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ส่วนที� 1 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 
 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”) เป็นบริษัทในกลุม่ของซมัมิท คอร์ปอเรชั0น ซึ0งเป็นกลุม่
บริษัทผู้ผลิตชิ 5นส่วนรถยนต์รายใหญ่ที0สดุรายหนึ0งของประเทศไทย และไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น (HI-LEX Corporation) แห่ง
ประเทศญี0ปุ่ น ซึ0งเป็นผู้ผลิตสายควบคุมและชิ 5นส่วนรถยนต์ชั 5นนําของประเทศญี0ปุ่ น โดยผู้ ถือหุ้นหลกัของบริษัท ได้แก่ กลุ่ม
จฬุางกรู ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0น และกลุม่พฒันะเมลือง ซึ0งในปัจจุบนัมีสดัสว่นการถือหุ้นประมาณร้อยละ 32.51 ร้อยละ 26.94 
และร้อยละ 11.28 ตามลาํดบั  

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลติสายควบคมุ (Control Cable) และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window 
Regulator) เพื0อจําหน่ายให้แก่บริษัทผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั 5นนํา ตลอดจนศูนย์อะไหล่ ทั 5งภายในและภายนอก
ประเทศไทย โดยมีผลติภณัฑ์หลกั 2 ประเภทคือ  
 1)  สายควบคมุ 

   -  สายควบคมุระบบตา่ง ๆ ของรถยนต์ (Automobile Control Cable) ได้แก่ สายเปิดฝากระโปรงหน้า- 
   หลงั สายสตาร์ทเครื0องยนต์ สายคนัเร่ง สายเกียร์ ฯลฯ 

          -  สายควบคมุระบบตา่ง ๆ ของรถจกัรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) ได้แก่ สายเบรค สายคลชั     
      สายวดัรอบ สายเร่งความเร็ว ฯลฯ 
 2) ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ (Window Regulator) ได้แก่ ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบ

ใช้สายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบ arm-type สาํหรับรถยนต์ทกุประเภท 
บริษัทได้ผลิตสายควบคมุรถยนต์และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคมุต่าง ๆ ที0กลา่วมา

ข้างต้นภายใต้สญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) 
กบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นซึ0งเป็นผู้ผลิตสายควบคมุและชิ 5นสว่นยานยนต์ชั 5นนําของประเทศญี0ปุ่ นและเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่รายหนึ0ง
ของบริษัท นอกจากนี 5บริษัทยงัได้ทําสญัญาการใช้สทิธิและรับความช่วยเหลอืทางด้านเทคนิคในการผลิตชุดควบคมุรางกระจก
หน้าตา่งรถยนต์แบบ arm - type กบับริษัท ฟจิู กิโกะ จํากดั (Fuji Kiko Company Limited) แหง่ประเทศญี0ปุ่ นด้วย 

บริษัทมีความเสี0ยงในการดาํเนินธุรกิจ ไมว่า่จะเป็นความเสี0ยงจากการพึ0งพิงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ที0เกิดขึ 5นจากการทํา
สญัญาการใช้สทิธิและรับความชว่ยเหลอืทางด้านเทคนิคข้างต้น ระหวา่งบริษัทกบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0นซึ0งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
รายหนึ0งของบริษัท ความเสี0ยงจากการแขง่ขนัจากตา่งประเทศอนัเนื0องมาจากการย้ายฐานการผลติชิ 5นสว่นของผู้ประกอบการ
ตา่งชาติเข้ามาในประเทศไทยภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ความเสี0ยงจากการพึ0งพิงลกูค้ารายใหญ่ และความเสี0ยงอื0น ๆ โดย
มีรายละเอียดตามที0ระบไุว้ในสว่นที0 2 ข้อที0 1 เรื0องปัจจยัความเสี0ยง 

 
 

 
 
 

 
 

หมายเหต ุ    - ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น (HI-LEX Corporation) ได้มีการเปลี0ยนชื0อบริษัท จากเดมิชื0อ นิปปอน เคเบลิ ซสิเตม็ อิงค์       
                      (Nippon Cable System, Inc.) มีผลตั 5งแตว่นัที0 1 พฤษภาคม 2549 
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 ผลการดําเนินงานของบริษัทในช่วงเวลา 3 ปีที0ผ่านมาปรับตวัเพิ0มขึ 5นอย่างต่อเนื0อง โดยมีสาเหตุมาจากการที0
ผลิตภณัฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตเพิ0มมากขึ 5น และยอดการสั0งซื 5ออนัเป็นผลต่อเนื0องมาจากการขยายตวัของ
อตุสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย  โดยในปี 2547 2548 และ 2549  บริษัทมีรายได้รวมทั 5งสิ 5น 1,719 ล้านบาท 2,086  
ล้านบาทและ 2,201 ล้านบาท ตามลําดบั  และกําไรสทุธิของบริษัทในช่วง 3 ปีที0ผ่านมานั 5นได้ปรับตวัเพิ0มขึ 5นอย่างต่อเนื0อง
เช่นเดียวกนั โดยในปี 2547 2548 และ 2549 นั 5นบริษัทมีกําไรสทุธิรวมทั 5งสิ 5น  241 ล้านบาท  276 ล้านบาท และ 223 ล้านบาท 
ตามลําดบั ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั 5งสิ 5น 1,831 ล้านบาท หนี 5สินรวมทั 5งสิ 5น 479 ล้านบาท และสว่น
ของผู้ ถือหุ้นรวมทั 5งสิ 5น 1,351 ล้านบาท  

ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียนทั 5งสิ 5น 268.50 ล้านบาท   โดยเป็นหุ้นสามญัจํานวน 268.50 ล้านหุ้น    มลูค่าที0ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาทตอ่หุ้น และมีทนุจดทะเบียนที0เรียกชําระแล้วทั 5งสิ 5น 259.80 ล้านบาท 
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ส่วนที� 2 
บริษัทที�ออกหลักทรัพย์ 

 
ชื0อบริษัท    : บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”) 
 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์     และผลติชดุควบคมุราง 

กระจกหน้าตา่งรถยนต์ โดยจําหนา่ยผลติภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์  และรถจกัรยานยนต์
หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ ผลิตชิ 5นส่วนรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ในตา่งประเทศ 

 
ที0ตั 5งสาํนกังานใหญ่ : นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร เลขที0 700/737 หมูที่0 1 ตําบลพานทอง 
และโรงงาน  อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160 
 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000145 
 
โฮมเพจบริษัท : www.thaisteelcable.com 
 
โทรศพัท์ : (038) 447 200 - 21 
 
โทรสาร : (038) 447 259 - 60 
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    ปัจจยัความเสี0ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดงันี 5 
 
  1.1  ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

 บริษัททําสญัญาความช่วยเหลือด้านพึ0งพิงเครื0องหมายการค้า   ภายใต้ชื0อ    และ “HI-
LEX” และด้านเทคนิคในการผลติสายควบคมุรถยนต์ รถจกัรยานยนต์และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
แบบใช้สายเคเบิลควบคมุทั 5งหมดมาจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0น (HI-LEX Corporation) เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย
จะหมดอายุลงในปี 2550 และ 2551 ตามลําดบั รวมทั 5งบริษัทมีการสั0งซื 5อวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบจาก       
ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น ได้แก่ ยาง ส่วนประกอบสําเร็จรูป  ฯลฯ  เนื0องจากวัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบต่าง ๆ 
บางอย่างดงักลา่วไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที0จะผลิตเอง หรือไม่สามารถจดัหา
วตัถดุิบภายในประเทศไทยได้ แตบ่ริษัทไมม่ีการทําสญัญาที0เป็นข้อกําหนดบงัคบัในการจดัซื 5อวตัถดุิบแตอ่ยา่งใด   

   
 ในประเด็นความเสี0ยงด้านการสั0งซื 5อวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบดงักลา่วนั 5น  บริษัทสามารถจดัซื 5อจากบริษัทอื0น

ในประเทศญี0ปุ่ นเพื0อทดแทนการสั0งซื 5อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นได้ทนัที แต่อาจมีค่าใช้จ่ายที0สงูขึ 5น อีกทั 5งบริษัท
ยงัพยายามจดัหาคูค้่าวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบในประเทศเพื0อทดแทน  โดยที0ผา่นมาบริษัทได้มีการเปลี0ยนมา
จัดซื 5อวัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบบางประเภทจากคู่ค้าในประเทศบ้างแล้ว เพื0อช่วยลดต้นทุนที0เกี0ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ0งต้นทุนค่าขนส่งและภาษีนําเข้าในส่วนความเสี0ยงด้านการทําสญัญาให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านพึ0งพิงเครื0องหมายการค้าและด้านเทคนิคดงักลา่วนั 5น  บริษัทคาดว่าโอกาสที0ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นจะไม่
ต่ออายุสัญญาให้บริษัทนั 5นมีความเป็นไปได้น้อยมาก เนื0องจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นมีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้ น      
รายใหญ่ของบริษัท โดยถือในอตัราร้อยละ 26.94 อีกทั 5งยงัให้คํามั0นสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่บริษัทว่าจะ
ดําเนินการต่อสญัญาให้อีกคราวละ 5 ปี ภายหลงัจากที0สญัญาฉบบัปัจจุบนัแต่ละฉบบัหมดอายุลง (ซึ0งเป็น
นโยบายในการต่อสญัญาที0ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นใช้กบับริษัทในเครือทกุบริษัท) และจากการที0ได้ร่วมลงทนุและ
เป็นพนัธมิตรที0ดีตอ่กนัมาเป็นเวลานานกวา่ 25 ปี ทําให้มีความมั0นใจวา่ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0นจะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้น
และมีเจตนารมณ์ที0จะช่วยให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื0องต่อไป ด้วยเหตุนี 5ความเสี0ยงในเรื0อง
ดงักลา่วจึงมีคอ่นข้างตํ0า 

