ ที0เกี0ยวข้ อง

(นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ
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สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมา
งบการเงินของบริษัทปี 2547 – 2549 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด ซึง0
ได้ แสดงความเห็นและรายงานการตรวจสอบดังนี 5
งบการเงินปี 2547 ณ วันที0 31 ธันวาคม 2547 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื0อนไข
งบการเงินปี 2548 ณ วันที0 31 ธันวาคม 2548 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื0อนไข
งบการเงินปี 2549 ณ วันที0 31 ธันวาคม 2549 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื0อนไข
(ข) ตารางสรุ ปงบการเงินบริษัทในระยะเวลา 3 ปี

งบกําไรขาดทุน

ปี 2547

หน่วย: ล้านบาท
ปี 2549

ปี 2548

รายได้จากการขาย

1,714.12

100.00%

2,072.77

100.00%

2,179.95

100.00%

ต้นทุนขาย
กําไรขันต้ น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รายได้อืDน
กําไรจากการดําเนินงาน
ดอกเบี(ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับงวด

1,204.53
509.59
154.89
4.40
359.09
12.97
105.21
240.91

70.27%
29.73%
9.04%
0.26%
20.95%
0.76%
6.14%
14.05%

1,531.82
540.95
159.77
13.71
394.89
5.56
113.54
275.79

73.90%
26.10%
7.71%
0.66%
19.05%
0.27%
5.48%
13.31%

1,695.16
484.79
207.06
20.89
298.62
0.19
75.48
222.95

77.76%
22.24%
9.50%
0.96%
13.70%
0.01%
3.46%
10.23%
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งบดุล
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี(การค้าและตัวU เงินรับสุ ทธิ - กิจการทีDเกีDยวข้องกัน
ลูกหนี(การค้าและตัวU เงินรับสุ ทธิ - ทัวD ไป
สิ นค้าคงเหลือ
อืDน ๆ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ทีDเกีDยวข้องกัน
ทีDดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืDน
รวมสิ นทรัพย์
หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั(นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี(การค้า - กิจการทีDเกีDยวข้องกัน
เจ้าหนี(การค้า – กิจการอืDน
เจ้าหนี(จากการซื(อสิ นทรัพย์
เจ้าหนี(อืDน
เจ้าหนี(เช่าซื(อสิ นทรัพย์ทีDถึงกําหนดชําระภายในหนึDงปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวทีDถึงกําหนดชําระภายในหนึDงปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี(สินหมุนเวียนอืDน
รวมหนีสินหมุนเวียน
เจ้าหนี(เช่าซื(อสิ นทรัพย์
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมหนีสิน
ทุนเรื อนหุน้ - หุน้ สามัญ ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระเต็ม
มูลค่า
- หุน้ สามัญ 2,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)
- หุน้ สามัญ 259,800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินกว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสมจัดสรรแล้ว
- สํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสมทีDยงั ไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2547

166.90
24.57
297.46
190.69
14.82
694.44
25.70
365.91
0.08
1,086.13

2548

ปี 2549

15.37%
592.78 35.62%
2.26%
25.75
1.55%
27.39%
351.33 21.11%
17.56%
213.63 12.84%
1.36%
39.37
2.37%
63.94% 1,222.86 73.49%
2.37%
25.70
1.54%
33.69%
415.41 24.96%
0.01%
0.11
0.01%
100.00% 1,664.08 100.00%

208.71 11.40%
22.45
1.23%
353.88 19.33%
251.30 13.73%
17.85
0.98%
854.19
46.66%
25.70
1.40%
950.50 51.92%
0.26
0.01%
1,830.65 100.00%

120.00
43.54
221.13
1.87
6.43
0.04
62.46
122.19
7.58
585.25
8.54
593.78

11.05%
4.01%
20.36%
0.17%
0.59%
0.00%
5.75%
11.25%
0.70%
53.88%
0.00%
0.79%
54.67%

62.30
258.05
3.32
7.52
8.54
84.05
7.94
431.72
431.72

0.00%
3.75%
15.50%
0.20%
0.45%
0.00%
0.51%
5.05%
0.48%
25.94%
0.00%
0.00%
25.94%

57.53
289.39
15.51
8.83
99.34
8.67
479.27
479.27

0.00%
3.14%
15.81%
0.85%
0.48%
0.00%
0.00%
5.43%
0.47%
26.18%
0.00%
0.00%
26.18%

200.00

18.41%

-

0.00%

259.80
464.87

0.00%
15.61%
0.00%
27.94%

259.80
464.87

0.00%
14.19%
0.00%
25.39%

4.34
288.01
492.35
1,086.13
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0.40%
26.52%
45.33%
100.00%

26.85
1.61%
480.84 28.90%
1,232.36 74.06%
1,664.08 100.00%

26.85
1.47%
599.86 32.77%
1,351.38 73.82%
1,830.65 100.00%
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ปี 2547

งบกระแสเงินสด

ปี 2548

ปี 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิ

240.91

275.79

222.95

41.68

42.38

53.41

ค่าเสืD อมราคาสิ นทรัพย์

40.71

42.96

53.88

ภาษีเงินได้หกั ณ ทีDจ่าย

-

-

-

(1.30)

(0.79)

(0.53)

ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์

-

0.11

0.48

(กําไร)/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีDยน

2.27

0.14

(0.42)

282.59

318.22

276.36

(52.46)

(55.06)

0.64

(129.64)

(22.94)

(37.67)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืDน

0.78

(6.82)

(6.48)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืDน

0.06

(0.02)

(0.15)

72.76

55.55

27.09

2.09

1.09

1.31

68.58

(38.15)

15.16

1.28

(0.36)

0.73

(36.54)

(65.99)

0.63

246.05

252.23

276.99

-

-

รายการปรับปรุ งเพืDอกระทบยอดกําไรสุ ทธิเป็ นเงินสดจากกิจกรรม ดําเนิน งาน

(กําไร)/ขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีDยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี(สิน ดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิDมขึ(น)/ลดลง
ลูกหนี(การค้าและตัวU เงินรับ
สิ นค้าคงเหลือ

หนี(สินจาการดําเนินงานเพิDมขึ(น/ลดลง
เจ้าหน้าการค้า
เจ้าหนี(อืDน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี(สินหมุนเวียนอืDน
การเปลีDยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี(สินดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก/(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว

4.80

เงินมัดจําซื(อทีDดิน

(10.26)

(17.74)

-

เงินสดจ่ายเพืDอซื(อสิ นทรัพย์ถาวร

(68.96)

(92.30)

(550.94)

2.71

1.98

2.21

(71.70)

(108.06)

(548.73)

เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก/(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
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หน่วย: ล้านบาท
ปี 2547

งบกระแสเงินสด

ปี 2548

ปี 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั(นจากสถาบันการเงินเพิDมขึ(น/(ลดลง)

(20.00)

(120.00)

-

(0.37)

(0.04)

-

(62.46)

(62.46)

(8.54)

-

537.86

-

(13.19)

-

(20.00)

(60.45)

(103.79)

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก/(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(102.83)

281.72

(112.33)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม= ขึน /(ลดลง)

71.51

425.89

(384.07)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

95.38

166.90

592.78

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสินงวด

166.90

592.78

208.71

เงินสดจ่ายชําระเจ้าหนี(เช่าซื(อสิ นทรัพย์
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับค่าหุน้ สามัญเพิDมทุน
เงินสดจ่ายชําระค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายหุน้
เงินสดจ่ายปันผล
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อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2547