 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ    - ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น (HI-LEX Corporation) ได้มีการเปลี0ยนชื0อบริษัท จากเดมิชื0อ นิปปอน เคเบลิ ซสิเตม็ อิงค์       
                      (Nippon Cable System, Inc.) มีผลตั 5งแตว่นัที0 1 พฤษภาคม 2549 

1.  ปัจจัยความเสี�ยง 
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1.2 ความเสี�ยงจากการแข่งขนัจากต่างประเทศ 
  บริษัทอาจมีความเสี0ยงจากการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่รายใหม ่ซึ0งเป็นผู้ประกอบการตา่งชาติที0ย้ายฐานการผลติชิ 5นสว่น

เข้ามาภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี  ปัจจยัหลกัที0จะทําให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการแขง่
ได้คือ คณุภาพ ต้นทนุการผลิตที0สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า การส่งมอบที0ตรงเวลา และการบริการ
หลงัการขายเพื0อสร้างความมั0นใจให้กบัลกูค้า โดยบริษัทได้กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที0สําคญั คือ มุ่งเน้น
ผลติภณัฑ์ที0มีคณุภาพ การจดัสง่ที0ตรงต่อเวลา และการกําหนดราคาผลิตภณัฑ์ที0เหมาะสมและสามารถแข่งขนั
กบัคู่แข่งได้  ซึ0งบริษัทมีกลุ่มลกูค้าเป็นผู้ผลิตชั 5นนําที0มีฐานการผลิตในประเทศไทย  และมีความสมัพนัธ์ที0ดีกับ
ลกูค้าเหลา่นี 5มาโดยตลอด  ดงันั 5น ความเสี0ยงจากการเข้ามาของคูแ่ขง่ขนัจากตา่งประเทศจึงมีคอ่นข้างน้อย   

 
1.3 ความเสี�ยงจากความผันผวนของราคาวตัถุดิบ 

 ในปี 2549 บริษัทจดัซื 5อวตัถดุิบหลกั ได้แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมลูค่ารวมกว่าร้อยละ 
50 ของมลูค่าวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบที0บริษัทจดัซื 5อ โดยราคาวตัถดุิบเหลา่นี 5ได้รับผลกระทบจากความผนั
ผวนของราคาซื 5อขายอนัเนื0องมาจากสภาวะอปุสงค์และอปุทานของเหลก็ เม็ดพลาสติก และยางในตลาดโลก ซึ0ง
ปัจจยัดงักลา่วเป็นปัจจยัที0อยูเ่หนือความควบคมุของบริษัท  

 
 อยา่งไรก็ตาม หากราคาวตัถดุิบเกิดความผนัผวนถึงขนาดที0มีนยัสําคญั  บริษัทสามารถจะปรับราคาผลิตภณัฑ์

ให้สอดคล้องกบัต้นทนุวตัถดุิบที0มีความผนัผวนนั 5นได้ ตามข้อตกลงในสญัญาซื 5อขายชิ 5นสว่นที0บริษัททํากบัลกูค้า
นั 5น ได้กําหนดให้บริษัทและลกูค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นครั 5งคราว เช่น ทกุ ๆ 6 เดือน หรือทกุ ๆ ครั 5งที0
ราคาวตัถดุิบมีการเปลี0ยนแปลงตั 5งแตร้่อยละ 3 ขึ 5นไป เป็นต้น ซึ0งการปรับราคาแต่ละครั 5งคู่สญัญาทั 5งสองฝ่ายจะ
ทําการตกลงร่วมกนั โดยบางครั 5งลกูค้าจะยินยอมให้ทําการปรับราคาย้อนหลงัด้วย ซึ0งการปรับราคาได้ดงักลา่ว
จะช่วยทําให้ผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบลดลง 

 
1.4 ความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ 

 ในปี 2549  การจดัซื 5อวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบของบริษัทบางสว่นเป็นการนําเข้าจากต่างประเทศประมาณ
ร้อยละ 27.90 ของยอดซื 5อวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบทั 5งหมด โดยบริษัทมียอดการสั0งซื 5อวตัถุดิบและชิ 5นสว่น
ประกอบทั 5งหมดที0เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตลอดทั 5งปีเทียบเท่าเงินบาทจํานวนประมาณ 437.40 ล้านบาท 
ซึ0งประกอบด้วยยอดซื 5อที0เป็นสกลุเงินเยนญี0ปุ่ นและดอลลา่ห์สหรัฐในอตัราสว่นประมาณ 4 : 1 โดยมียอดหนี 5คง
ค้างที0ถึงกําหนดชําระรวมสงูสดุเฉลี0ย ณ ขณะใดขณะหนึ0งประมาณไม่เกิน 60 ล้านบาท  ซึ0งทําให้บริษัทมีความ
เสี0ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี0ยนเงินตราตา่งประเทศในกรณีที0อตัราแลกเปลี0ยนมีการปรับตวัสงูขึ 5น  

 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับอนมุตัิวงเงินในการซื 5อเงินตราต่างประเทศลว่งหน้าจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ0งเป็น

จํานวนเงินเทียบเท่าเงินบาททั 5งสิ 5น 130 ล้านบาท ซึ0งวงเงินดงักลา่วจะช่วยให้บริษัทสามารถลดความเสี0ยงจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี0ยนเงินตราตา่งประเทศได้ โดยบริษัทพิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม 
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 1.5 ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงลูกค้ารายใหญ่ 
 ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 5 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 3 รายและผู้ ผลิต

รถจกัรยานยนต์รายใหญ่ 2 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษัทเหลา่นี 5คิดเป็นประมาณร้อย
ละ 79 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2549 ดงันั 5น บริษัทจึงอาจมีความเสี0ยงด้านรายได้หากผู้ผลิตรายใดราย
หนึ0งลดปริมาณการผลติหรือเลกิการสั0งซื 5อผลติภณัฑ์จากบริษัทซึ0งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะ
ทางการเงิน และผลการดําเนินการของบริษัทในอนาคต 

 
 อย่างไรก็ตาม  บริษัทเป็นผู้ ผลิตสายควบคุมสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจก

หน้าต่างรถยนต์ที0ดําเนินธุรกิจมากว่า 28 ปี โดยได้พฒันาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื0อเสียง มีเทคโนโลยีการ
ผลติที0ได้คณุภาพและมีประสทิธิภาพที0เป็นที0ยอมรับอยา่งกว้างขวาง มีต้นทนุการผลิตที0แข่งขนัได้ มีการทําธุรกิจ
กบับริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน  อีกทั 5งมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือไฮเล็กซ์  คอร์-
ปอเรชั0น ซึ0งเป็นผู้ ผลิตสายควบคุมชั 5นนําของประเทศญี0ปุ่ น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุ่มของซัมมิท คอร์
ปอเรชั0น ซึ0งเป็นผู้ผลติชิ 5นสว่นรถยนต์และรถจกัรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที0มีประสบการณ์ในธุรกิจมา
นาน เป็นผู้ผลิตที0มีความน่าเชื0อถือในเรื0องของคณุภาพผลิตภณัฑ์ โดยผลิตภณัฑ์ของบริษัทในกลุม่ซมัมิท คอร์
ปอเรชั0นครอบคลมุถึงอปุกรณ์และชิ 5นสว่นเกือบทกุชนิดในรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ อาทิ ตวัถงั เบาะที0นั0ง ผนงั
ประตูข้าง ฯลฯ ซึ0งคุณสมบัติดังกล่าวทําให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างตํ0า ที0บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์เหลา่นี 5 จะเปลี0ยนไปสั0งซื 5อจากคูแ่ขง่ของบริษัท  

  
 อนึ0ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี0ยงโดยมีแผนการจะเพิ0มการสง่ออกไปยงัต่างประเทศมากขึ 5นเพื0อเป็น

การลดความเสี0ยงจากการพึ0งพิงลกูค้ารายใหญ่อีกทางหนึ0งด้วย 
 
1.6 ความเสี�ยงจากการที�บริษัทมีกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ถอืหุ้นรวมกันเกนิกว่าร้อยละ 50 และการมีอาํนาจ  
      ในการบริหารจัดการบริษัท และผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้นรายใหญ่อาจมีความขดัแย้งกับผลประโยชน์  
      ของบริษัท และ/หรือผู้ถอืหุ้นรายอื�นของบริษัท 
 ปัจจุบนับริษัทมีกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุม่ คือกลุม่จุฬางกูร กลุม่พฒันะเมลือง และไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นถือ

หุ้นรวมกันในสดัส่วนร้อยละ 70.73 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัท ทําให้สามารถควบคุมมติที0
ประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทั 5งหมด ยกเว้นมติที0กฎหมายหรือข้อบงัคบักําหนดให้ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของที0ประชุม
ผู้ ถือหุ้น ทําให้ผู้ ถือหุ้นรายอื0นอาจไม่สามารถรวมคะแนนเพื0อตรวจสอบและถ่วงดลุเรื0องที0ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอ
ได้  รวมถึงในบางกรณีผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายอื0นของบริษัท  นอกจากนี 5กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ยังเป็นผู้มีอํานาจในการบริหาร
จดัการบริษัทโดยมีตําแหนง่เป็นกรรมการบริษัทจํานวน  7 ทา่น จากกรรมการบริษัททั 5งหมด 10 ท่าน  จึงมีความ
เสี0ยงจากการที0กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่มีอํานาจบริหารจดัการอย่างเบ็ดเสร็จ  และใช้อํานาจในการบริหารจดัการ
ดงักลา่วไปในทางที0ขดัหรือแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย ซึ0งอาจมีผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจในอนาคต    