ปี 2548

ปี 2549

อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง

เท่า

1.19

2.83

1.78

อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

เท่า

0.84

2.25

1.22

อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

0.46

0.50

0.61

อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี(การค้า

เท่า

5.80

5.93

5.79

ระยะเวลาเก็บหนี(เฉลีDย

วัน

62.09

60.71

62.21

อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ

เท่า

9.57

7.58

7.29

ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลีDย

วัน

37.62

47.51

49.37

อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี(

เท่า

5.31

5.24

5.08

ระยะเวลาชําระหนี(

วัน

67.85

68.74

70.85

Cash Cycle

วัน

31.86

39.48

40.72

อัตรากําไรขั(นต้น

%

29.73%

26.10%

22.24%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

%

20.95%

19.05%

13.70%

อัตรากําไรอืDน

%

0.26%

0.66%

0.96%

อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร

%

68.52%

63.87%

92.76%

อัตรากําไรสุ ทธิ

%

14.02%

13.22%

10.13%

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

%

64.78%

31.98%

17.26%

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์

%

25.52%

20.06%

12.76%

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร

%

79.75%

81.59%

24.76%

อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

เท่า

1.82

1.52

1.26

อัตราส่ วนหนี(สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้

เท่า

1.21

0.35

0.35

อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี(ย

เท่า

28.09

66.76

1,692.15

อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis)

เท่า

1.35

0.69

0.42

อัตราการจ่ายเงินปันผล

%

8.30%

21.92%

46.56%

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
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12.2 อธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ด้ านรายได้
รายได้ รวมของบริ ษัทปี 2549 เท่ากับ 2,200.84 ล้ านบาท เพิ0มขึ 5น 114.35 ล้ านบาท หรื อเพิ0มขึ 5นร้ อยละ 5.48 เมื0อเปรี ยบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปี ก่อน มาจากรายได้ จากการขายสายควบคุมรถยนต์ สายควบคุมรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์ โดยส่วนใหญ่เป็ นรายได้ จาการขายในประเทศ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 97.76 ของรายได้ จากการขายรวมของบริ ษัท ซึ0ง
ขายให้ กบั ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที0มีฐานการผลิตในประเทศไทย
รายได้ จากการขายปี 2549 เท่ากับ 2,179.95 ล้ านบาท เพิ0มขึ 5นจากปี ก่อน 107.17 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการเติบโต
ร้ อยละ 5.17 ส่วนใหญ่มาจากการขายในประเทศเท่ากับ 2,131.19 ล้ านบาท เพิ0มขึ 5นจากปี ก่อน 117.60 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
5.84 มีรายละเอียดดังนี 5
- รายได้ จากการขายสายควบคุมรถยนต์ปี 2549 เท่ากับ 1,073.51 ล้ านบาท เพิม0 ขึ 5นจากปี ก่อน 80.91 ล้ านบาท หรื อเพิ0มขึ 5น
ร้ อยละ 8.15 มาจากปริ มาณคําสัง0 ซื 5อของลูกค้ ารายใหญ่เพิ0มมากขึ 5น
- รายได้ จากการขายสายควบคุมรถจักรยานยนต์ปี 2549 เท่ากับ 460.63 ล้ านบาท เพิ0มขึ 5นจากปี ก่อน 110.40 ล้ านบาท หรื อ
เพิ0มขึ 5นร้ อยละ 31.52 มาจากปริมาณคําสัง0 ซื 5อของลูกค้ ารายใหญ่เพิ0มมากขึ 5น
- รายได้ จากการขายชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ปี 2549 เท่ากับ 586.65 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 63.11 ล้ าน
บาท หรื อลดลงร้ อยละ 9.71 มาจากลูกค้ ารายใหญ่ ได้ มีการจบการผลิตรถยนต์ในบางรุ่น
- รายได้ จากการขายอื0น ๆ ส่วนใหญ่เป็ นรายได้ จากการขายให้ กบั ศูนย์อะไหล่ในปี 2549 เท่ากับ 10.40 ล้ านบาท ลดลงจากปี
ก่อน 10.60 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 50.48
รายได้ อ ืนๆ ปี 2549 เท่ากับ 20.89 ล้ านบาท เพิม0 ขึ 5นจากปี ก่อน 7.18 ล้ านบาท ส่วนหนึง0 มาจากดอกเบี 5ยรับเพิม0 ขึ 5นและ
กําไรจากอัตราแลกเปลีย0 นเงินตราต่างประเทศ
ต้ นทุนขายและกําไรขันP ต้ น
ต้ นทุนขายปี 2549 เท่ากับ 1,695.16 ล้ านบาท เมื0อเทียบกับรายได้ จากการขายรวมคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 77.76 ซึง0 เพิ0มขึ 5น
จากปี 2548 ที0มีสดั ส่วนต้ นทุนขายร้ อยละ 73.90 เนื0องจากมีคา่ ใช้ จา่ ยจากการผลิตทีเ0 พิ0มขึ 5นจากปริ มาณการสัง0 ซื 5อของลูกค้ า และจาก
การเริ0 มทยอยย้ ายสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ช่วงปลายปี 2549 ทําให้ มคี า่ ใช้ จ่ายด้ านเงินเดือน ค่าแรง ค่าสวัสดิการพนักงาน ค่า
สาธารณูปโภค ค่าเสือ0 มราคาสินทรัพย์เพิ0มขึ 5น ส่งผลให้ มกี ําไรขันต้
5 นปี 2549 คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
5 นร้ อยละ 22.24 ปรับตัวลดลงเมื0อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2548 ที0มีอตั ราร้ อยละ 26.10
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารปี 2549 เท่ากับ 207.06 ล้ านบาท เมื0อเทียบกับรายได้ จากการขายรวมคิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 9.50 ซึง0 เพิ0มขึ 5นจากปี 2548 ที0มีสดั ส่วนร้ อยละ 7.71 เนื0องจากช่วงปลายปี 2549 ได้ เริ0 มทยอยย้ ายสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ ส่งผลให้ มี
ค่าใช้ จ่ายเพิ0มขึ 5นด้ านเงินเดือน เงินค่าชดเชยพนักงานที0ไม่สามารถปฏิบตั ิงานที0สาํ นักงานแห่งใหม่ได้
ค่าสวัสดิการ และค่าขนย้ าย
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กําไรสุทธิ
บริ ษัทมีกําไรสุทธิ ปี 2549 เท่ากับ 222.95 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิต่อรายได้ รวม (Net Profit Margin) ร้ อยละ
10.13 ลดลงจากปี 2548 ที0มีอตั รากําไรสุทธิต่อรายได้ รวมร้ อยละ 13.22 เนื0องจากบริ ษัทเริ0 มทยอยย้ ายที0ตงสํ
ั 5 านักงานใหญ่ช่วงปลายปี
2549 ส่งผลให้ มีคา่ ใช้ จ่ายด้ านต้ นทุนขาย และค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิ0มขึ 5น
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที0 31 ธันวาคม 2549 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวม 1,830.65 ล้ านบาท เพิ0มขึ 5นจากปี ก่อน 166.57 ล้ านบาท หรื อเพิม0 ขึ 5น ร้ อยละ
10.01 โดยมีรายละเอียดดังนี 5
- สินทรัพย์หมุนเวียนปี 2549 เท่ากับ 854.19 ล้ านบาท เมื0อเทียบกับปี ก่อน เท่ากับ 1,222.86 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ
30.15 เนื0องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงมาจากการจ่ายเงินค่าซื 5อที0ดินและชําระค่าก่อสร้ างอาคารโรงงานและ
สํานักงานแห่งใหม่ที0นคิ มอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนปี 2549 เท่ากับ 976.46 ล้ านบาท ปี 2548 เท่ากับ 441.22 ล้ านบาท เพิ0มขึ 5น 535.24 ล้ านบาท หรื อ
เพิ0มขึ 5นร้ อยละ 121.31 มาจากการซื 5อที0ดินและการก่อสร้ างอาคารโรงงานและสํานักงานแห่งใหม่
หนีสP นิ
ปี 2549 บริ ษัทมีหนี 5สินเท่ากับ 479.27 ล้ านบาท เพิ0มขึ 5นจากปี ก่อน 47.55 ล้ านบาท หรื อเพิ0มขึ 5นร้ อยละ 11.01 เนื0องจากเจ้ าหนี 5
การค้ าเพิ0มขึ 5นมาจากการจัดซื 5อวัตถุดิบเพื0อเตรี ยมไว้ ใช้ ในการผลิตเพิ0มขึ 5น เจ้ าหนี 5สินทรัพย์เพิ0มขึ 5นมาจากบริ ษัทยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค่าก่อสร้ างอาคารโรงงานและสํานักงานแห่งใหม่งวดสุดท้ าย ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเพิ0มขึ 5นเนื0องจากลูกค้ าเรี ยกเก็บเงินชดเชยจากการขาย
สินค้ า สําหรับส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงมาจากบริ ษัทชําระคืนเงินกู้เสร็ จสิ 5นในเดือนพฤษภาคม ปี 2549
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ปี 2549 เท่ากับ 1,351.38 ล้ านบาท เมื0อเทียบกับปี 2548 เท่ากับ 1,232.35 ล้ านบาท เพิ0มขึ 5น 119.03 ล้ านบาท หรื อเพิ0มขึ 5น
ร้ อยละ 9.66 เป็ นผลมาจากกําไรสะสมที0เพิ0มขึ 5นจากกําไรสุทธิ จากการดําเนินงานในปี 2549 หลังหักเงินปั นผลจ่าย ซึ0งบริ ษัทมีกําไร
สะสมที0ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ สิ 5นปี 2549 เท่ากับ 599.86 ล้ านบาท ดังนันมู
5 ลค่าหุ้นตามบัญชีของบริ ษัท ณ สิ 5นปี 2549 เท่ากับ 5.20 บาท
ต่อหุ้น เมื0อเทียบกับปี 2548 เท่ากับ 4.74 บาทต่อหุ้น เพิ0มขึ 5นร้ อยละ 9.70