 
หมายเหต ุ    - ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น (HI-LEX Corporation) ได้มีการเปลี0ยนชื0อบริษัท จากเดมิชื0อ นิปปอน เคเบลิ ซสิเตม็ อิงค์       
                      (Nippon Cable System, Inc.) มีผลตั 5งแตว่นัที0 1 พฤษภาคม 2549 
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 อยา่งไรก็ตาม บริษัทเชื0อวา่การที0แตง่ตั 5งกรรมการที0เป็นบคุคลภายนอกและมีความเป็นอิสระเข้ามาเพิ0มเติมอีก 3 
ท่าน จะสามารถทําหน้าที0ตรวจสอบการดําเนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้
เพียงพอ  อีกทั 5งบริษัทได้เคยว่าจ้างบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ จํากดั เข้ามาประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคมุภายใน และดําเนินการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตา่ง ๆ ของบริษัท ซึ0งบริษัทได้นํา
ข้อเสนอแนะไปพฒันาระบบการควบคมุภายใน เพื0อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถปฏิบตัิงานได้
อยา่งมีประสทิธิภาพยิ0งขึ 5น  ดงันั 5น จึงมีความเป็นไปได้น้อยที0จะเกิดความเสี0ยงดงักลา่วขึ 5น 

 
 1.7 ความเสี�ยงจากการชดใช้ค่าเสยีหายจากผลิตภณัฑ์ (Warranty Claim) 
 ตามที0บริษัทมีหน้าที0ในการรับประกนัคณุภาพผลิตภณัฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลกูค้าของบริษัทนั 5น  กรณีที0เกิด

ความเสยีหายอนัเนื0องมาจากผลติภณัฑ์ของบริษัท  ในสญัญาซื 5อขายชิ 5นสว่นระบใุห้บริษัทต้องชําระค่าเสียหาย
จากผลิตภณัฑ์ (Warranty Claim) ซึ0งหากผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัทชําระค่าเสียหาย
จากผลติภณัฑ์ (Warranty Claim) ในจํานวนเทา่กบัหรือมากกวา่ยอดขายของบริษัท และศาลมีคําสั0งเป็นที0สดุให้
บริษัทชําระเงินจํานวนดงักล่าว บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต หรือในสญัญา
ประเภท Back-to-back คือหากผู้บริโภคเรียกร้องให้ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชําระค่าเสียหายจาก
ผลิตภณัฑ์ และพิสจูน์ได้ว่าความเสียหายนั 5นเกิดจากความบกพร่องในผลิตภณัฑ์ของบริษัท  บริษัทจะต้องร่วม
รับผิดชอบในการชําระค่าเสียหายจากผลิตภณัฑ์ด้วย โดยในสญัญาไม่ได้มีการจํากัดวงเงินสงูสดุที0บริษัทต้อง
รับผิดชอบไว้ อีกทั 5งคา่เสยีหายจากผลติภณัฑ์ดงักลา่วยงัรวมถึงคา่ใช้จ่ายอื0น ๆ ที0เกี0ยวข้องอนัเนื0องมาจากความ
เสียหายที0เกิดขึ 5นเนื0องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขซ่อมแซมซึ0งรวมถึงค่าแรงในการ
ดําเนินการด้วย เป็นต้น 

 
  ในแตล่ะปีที0ผา่นมา ลกูค้าได้เรียกร้องให้บริษัทชดเชยคา่เสยีหายจากผลติภณัฑ์อยู่บ้าง แต่เป็นจํานวนเงินที0น้อย

มากเมื0อเทียบกับยอดขาย  และการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายดงักลา่วเป็นเหตุการณ์ปกติของการดําเนิน
ธุรกิจยานยนต์  ไมใ่ช่ปัจจยัสาํคญัในการตดัสนิใจสั0งซื 5อผลติภณัฑ์ของลกูค้า และเทา่ที0ผา่นมาไมเ่คยมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญัตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทแตป่ระการใด  นอกจากนี 5บริษัทยงัตระหนกัถึงความสาํคญัใน
เรื0องคณุภาพของผลติภณัฑ์ ดงันั 5นก่อนการสง่ให้ลกูค้า บริษัทจะทําการตรวจสอบคณุภาพของผลิตภณัฑ์อย่างถี0
ถ้วน และสรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายทุก ๆ ครึ0งปี เพื0อนําผลลพัธ์ไปวางแผนการตรวจสอบและ
พฒันาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไปอีกด้วย ซึ0งบริษัทเชื0อว่าจะช่วยลดความเสี0ยงในกรณีที0บริษัทต้องชําระ
คา่เสยีหายจากผลติภณัฑ์ (Warranty Claim) ได้ 
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  1.8 ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
 การดําเนินการของบริษัทจะเปลี0ยนแปลงในแนวทางที0สอดคล้องกบัอตุสาหกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เป็น

สาํคญั   ซึ0งหากอตุสาหกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์อยูใ่นภาวะถดถอยหรือภาวะชะงกังนั  บริษัทก็จะได้รับ
ผลกระทบในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกนั  

 
 อยา่งไรก็ตาม เนื0องจากภาครัฐได้ประกาศอยา่งชดัเจนวา่มีนโยบายในการสง่เสริมให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง

ของอุตสาหกรรมรถยนต์ของภมูิภาคเอเชีย (Detroit of Asia) ตลอดจนการนําเสนอแผนหลกัในการพฒันา
อตุสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย (Thailand Automotive Master Plan) ของกระทรวงอตุสาหกรรม ทําให้
ความเสี0ยงจากการที0อตุสาหกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์จะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือชะงกังันในอนาคตอนั
ใกล้มีน้อย ซึ0งช่วยลดความเสี0ยงจากการที0บริษัทจะได้รับผลกระทบจากการที0ธุรกิจของบริษัทต้องพึ0งพิง
อตุสาหกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ลง 

 
 1.9 ความเสี�ยงจากการแข่งขนัในอุตสาหกรรมผลิตชิ Pนส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

 บริษัทอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดแก่บริษัทคู่แข่ง เ นื0องจากอุตสาหกรรมผลิตชิ 5นส่วนรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที0มีการแข่งขนัสงู ทั 5งภายในประเทศและต่างประเทศจึงมีความเสี0ยงที0อาจมี
ผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจ   

 
 เนื0องจากการผลติชิ 5นสว่นรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ต้องใช้ขั 5นตอนการผลิตที0มีประสิทธิภาพเที0ยงตรง  เพื0อให้

ได้ผลิตภณัฑ์ที0มีคุณภาพสงูตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี 5ในการสั0งซื 5อชิ 5นส่วนสําหรับ
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นนั 5น  บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะทําการคัดเลือกผู้ ผลิต
ชิ 5นส่วนล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง โดยผู้ ผลิตชิ 5นส่วนที0ผ่านการคดัเลือกแล้วจะได้รับคําสั0งซื 5อผลิตภัณฑ์จาก
บริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์อยา่งตอ่เนื0องตลอดระยะเวลาการประกอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
รุ่นนั 5น ๆ อีกทั 5งการเปลี0ยนแปลงรุ่นของรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ไม่มีผลต่อการเปลี0ยนแปลงเทคโนโลยีในการ
ผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์มากนกั โดยเฉพาะอย่างยิ0งรถจักรยานยนต์ ที0แม้    
จะเปลี0ยนรุ่นไปก็มกัจะใช้สายควบคุมคล้ายเดิม  ดงันั 5น บริษัทในฐานะที0เป็นผู้ผลิตสายควบคมุสําหรับรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ซึ0งดําเนินธุรกิจมายาวนาน เป็นผู้ผลิตรายใหญ่
รายหนึ0งของประเทศ มีผลงานและชื0อเสียงที0 เป็นที0ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ ผลิตรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์มาเป็นเวลานาน ทําให้บริษัทมีความได้เปรียบคูแ่ขง่อื0น ๆ ในการผลติสายควบคมุและชดุควบคมุ
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ สําหรับการประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทจึงมั0นใจวา่ยงัสามารถจะแขง่ขนักบัผู้ผลติรายอื0นได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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 2.1 ประวัติความเป็นมา 
 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั ก่อตั 5งขึ 5นเมื0อวนัที0 12 มิถนุายน 2521 ที0ซอยนาคสวุรรณ ถนนสาธุประดิษฐ์ โดยม ี    
ผู้ ร่วมก่อตั 5งบริษัทหลกั 2 ท่าน คือคณุสรรเสริญ จุฬางกูร และคณุชูทอง พฒันะเมลือง ซึ0งเป็นผู้มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจ
ยานยนต์และมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์จากทั 5งในและต่างประเทศ บริษัทมีทนุจดทะเบียนเริ0ม 
แรกจํานวน 4 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื0อทําการผลิตสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ให้กบับริษัทผู้ผลิตรถจกัรยานยนต์ใน
ประเทศไทย โดยมีกําลงัการผลิตในช่วงแรก 250,000 เส้นต่อปี ต่อมาได้เพิ0มทนุจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท โดยได้ร่วมทุน
กบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0นซึ0งเป็นบริษัทผู้ผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญี0ปุ่ น ซึ0งถือหุ้นร้อยละ 
35 ของทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้วทั 5งหมดของบริษัท 
 
การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สาํคัญของบริษัท     
ปี 2540  : บริษัทดําเนินการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์อย่างเป็นทางการเป็นครั 5งแรก และได้รับการรับรอง

ตามมาตรฐาน ISO 9002:1994 อนัเป็นมาตรฐานข้อกําหนดเกี0ยวกบัระบบการบริหารงานคณุภาพ ซึ0งใช้สําหรับ
องค์กรที0รับผิดชอบตั 5งแตก่ารผลติ การติดตั 5ง และการบริการ โดยบริษัทมีกําลงัการผลิตเริ0มแรก150, 000 ชุดต่อ
ปี 

 
ปี 2541  : บริษัทได้เพิ0มทนุจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท   และได้ลงทนุในบริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จํากดั ร่วมกบัไฮเล็กซ์ 

คอร์ปอเรชั0น เพื0อผลิตสายควบคุมรถจกัรยานยนต์ในประเทศเวียดนาม  นอกจากนี 5 บริษัทยงัได้ทําสญัญาการใช้
สทิธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคด้านการผลิตชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบ arm-type จาก
บริษัท ฟจิู กิโกะ จํากดั (Fuji Kiko Co., Ltd.) 