74

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

12.3 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
12.3.1 ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
- สํานักงานสอบบัญชีบริ ษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด หรื อกิจการทีเ0 กี0ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและ
สํานักงานที0ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี ที0ผา่ นมามีการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินรวม 475,000 บาท
(สีแ0 สนเจ็ดหมื0นห้ าพันบาท)
- ค่าพาหนะเดินทางของผู้สอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 8,180 บาท (แปดพันหนึง0 ร้ อยแปดสิบบาท)
12.3.2 ค่ าบริการอืน (Non-audit Fee)
-ไม่มีทังนี
5 5 ผู้สอบบัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตังแต่
5 ปี 2547 – 2549 รวมเป็ นระยะเวลา 3 ปี และปฏิบตั ิหน้ าที0ใน
ฐานะผู้สอบบัญชีได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา โดยผู้สอบบัญชีไม่มคี วามสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ที0เกี0ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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13. ข้ อมูลอ้ างอิง
นายทะเบียน

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที0 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (02) 229 2800
โทรสาร : (02) 359 1259

ผู้สอบบัญชี

นายสมสิทธิ เตชะมนตรี กลุ
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที0 430
บริ ษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด
เลขที0 100 ถนนพระราม 4 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : (02) 623 3300
โทรสาร : (02) 623 3020 - 1

ที0ปรึกษาทางการเงิน

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
เลขที0 130 - 132 ชัน5 2, 20, 24 - 26, 28
อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : (02) 686 2000 ต่อ 2191
โทรสาร : (02) 263 3830
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ส่ วนที 3
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี 5แล้ ว
และด้ วยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริ หารของบริ ษัทหรื อผู้ดํารงตําแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วนไม่เป็ น
เท็จไม่ทําให้ ผ้ อู ื0นสําคัญผิดหรื อไม่ขาดข้ อมูลที0ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี 5ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที0สรุปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบ ถ้ วนใน
สาระสําคัญเกี0ยวกับฐานะการเงินผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษัท
(2) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที0ดี
เพื0อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลใน
ส่วนที0เป็ นสาระสําคัญทังของบริ
5
ษัทอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
5
มดูแลให้ มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที0ดี และควบคุมดูแลให้ มกี ารปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าวและข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที0 29 มกราคม 2550 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึง0 ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลีย0 นแปลงที0สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทํ
5
าที0มิ
ชอบที0อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนี 5เพื0อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
5
นเอกสารชุดเดียวกันกับที0ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว
ข้ าพเจ้ าได้
มอบหมายให้ นายสริ ศ พัฒนะเมลือง เป็ นผู้ลงลายมือชื0อกํากับเอกสารนี 5ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื0อของ นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที0ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น”
ชื0อ

ตําแหน่ง

1. นายสรรเสริ ญ

จุฬางกูร

ประธานเจ้ าหน้ าที0บริ หาร

2. นายชูทอง

พัฒนะเมลือง

รองประธานเจ้ าหน้ าที0บริ หาร

3. นายสริ ศ

พัฒนะเมลือง

กรรมการผู้จดั การ

ชื0อ

ตําแหน่ง

ผู้รับมอบอํานาจนายสริ ศ พัฒนะเมลือง กรรมการผู้จดั การ
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ลายมือชื0อ
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“ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี 5แล้ ว
และด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริ ษัทข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนเป็ นเท็จ ทําให้ ผ้ อู ื0นสําคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที0ควรต้ องแจ้ งใน
สาระสําคัญ
ในการนี 5 เพื0อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
5
นเอกสารชุดเดียวกันกับที0ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มีเหตุอนั ควรสงสัย
ว่าข้ อมูลดังกล่าว ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนเป็ นเท็จทําให้ ผ้ อู ื0นสําคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที0ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง
เป็ นผู้ลงลายมือชื0อกํากับเอกสารนี 5ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื0อของ
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง
กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที0ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น”
ชื0อ

ตําแหน่ง

1. Mr.Makoto

Teraura

กรรมการ

2. นายอภิชาติ

จุฬางกูร

กรรมการ

3. Mr.Takao

Minami

กรรมการ

4. นายทวีฉตั ร

จุฬางกูร

กรรมการ

5. นายกวี

วสุวตั

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

6. นายอภินนั ท์

ณ ระนอง

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

7. นายปริ ญญา

ไววัฒนา

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ชื0อ

ตําแหน่ง

ผู้รับมอบอํานาจนายสริ ศ พัฒนะเมลือง กรรมการผู้จดั การ
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกียวกับผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท

ชื=อ-สกุล

1. นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร

อายุ
(ปี )
65

มัธยมศึกษา

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(ณ วันที= 12
ต.ค. 2549)
31.99

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสั มพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

บิดานายอภิชาติ จุฬางกูร
และนายทวีฉัตร จุฬางกูร

2521 – ปัจจุบนั
2534 – ปัจจุบนั
2529 – ปัจจุบนั
2515 – ปัจจุบนั
2534 – ปัจจุบนั
2534 – ปัจจุบนั
2534 – ปัจจุบนั

2538 – ปัจจุบนั
2540 – ปัจจุบนั
2541 – ปัจจุบนั
2539 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2531 – ปัจจุบนั

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
รองประธานกรรมการ
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ชื=อหน่ วยงาน/บริษัท
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
บจ.ซัมมิท คอร์ ปอเรชันD

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ลงทุนและถือหุ ้นในกิจการอืDน ๆ

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี( อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทําแบบพิมพ์

บจ.ซัมมิท โอโตซี ท อินดัสตรี

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ทุกชนิด
ผลิตชิ(นส่ วนตัวถังรถยนต์จากการปั(มขึ(นรู ป
ชิ(นส่ วนท่อไอเสี ย
ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลืDอน

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี( เวิร์ค
บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซี ท แมนู
แฟคเจอริD ง
บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรี ยลแมนู
แฟคเจอริD ง
บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริD ง เซ็นเตอร์
บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี
บจ.ออโต้ อินทีเรี ยร์ โปรดักส์
บจ.บางกอก อีเกิล วิง

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก
แผ่นเส้นใยอัดและแผ่นพลาสติกเพืDอใช้
ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตชิ(นส่ วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์
ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครืD องฉี ดพลาสติก
โลหะงานไม้
ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ(นส่ วน
รถยนต์
ผลิตท่อไอเสี ยรถยนต์
ผลิต นําเข้า ส่ งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพ(ืน
หัวหมอนเบาะรถยนต์
ผลิตชิ(นส่ วน Press Part

ประวัติ
การ
กระทํา
ผิด
ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชื=อ-สกุล

อายุ
(ปี )

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(ณ วันที= 12
ต.ค. 2549)

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสั มพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื=อหน่ วยงาน/บริษัท

2525 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท

2537 – ปัจจุบนั
2540 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

บจ.กัลลวิศว์ ออโตพาร์ต อุตสาหกรรม
บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ ท

2533 – ปัจจุบนั

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรี ยล

2538 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

2545 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

บจ.ซัมมิท เว็ทตรอน อิเลคโทรนิ คส์

2517 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

บจ.ไทยออโตอินดัสตรี

2537 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

บจ.ไทยซี ทเบลท์

2545 – ปัจจุบนั
2539 – ปัจจุบนั
2539 – ปัจจุบนั
2537 – ปัจจุบนั
2536 – ปัจจุบนั
2531 – ปัจจุบนั
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บจ.ซัมมิท โบลท์ตนั
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า
บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟค เจอริD ง
บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ ฟ
บจ.ซัมมิท โชว่า แมนูแฟค เจอริD ง
บจ.ซัมมิท สเตียริD ง วีล
บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท อี-ลีด อิเลคโทรนิค

ผลิตชิ(นส่ วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิ งค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ
ปลอกสาย
ผลิตกระทะล้อ
ผลิตชิ(นส่ วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตูรถยนต์
ฝากระโปรงรถยนต์
นําเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น
รับจ้างตัดเหล็ก
ผลิตน็อตสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ผลิต ขาย แกนพวงมาลัยรถยนต์
ผลิตชิ(นส่ วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt
ผลิตและรับจ้างผลิตโช๊คอัพ
ผลิต ขาย และรับจ้างทําพวงมาลัยรถยนต์และ
กระปุกเกียร์รถยนต์
ผลิตผ้าสําหรับหุ ้มเบาะรถยนต์
ผลิต Hand Free สําหรับโทรศัพท์มือถือ เครืD อง
เล่น CD, DVD, Blue Tooth
ผลิตรี โมทคอนโทรลสําหรับเปิ ด-ปิ ดประตู
และสัญญาณกันขโมย
ผลิต ขาย ชิ(นส่ วน Press Part ของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิ รภัยและสาย
เข็มขัดนิรภัย

ประวัติ
การ
กระทํา
ผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชื=อ-สกุล

อายุ
(ปี )

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(ณ วันที= 12
ต.ค. 2549)

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสั มพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา
2539 - ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั

ตําแหน่ ง

ชื=อหน่ วยงาน/บริษัท

2547 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

บจ.ไทยออโตวีล
บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนู แฟคเจอริD ง
บจ.มารู บิชิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียด
นาม (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
บจ.ซัมมิท ไฮย่า (ประเทศไทย)

2542 - ปัจจุบนั

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

2541 – ปัจจุบนั
2538 – ปัจจุบนั

กรรมการ และกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

2545 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2548 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการ

บจ.จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท
อินทีเรี ยส์
บจ.ไคเปอร์ ซัมมิท อินดัสตรี( (ปทท.)
บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็ คเจอ
ริD ง
บจ.เอช เอส เอช
บจ.ฮายาม่า อินเตอร์เทรด
บจ.ซัมมิท รี เทอร์ นิ ทโตกุ ซาวด์ พรู๊ ฟ

2530 – ปัจจุบนั
2549 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

2549 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
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บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท
(จดทะเบียนในประเทศอินเดีย)
บจ.ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์
บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ แมนู แฟคเจอ
ริD ง
บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์ โอโต
โมทีฟ

ผลิตดุมล้อ กระทะล้อ
ผลิตเบรคมือรถยนต์
ผลิตชิ(นส่ วนเบาะทีDนDงั รถยนต์
ผลิตและซ่ อมแซมเครืD องจักรและอุปกรณ์การ
ผลิต
ผลิตเบาะนัDงรถยนต์
ผลิตอุปกรณ์เบาะรถยนต์
ผลิตชิ(นส่ วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็คโทรนิค
ลงทุนและถือหุ ้นในกิจการอืDน
จําหน่ายชิ(นงานพรม แผ่นยางทีDใช้กบั รถยนต์
ผลิตเพืDอขายและส่ งออกซึD งวัสดุกนั เสี ยงสําหรับ
รถยนต์
ผลิตชิ(นส่ วนรถยนต์
ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิคส์
ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั(งชิ(นส่ วนประกอบ
และอุปกรณ์ของยานพาหนะ
ผลิตหรื อรับจ้างผลิตเครืD องมือ ผลิตชิ(นส่ วน
ตัวถังรถยนต์และชิ(นส่ วนอะไหล่รถยนต์อืDน ๆ

ประวัติ
การ
กระทํา
ผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

2. นายชูทอง พัฒนะ
เมลือง

อายุ
(ปี )
63

ปริ ญญาตรี
คณะรัฐศาสตร์
สาขาการปกครอง

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(ณ วันที 12
ต.ค. 2549)
6.54

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์

บิดานายสริ ศ พัฒนะเมลือง
และน.ส.สิริณา พัฒนะเมลือง

หลักสูตร
- Director
Accreditation
Program (DAP) รุ่นที0
35/2005 : IOD

3. นายมากาโต เทราอุรา
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Mechanical
Engineering Faculty
of
Technology,
Shizuoka University