        
ปี 2542  :  บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน   QS 9000  อนัเป็นมาตรฐานสําหรับระบบบริหารคณุภาพที0ผู้ผลิตรถยนต์ 3  

รายหลกัของโลก คือ เดมเลอร์ ไครสเลอร์, ฟอร์ด มอเตอร์, และเจเนอรัล มอเตอร์ ร่วมกนักําหนดให้กบัผู้ผลิต
ชิ 5นสว่นยานยนต์ 

  
ปี 2544 : บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานสาํหรับระบบการจดัการสิ0งแวดล้อม โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ0งการจดัการทรัพยากร และการจดัการของเสยี 
 

ปี 2545 : บริษัทขยายการก่อสร้างโรงงานสว่นที0 4 ขึ 5น โดยสายการผลิตได้ครอบคลมุถึงสายควบคมุสําหรับรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์เกือบทุกชนิด โดยกําลงัการผลิตรวมของสายควบคมุรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ได้เพิ0มเป็น 
13.5 ล้านเส้นตอ่ปี แบ่งเป็นสายควบคมุรถยนต์ 6 ล้านเส้นต่อปี สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 7.5 ล้านเส้นต่อปี 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ได้เพิ0มเป็น 500,000 ชดุตอ่ปี 

 
หมายเหต ุ    - ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น (HI-LEX Corporation) ได้มีการเปลี0ยนชื0อบริษัท จากเดมิชื0อ นิปปอน เคเบลิ ซสิเตม็ อิงค์       
                      (Nippon Cable System, Inc.) มีผลตั 5งแตว่นัที0 1 พฤษภาคม 2549 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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ปี 2548  : - บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949 อนัเป็นมาตรฐานระบบบริหารคณุภาพ สาํหรับอตุสาหกรรม            
  ยานยนต์ ซึ0งเป็นมาตรฐานที0ออกมาทดแทน QS 9000 

                     -   แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั พร้อมทั 5งเพิ0มทนุจดทะเบียนเป็น 268.50 ล้านบาท และเปลี0ยนแปลงมลูคา่
หุ้นที0ตราไว้เป็นหุ้นละ 1 บาท  

                     - เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
                     - ปัจจบุนับริษัทมกํีาลงัผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ประมาณ 23 ล้านเส้นตอ่ปี แบง่เป็นสาย  

ควบคมุรถยนต์ประมาณ 13 ล้านเส้นตอ่ปี สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ประมาณ 10 ล้านเส้นตอ่ปีและชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ประมาณ 1.8 ล้านชดุตอ่ปี 

 

ปี 2549 : ปลายปี 2549 บริษัทได้เริ0มทยอยย้ายที0ตั 5งโรงงานและสํานกังานใหญ่จากถนนกิ0งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ 
มายงันิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ โดยมีกําลงัการผลติสายควบคมุสงูสดุประมาณ 32 ล้านเส้นต่อ
ปี แบ่งเป็นกําลังการผลิตสายควบคุมรถยนต์ประมาณ 18 ล้านเส้นต่อปี และสายควบคุมรถจักรยานยนต์
ประมาณ 12.30 ล้านเส้นตอ่ปี และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ประมาณ 1.8 ล้านชดุตอ่ปี 

 

ปี 2550 : บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี0ยนแปลงที0ตั 5งสาํนกังานใหญ่ จากเดิมเลขที0 57 หมู ่6 ถนนกิ0งแก้ว ตําบลราชา
เทวะ อําเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 เป็นที0นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร เลขที0 700/737 หมู่ที0 1 
ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160 กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื0อวนัที0 3 
มกราคม 2550 

  

 2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท 
 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจในการผลติสายควบคมุ (Control Cable) สาํหรับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) เพื0อจําหน่ายให้แก่ผู้ ผลิตรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ชั 5นนํา ตลอดจนศูนย์อะไหล่และบริษัทผู้ ค้ารายย่อยต่าง ๆ ทั 5งภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้