-

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

-

2521 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

2525 – ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ รองประธานเจ้ าหน้ าที0
บริ หาร กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานบริ ษัท กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

2538 – ปั จจุบนั

ประธานบริ ษัท กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

2545 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั

ประธานบริ ษัท กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานบริ ษัท กรรมการผู้มอี ํานาจลงนาม
ประธานบริ ษัท กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็ ค
เจอริD ง
บจ.ซัมมิท โบลท์ตนั
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า
บจ.ซัมมิท เว็ทตรอน อิเลคโทรนิคส์

2546 – ปั จจุบนั
2531 – ปั จจุบนั

บจ.ไทยโปรเกรส รับเบอร์
บจ.ซัมมิท สเตียริ0 ง วีล

2547 – ปั จจุบนั
2524 – ปั จจุบนั

ประธานบริ ษัท
กรรมการ กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ

2538 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2546 – ปั จจุบนั

กรรมการ

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

2523 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

2543 – ปั จจุบนั

กรรมการ
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บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท

บจ.อมตะ ซัมมิท เรดดี 5 บิลท์
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตชิ 5นส่วนประกอบระบบสายเบรค สายคลัช
และสายคันเร่ง
ผลิตชิ 5นส่วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็คโทรนิค
ผลิตน็อตสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ผลิตรี โมทคอนโทรลสําหรับเปิ ด-ปิ ดประตู และ
สัญญาณกันขโมย
ผลิตชิ 5นส่วนยาง
ผลิต ขาย และรับจ้ างทําพวงมาลัยรถยนต์และ
กระปุกเกียร์ รถยนต์
ให้ เช่าและจําหน่ายโรงงาน
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ และ
Door Module
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์

ประวั
ติการ
กระ
ทําผิด
ไม่มี

ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(ณ วันที 12
ต.ค. 2549)

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท

2532 – ปั จจุบนั

กรรมการ

HI-LEX Controls Inc.

2518 – ปั จจุบนั
2542 – ปั จจุบนั
2542 – ปั จจุบนั
2528 – ปั จจุบนั
2516 – ปั จจุบนั
2519 – ปั จจุบนั
2523 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

HI-LEX Corporation
HI-LEX India (P) Ltd.
HI-LEX Vietnam Co., Ltd.
Izushi Cable, Inc.
Kanto TSK, Inc.
Mikuni Cable, Inc.
Nippon Cable System Inc.

2524 – ปั จจุบนั

กรรมการ

Nippon Cable System Saitama, Inc.

2532 – ปั จจุบนั

กรรมการ

Nippon Cable System Shimane, Inc.

2521 – ปั จจุบนั
2532 - ปั จจุบนั
2516 - ปั จจุบนั
2516 - ปั จจุบนั
2515 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

PT. HI-LEX Indonesia
PT. HI-LEX Parts.
Tajima TSK, Inc.
Tanba Cable, Inc.
TSK (Korea) Co., Ltd.

2545 - ปั จจุบนั

กรรมการ

Yantai TSK Cable System Co.,Ltd.
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ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ และ
Rear Slider
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตสายควบคุมสําหรับรถยนต์ เรื อ อุปกรณ์
ก่อสร้ าง อุปกรณ์อตุ สาหกรรม เครื0 องมือทาง
การแพทย์ และสายควบคุมที0ใช้ ในบ้ านและ
อาคาร
ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตชิ 5นส่วนยานยนต์
ผลิตชิ 5นส่วนยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์

ประวั
ติการ
กระ
ทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

4. นายอภิชาติ จุฬางกูร

อายุ
(ปี )
36

ปริ ญญาโท
สาขาบริ หารธุรกิจ
Lincoln University
San Francisco, USA

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(ณ วันที 12
ต.ค. 2549)
0.07

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

บุตรนายสรรเสริ ญ จุฬางกูร

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท

2541 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

2547 – ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานบริ หาร กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน0

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี 5 เวอร์ ค

2547 – ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานบริ หาร กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

2547 – ปั จจุบนั

ประธานบริ หาร กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

2547 – ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั

ประธานบริ หาร กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานบริ หาร กรรมการผู้มอี ํานาจลงนาม
ประธานบริ หาร กรรมการผู้มอี ํานาจลงนาม

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ0 ง เซ็นเตอร์
บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี

2547 – ปั จจุบนั

บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี

2547 – ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผู้มี
อํานาจลงนาม
ประธานบริ หาร กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

2541 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรี ยล

2541 – ปั จจุบนั
2541 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ไคเปอร์ ซัมมิท อินดัสตรี 5 (ปทท.)
บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี

2547 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
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บจ.ซัมมิท โอโต บอดี 5 อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโตซีท แมนูแฟค
เจอริ0 ง
บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรี ยล
แมนูแฟคเจอริ0 ง

บจ.ออโต้ อินทีเรี ยร์ โปรดักส์

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื0น ๆ
ผลิตตัวถังรถยนต์ ท่อไอเสีย รับจ้ างทําแบบ
พิมพ์
ผลิตเบาะรถยนต์และชิ 5นส่วนตกแต่งภายใน
รถยนต์
ผลิตตัวถังรถยนต์ ท่อไอเสีย
ผลิตเบาะรถยนต์และชิ 5นส่วนตกแต่งภายใน
รถยนต์
ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่น
พลาสติก แผ่นเส้ นใยอัดและแผ่นพลาสติกเพื0อ
ใช้ ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตชิ 5นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์
ออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ชนิดต่าง ๆ
ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ 5นส่วน
รถยนต์
ผลิตท่อไอเสียรถยนต์
ผลิต นําเข้ า ส่งออก และรับจ้ างผลิตพรม ปูพื 5น
หัวหมอนเบาะรถยนต์
นําเข้ าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น
รับจ้ างตัดเหล็ก
ผลิตอุปกรณ์เบาะรถยนต์
ผลิตผ้ าสําหรับหุ้มเบาะรถยนต์

ประวั
ติการ
กระ
ทําผิด
ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(ณ วันที 12
ต.ค. 2549)

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท

2541 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ไทยออโตอินดัสตรี

2548 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ

2546 - ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

2545 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.จอนห์สนั คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท
อินทีเรี ยส์
บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ

2547 – ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ กรรมการผู้มอี ํานาจลงนาม

บจ.เจ. อา. เค.
บจ.อิสเทิร์น ไอแลนด์ รี สอร์ ท

2545 – ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.เออาร์ เอสที (ประเทศไทย)
บจ.ซัมมิท รี เทอร์ นิทโตกุ ซาวด์ พรู๊ฟ

2546 - ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

2548 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

2547– ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

2549 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
บจ.เจ อาร์ เค โอโตพาร์ ท
(จดทะเบียนในประเทศอินเดีย)
บจ.ซัมมิท โอโต แอลลายน์แอนซ์ ฮานอย
(จดทะเบียนในประเทศเวียนนาม)
บจ.ซัมมิท โอโต แอลลายน์แอนซ์ กวาง
เจา (จดทะเบียนในประเทศจีน)
บจ.ซัมมิท โอโต แอลลายน์แอนซ์ อู่ฮนั0
(จดทะเบียนในประเทศจีน)
บจ.ซัมมิท ซันวา โอโต แอลลายน์แอนซ์ อู่
ฮัน0 (จดทะเบียนในประเทศจีน)
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ผลิต ขาย ชิ 5นส่วนเหล็กขึ 5นรูปของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
ผลิตเพื0อขายและส่งออกซึง0 วัตถุดิบ สําหรับการ
ผลิตชิ 5นส่วนกันเสียงสําหรับรถยนต์
ผลิตเบาะรถยนต์ และ ชิ 5นส่วนตกแต่งภายใน
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ การซื 5อขายสิทธิ
สมาชิก สนามไดร์ ฟกอล์ฟ
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร และบ้ านพัก
ตากอากาศ
ผลิตชิ 5นส่วนเบาะที0นงั0 รถยนต์
ผลิตเพื0อขายและส่งออกซึง0 วัสดุกนั เสียงสําหรับ
รถยนต์
ผลิตชิ 5นส่วนเบาะที0นงั0 รถยนต์
ผลิตชิ 5นส่วนยานยนต์
ผลิตชิ 5นส่วนโลหะสําหรับรถจักรยานยนต์
รถยนต์นงั0 และยานพาหนะขนส่ง
ผลิตชิ 5นส่วนภายในและภายนอกของรถยนต์
ผลิตชิ 5นส่วนรถยนต์ ชิ 5นส่วนตกแต่งรถยนต์
เครื0 องใช้ ไฟฟ้ า
ผลิตชิ 5นส่วนรถยนต์

ประวั
ติการ
กระ
ทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

5.คุณทาคาโอ มินามิ

6.นายทวีฉัตร จุฬางกูร

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(ณ วันที 12
ต.ค. 2549)

อายุ
(ปี )

54

35

Associate of
Mechanical
Engineering from
Manicure National
College of
Technology
ปริ ญญาโท
สาขา Finance
Webster University

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

-

2549 - ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

2549 - ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการบริ หาร
ผู้จดั การทัว0 ไปอาวุโส (โรงงาน)
วิศวกรอาวุโส ส่วนงานวางแผนการผลิต
ผู้จดั การส่วนเทคนิควิศวกรรม

2548 - 2549
2544 - 2548

0.44

บุตรนายสรรเสริ ญ จุฬางกูร

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท
บจ.เจ อาร์ เค โฮล์ดิ 5ง
(จดทะเบียนในประเทศมอรี เชียส)
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
Hi – LEX Corporation
Hi - LEX Controls (USA)

ลงทุน
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ไม่มี

ไม่มี

2546 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

2538 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

2547 –ปั จจุบนั
2547 –ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานบริ ษัท กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็ คเจอ
ริ0 ง
บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ0 ง
บจ.ซัมมิท ไฮย่า (ปทท.)

2545 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั
2541 – ปั จจุบนั
2537 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ.ซัมมิท โบลท์ตนั
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า
บจ.ไคเปอร์ ซัมมิท อินดัสตรี (ปทท.)
บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ
บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท

2545 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ กรรมการผู้มอี ํานาจลงนาม

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท อี-ลีด อิเลคโทรนิค

2545 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท สเตียริ0 ง วีล

ผลิตชิ 5นส่วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็คโทรนิค
ผลิตเบรคมือรถยนต์
ผลิตและซ่อมแซมเครื0 องจักรและอุปกรณ์การ
ผลิต
ผลิตน็อตสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ผลิตอุปกรณ์เบาะรถยนต์
ผลิตชิ 5นส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt
ผลิตชิ 5นส่วนประกอบระบบสายเบรค สายคลัช
และสายคันเร่ง
ผลิตผ้ าสําหรับหุ้มเบาะรถยนต์
ผลิต Hand Free สําหรับโทรศัพท์มือถือ เครื0 อง
เล่น CD, DVD, Blue Tooth
ผลิต ขาย และรับจ้ างทําพวงมาลัยรถยนต์และ
กระปุกเกียร์ รถยนต์
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กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ประวั
ติการ
กระ
ทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(ณ วันที 12
ต.ค. 2549)

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท

2545 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.ไทยซีทเบลท์

2545 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรี ยล

2545 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

2545 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท แมนูแฟค
เจอริ0 ง
บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี 5 เวิร์ค

2545 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ0 ง เซ็นเตอร์

2539 – ปั จจุบนั
2536 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท โอโต บอดี 5 อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน0
บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

2541 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี

2545 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ออโต้ อินทีเรี ยร์ โปรดักส์

2538 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ กรรมการผู้มอี ํานาจลงนาม

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู. โฟม อินดัสตรี
บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรี ยลแมนูแฟค
เจอริ0 ง

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ ท
(จดทะเบียนในประเทศอินเดีย)
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ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสาย
เข็มขัดนิรภัย
นําเข้ าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น
รับจ้ างตัดเหล็ก
ผลิตโครงเบาะพร้ อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื0อน
ผลิตชิ 5นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั มขึ 5นรูป
ชิ 5นส่วนท่อไอเสีย
ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื0 องฉีด พลาสติก
โลหะงานไม้
ผลิตท่อไอเสียรถยนต์
ผลิตตัวถังรถยนต์ รับจ้ างทําแบบพิมพ์
ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื0น ๆ
โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยาน
ยนต์ทกุ ชนิด
ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ 5นส่วน
รถยนต์
ผลิต นําเข้ า ส่งออก และรับจ้ างผลิตพรมปูพื 5น
หัวหมอนเบาะรถยนต์
ผลิตชิ 5นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์
ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่น
พลาสติก แผ่นเส้ นใยอัดและแผ่นพลาสติกเพื0อ
ใช้ ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตชิ 5นส่วนรถยนต์

ประวั
ติการ
กระ
ทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

7. นายสริ ศ พัฒนะ
เมลือง

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(ณ วันที 12
ต.ค. 2549)

อายุ
(ปี )

32

ปริ ญญาโท
สาขาบริ หารธุรกิจ
New Hampshire
College
หลักสูตร
-Director Certification
Program (DCP) รุ่นที0
42/2004

0.06

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

บุตรนายชูทอง พัฒนะเมลือง

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท

2546 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2549 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

2549 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

2547 – ปั จจุบนั

2544 – 2546

กรรมการ กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผู้จดั การทัว0 ไปอาวุโส (สํานักงาน)
กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผู้จดั การทัว0 ไปอาวุโส (สํานักงาน)
ผู้จดั การทัว0 ไปฝ่ ายสํานักงาน

2542 – 2544

Oversea Training

Nippon Cable System Inc.

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

2545 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ กรรมการผู้มอี ํานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็ ค
เจอริD ง
บจ.ซัมมิท โบลท์ตนั
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

2546 - 2547
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บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
บจ.ท๊ อบไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์ โอโตโม
ทีฟ
บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ แมนูแฟคเจอ
ริ0 ง
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตชิ 5นส่วนเบาะที0นงั0 รถยนต์

บจ.ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค)

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมสําหรับรถยนต์ เรื อ อุปกรณ์
ก่อสร้ าง อุปกรณ์อตุ สาหกรรม เครื0 องมือทาง
การแพทย์ และสายควบคุมที0ใช้ ในบ้ านและ
อาคาร
ผลิตชิ 5นส่วนประกอบระบบสายเบรค สายคลัช
และสายคันเร่ง
ผลิตชิ 5นส่วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็คโทรนิค
ผลิตน็อตสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

บจ.ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค)

ผลิตหรื อรับจ้ างผลิตเครื0 องมือ ผลิตชิ 5นส่วน
ตัวถังรถยนต์และชิ 5นส่วนอะไหล่รถยนต์อื0น ๆ
ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทังชิ
5 5นส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ของยานพาหนะ
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ประวั
ติการ
กระ
ทําผิด

ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

8. นายกวี วสุวตั

9. นายอภินนั ท์ ณ ระนอง

อายุ
(ปี )
72

57

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาไฟฟ้ ากําลัง
Royal Melbourne
Institute of Technology
(RMIT)
หลักสูตร
- Director Accreditation
Program(DAP)
รุ่นที0 23/2004 : IOD
- Director Cetification
Program(DCP)
รุ่ นทีD 58/2005 : IOD
- Audit Committee
Program (ACP) รุ่นที0
10/2005 : IOD
ปริ ญญาตรี
สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(ณ วันที 12
ต.ค. 2549)
-

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

-

-

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท

2548 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2543 - ปั จจุบนั

นายกกิตติมศักดิ
ประธานกิตติมศักดิ
ที0ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์
กลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์
สมาคมวิศวกรรมยานยนต์
สถาบันยานยนต์
บมจ.ไทยรุ่งยูเนี0ยนคาร์

2548 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

2541 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั

กรรมการ ประธานบริ หาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

บจ. เธอร์ รีน อินเตอร์ เทรด
Grand Asset Development PLC.

หลักสูตร
- Director Accreditation
Program (DAP)
รุ่นที0 35/2005 : IOD
- Audit Committee
Program (ACP)
รุ่นที0 9/2005 : IOD
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ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ประวั
ติการ
กระ
ทําผิด
ไม่มี

ผลิตชิ 5นส่วน ดัดแปลง และประกอบยานยนต์

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
บริ หารจัดการอาคารหอประชุมกองทัพอากาศ
บริ หารจัดการโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

10. นายปริ ญญา ไว
วัฒนา

11. นางสาวสิริณา
พัฒนะเมลือง

12. นายนันทวี ทีคําเกตุ

อายุ
(ปี )
60

33

52

ปริ ญญาตรี
สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร
- Director Accreditation
Program (DAP)
35/2005 : IOD
- Audit Committee
Program (ACP) รุ่นที0
9/2005 : IOD
- Director Certification
Program (DCP) รุ่นที0
72/2006 : IOD
ปริ ญญาโท
สาขาอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสู ตร
- เลขานุการ
กรรมการบริ ษัท IOD
ปริ ญญาตรี
สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(ณ วันที 12
ต.ค. 2549)
-

0.06

0.03

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

-

บุตรี นายชูทอง
พัฒนะเมลือง

-

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท

2549 – ปั จจุบนั

หุ้นส่วนและผู้จดั การ

สํานักงานพี แอนด์ แอสโซซิเอทส์

บริ การเป็ นที0ปรึกษาด้ านบัญชีและการเงิน

2548 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

2531 – 2544

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

บจ. อุตสาหกรรมนมไทย

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตนมข้ นหวาน ผลิตนมยูเอชที ผลิตครี ม
เทียมข้ นหวาน

2545 – ปั จจุบนั

ผู้จดั การสํานักงาน

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

2546 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ไทยโปรเกรส รับเบอร์

2547 – ปั จจุบนั

ผู้จดั การทัว0 ไปฝ่ ายสํานักงาน

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

2546 – 2547

ผู้จดั การทัว0 ไปฝ่ ายจัดซื 5อและการตลาด

บจ.ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค)

2543 – 2546

ที0ปรึกษาฝ่ ายจัดซื 5อและการตลาด

บจ.ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค)
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ประวั
ติการ
กระ
ทําผิด
ไม่มี

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตชิ 5นส่วนยาง

ไม่มี

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

13. นายธีระ

ชนะบุญ

14. นายสุทน เปรมปรี

15. นางสาวเรื องนิตย์
กฤษฎี

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(ณ วันที 12
ต.ค. 2549)

อายุ
(ปี )

44

47

40

ปริ ญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี
สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ปริ ญญาโท
สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

-

0.03

0.01

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

-

-

-

51

ปริ ญญาตรี
สาขาวิศวกรรม

0.02

-

อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมมเกล้ าธนบุรี
17. นางสาวเพ็ญศิริ
เพชรกรรพุม

50

ปริ ญญาตรี
สาขาบริ หารธุรกิจ
(บัญชี) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

0.03

-

ชือหน่ วยงาน/บริษัท

2542 - 2543

ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด

บจ.ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค)

2549 - ปั จจุบนั

ผู้จดั การทัว0 ไป (ส่วนโรงงาน)

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

2545 - 2548

ผู้จดั การส่วนงานวางแผนและคลังสินค้ า

2545 – ปั จจุบนั

ผู้จดั การโรงงาน

Goldindo International Co.,Ltd.
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

2542 - 2545

ผู้จดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ

บจ.ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค)

2550 - ปั จจุบนั

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

2547 - 2549

ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

2545 - 2547
16. นายประกิต นวลแข
กุล

ตําแหน่ ง

2549 – ปั จจุบนั

เจ้ าหน้ าที0ฝ่ายบริ หารบัญชีกลาง
หัวหน้ าฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ที0ปรึกษากรรมการผู้จดั การ

บมจ.ไทยวาโก้
บจ. เอส. เอส. ดี. ซี. (ไทยเกอร์ เท็กซ์)
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

2543 – 2549

ผู้จดั การทัว0 ไป (ฝ่ ายโรงงาน)

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

2532 - 2543

ผู้จดั การโรงงาน

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค)

2550 – ปั จจุบนั

ที0ปรึกษากรรมการผู้จดั การ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

2538- 2549

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
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ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตเสื 5อผ้ า
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตชุดชันในสตรี
5
และเสื 5อผ้ าสําเร็จรูป
ผลิตผ้ าฟอกและผ้ าย้ อมและผ้ าตกแต่ง
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ประวั
ติการ
กระ
ทําผิด

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท

นาย
สรรเสริญ
จุฬางกูร

นายอภิชาติ
จุฬางกูร

นายทวีฉัตร
จุฬางกูร

นายชูทอง
พัฒนะ
เมลือง

นายทาคาโอ
มินามิ

นายมากาโต
เทราอุรา

นายสริศ
พัฒนะ
เมลือง

นายกวี
วสุวัต

นายอภินันท์
ณ ระนอง

1. บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
บริษัททีเกียวข้ อง

X, /, //, S

/, //, S

/, //, S

/, //, S

/, //

/, //

/,//,S

/,AC,ID

/,AC,ID

2. บจ.ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน0

X, /, //, S

/, //, S

/, S

3. บจ.ซัมมิท โอโต บอดี 5 อินดัสตรี

X, /, //, S

/, //, S

/, S

4. บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

X, /, //, S

/, //, S

/, S

5. บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี 5 เวิร์ค

X, /, //, S

/, //, S

/, S

6. บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอริ0 ง

X, /, //, S

/, //, S

/, S

7. บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรี ยล แมนูแฟคเจอริ0 ง

X, /, //, S

/, //, S

/, S

8. บจ.อีสเทิร์น พี. ยู.โฟม อินดัสตรี

X, /, //, S

/, //, S

/, S

9. บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ0 ง เซ็นเตอร์

X, /, //, S

/, //, S

/, S

10. บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี

X, /, //, S

/, //, S

/, S

11. บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี

X, /, //, S

/, //, S

/, S

12. บจ.ออโต้ อินทีเรี ยร์ โปรดักส์

X, /, //, S

/, //, S

/, S

13. บจ.บางกอก อีเกิล วิง

/

14. บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท

X, /, S

15. บจ.กัลลวิศว์ ออโตพาร์ ต อุตสาหกรรม

X, /, S

16. บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ ท

/, S

X, /, S

/, S

X, /, S

17. บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล

X, /, //, S

/, S

/, S

18. บจ.ซัมมิท โบลท์ตนั

X, /, S

/, S

X, /, S

/, S

19. บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

X, /, S

/, S

X, /, S

/, S

20. บจ. ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟค เจอริ0 ง

X, /, //, S

21. บจ. เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ

X, /, S

22. บจ.ซัมมิท โชว่า แมนูเเฟค เจอริ0 ง

X, /, S

23. บจ.ซัมมิท สเตียริ0 ง วีล

X, /, //, S

24. บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี

X, /, S

25. บจ.ซัมมิท อี-ลีด อิเลคโทรนิค

X, /, S

26. บจ.ซัมมิท เว็ทตรอน อิเลคโทรนิคส์

X, /, S

หมายเหตุ:

x ประธานกรรมการ

/ กรรมการ

// กรรมการบริ หาร

/, S

/, S
/, S

/, S

/, //, S

/, S
/, S
X, /, S

S กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ID กรรมการอิสระ

AC กรรมการตรวจสอบ
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นายปริญญา
ไววัฒนา

/,AC,ID

นางสาว
สิริณา
พัฒนะ
เมลือง

นายนันทวี
ทีคําเกตุ

นายธีระ
ชนะบุญ

นายสุทน
เปรมปรี

นางสาว
เรืองนิตย์
กฤษฎี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท

นาย
สรรเสริญ
จุฬางกูร

นายอภิชาติ
จุฬางกูร

27. บจ.ไทยออโตอินดัสตรี

X, /, S

/, S

28. บจ.ไทยซีทเบลท์

X, /, S

29. บจ.ไทยออโตวีล

X, /, S

30. บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ0 ง

X, /, S

31. บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม
(จดทะเบียนประเทศเวียดนาม)
32. บจ.ซัมมิท ไฮย่า (ประเทศไทย)
33. บจ.จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียล์
34. บจ.ไคเปอร์ ซัมมิท อินดัสตรี 5 (ปทท.)
35. บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็ คเจอริ0 ง
36. บจ.เอช เอส เอช
37. บจ.ฮายาม่า อินเตอร์ เทรด
38. บจ.ซัมมิท รี เทอร์ นิทโตกุ ซาว์ด พรู๊ฟ
39. บจ.เจ อาร์ เค โอโตพาร์ ท (จดทะเบียนประเทศ
อินเดีย)
40. บจ.ซัมมิท อิเล็ค โทรนิค คอมโพเน้ นท์

/, S

นายทวีฉัตร
จุฬางกูร

นายชูทอง
พัฒนะ
เมลือง

นายมากาโต
เทราอุรา

นายสริศ
พัฒนะ
เมลือง

นายกวี
วสุวัต

นายอภินันท์
ณ ระนอง

นายปริญญา
ไววัฒนา

นางสาว
สิริณา
พัฒนะ
เมลือง

/
/, S
/, S

X, /, S

/
/, X, S

/, S

/, S

/, S

/

X, /, S

/
/, S

X, /, S

/, S

/
/
/, //, S
/

/, S

/

X, /, S

41. บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ

/, S

42. บจ.เจ อา เค

/, S

43. บจ.อีสเทิร์น ไอแลนส์ รี สอร์ ท

/, S

44. บจ.เออาร์ เอสที (ประเทศไทย)

/

45. บจ.ซัมมิท รี เทอร์ นิทโตกุ ซาว์ด พรู๊ฟ

/, S

46. บจ.ไทยโปรเกรส รับเบอร์

X, /

47. บจ.อมตะ ซัมมิท เรดดี 5 บิลท์

/, S

48. บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ แมนูแฟคเจอริ0 ง

X, / , S

49. บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์ โอโตโมทีฟ

X, /, S

50. บจ.ซัมมิท โอโต แอลลายน์แอนซ์ ฮานอย
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
51. บจ.ซัมมิท โอโต แอลลายน์แอนซ์ กวางเจา
(จดทะเบียนในประเทศจีน)
52. บจ.ซัมมิท โอโต แอลลายน์แอนซ์ อูฮ่ นั0
(จดทะเบียนในประเทศจีน)

นายทาคาโอ
มินามิ

/, S

/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
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นายนันทวี
ทีคําเกตุ

นายธีระ
ชนะบุญ

นายสุทน
เปรมปรี

นางสาว
เรืองนิตย์
กฤษฎี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

x ประธานกรรมการ

/ กรรมการ

ชือบริษัท

// กรรมการบริ หาร
นาย
สรรเสริญ
จุฬางกูร

S กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

นายอภิชาติ
จุฬางกูร

53. บจ.ซัมมิท ซันวา โอโต แอลลายน์แอนซ์ อูฮ่ นั0
(จดทะเบียนในประเทศจีน)
54. บจ.เจ อาร์ เค โฮล์ดิ 5ง
(จดทะเบียนในประเทศมอรี เชียส)
55. บจ.ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค)

นายทวีฉัตร
จุฬางกูร

ID กรรมการอิสระ
นายชูทอง
พัฒนะ
เมลือง

AC กรรมการตรวจสอบ

นายทาคาโอ
มินามิ

นายมากาโต
เทราอุรา

นายสริศ
พัฒนะ
เมลือง

นายกวี
วสุวัต

/, S
/, S
/, S

56. บจ.เธอร์ รีน อินเตอร์ เทรด

/, //

57. สถาบันยานยนต์

/

58. บมจ.ไทยรุ่งยูเนี0ยนคาร์

/, AC, ID

59. Chongqing TSK Control Cable system Co.,
Ltd.
60. Dae Dong HI-LEX Inc.

/

61. Dae Dong System Co., Ltd.

/

62. Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.

/

63. HI-LEX Cable System Co., Ltd

/

64. HI-LEX Controls Inc.

/

65. HI-LEX Corporation

/

/

66. HI-LEX India (P) Ltd.

/

67. HI-LEX Vietnam Co., Ltd.

X, /

68. Izushi Cable, Inc.

/

69. Kanto TSK, Inc.

/

70. Mikoni Cable, Inc.

/

71. Nippon Cable System Inc.

X, /

72. Nippon Cable System Saitama, Inc.

/

73. Nippon Cable System Shimane, Inc.

/

74. PT. HI-LEX Indonesia.

/

75. PT. HI-LEX Parts.

/

76. Tajima TSK, Inc.

/

77. Tanba Cable, Inc.

/

78. TSK (Korea) Co., Ltd.

/

79. Yantai TSK Cable System Co., Ltd.

/

80. Grand Asset Development Plc.

หมายเหตุ:

x ประธานกรรมการ

นายอภินันท์
ณ ระนอง

/, AC, ID

/ กรรมการ

// กรรมการบริ หาร

S กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ID กรรมการอิสระ

AC กรรมการตรวจสอบ
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นายปริญญา
ไววัฒนา

นางสาว
สิริณา
พัฒนะ
เมลือง

นายนันทวี
ทีคําเกตุ

นายธีระ
ชนะบุญ

นายสุทน
เปรมปรี

นางสาว
เรืองนิตย์
กฤษฎี