เครื0องหมายการค้า  และเครื0องหมายการค้าของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นได้แก่  และ “HI-LEX” โดย
บริษัทจะต้องจ่ายคา่ลขิสทิธิ�ให้กบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0นตามสญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ไม่ว่าจะ
เป็นผลิตภณัฑ์ที0จําหน่ายภายใต้เครื0องหมายการค้าของบริษัทหรือเครื0องหมายการค้าของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นก็ตาม ทั 5งนี 5
เนื0องจากผลติภณัฑ์เกือบทั 5งหมด เป็นผลติภณัฑ์ที0ผลติภายใต้สญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที0ทํากบั ไฮ
เลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0น ยกเว้นในสว่นของชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบ arm-type ที0ผลติภายใต้สญัญาการใช้สทิธิและ
รับความช่วยเหลือทางเทคนิคที0ทํากบับริษัท ฟูจิ กิโกะ จํากดั  ผลิตภณัฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับทั 5งในด้านคณุภาพ ราคา 
และการบริการทั 5งก่อนและหลงัการขายผลติภณัฑ์จากบริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทยเป็นอยา่งมาก  
 ในปัจจบุนั ณ สิ 5นปี 2549 บริษัทมีสว่นแบง่การตลาดสาํหรับสายควบคมุสงูเป็นอนัดบัต้น ๆ ของประเทศไทย โดยมี
ลกูค้าเป็นกลุม่บริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั 5นนําของทั 5งประเทศญี0ปุ่ นและสหรัฐอเมริกา  นอกจากนี 5 บริษัทยงัได้รับ
ความไว้วางใจจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดั และ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ให้เป็นผู้ผลิต
รายใหญ่ในการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์สาํหรับรถยนต์ของทั 5ง 2 บริษัทด้วย 
 
 

หมายเหต ุ    - ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น (HI-LEX Corporation) ได้มีการเปลี0ยนชื0อบริษัท จากเดมิชื0อ นิปปอน เคเบลิ ซสิเตม็ อิงค์       
                      (Nippon Cable System, Inc.) มีผลตั 5งแตว่นัที0 1 พฤษภาคม 2549                    
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7.14% 

กลุม่จฬุางกรู กลุม่พฒันะเมลอืง อื0น ๆ ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0น 

92.86% 

32.51% 11.28% 29.27% 26.94% 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) ณ วนัที0 12 ตลุาคม 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3  ผลิตภณัฑ์ของบริษัท 
  ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 
   1)  สายควบคมุ ได้แก ่

 -  สายควบคมุระบบตา่ง ๆ ภายในรถยนต์ ( Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิดฝากระโปรง 
 หน้า-หลงั สายสตาร์ทเครื0องยนต์ สายคนัเร่ง สายเกียร์ เป็นต้น 

- สายควบคมุระบบตา่ง ๆ ของรถจกัรยานยนต์ ( Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรค  
    สายคลชั สายวดัรอบ สายเร่งความเร็ว เป็นต้น 

   2)  ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ ( Window Regulator) ได้แก่ ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์

แบบใช้สายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบ arm-type สาํหรับรถยนต์ทกุประเภท 
 การผลิตสายควบคมุและชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมต่าง ๆ ที0กลา่วมาข้างต้น บริษัท 
ผลิตภายใต้สญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) 
ระหว่างบริษัทกบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น (HI-LEX Corporation) ซึ0งเป็นผู้ผลิตสายควบคมุสําหรับยานยนต์ชั 5นนําของประเทศ
ญี0ปุ่ นและเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นอกจากนี 5 บริษัทยงัได้มีการทําสญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้าน

เทคนิคในการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบ arm-type กบับริษัท ฟจิูโกะ จํากดั แหง่ประเทศญี0ปุ่ นด้วย 

         ปัจจุบันบริษัทได้ย้ายที0ตั 5งโรงงานและสํานักงานใหญ่เพื0อขยายการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์จากถนนกิ0งแก้ว จงัหวดัสมทุรปราการ มายงันิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร เลขที0 700/737 หมู่ที0 1 ตําบลพาน
ทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ0งได้ดําเนินการจดทะเบียนกับกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื0อวนัที0 3 
มกราคม 2550 โดยตั 5งอยู่บนพื 5นที0 50 ไร่ 56 ตารางวา หรือประมาณ 80,224 ตารางเมตร คิดเป็นพื 5นที0ในการผลิตประมาณ 
23,145 ตารางเมตร เป็นพื 5นที0จดัเก็บและจดัสง่สนิค้าประมาณ 5,655 ตารางเมตร เป็นพื 5นที0สํานกังานและโรงอาหารประมาณ 
10,549 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดการจดัสรรพื 5นที0ใช้สอย ดงันี 5 
 

หมายเหต ุ    - ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น (HI-LEX Corporation) ได้มีการเปลี0ยนชื0อบริษัท จากเดมิชื0อ นิปปอน เคเบลิ ซสิเตม็ อิงค์       
                      (Nippon Cable System, Inc.) มีผลตั 5งแตว่นัที0 1 พฤษภาคม 2549          

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 
ทนุชําระแล้ว 259.80 ล้านบาท 

บริษัท ไฮเลก็ซ์ เวียดนาม จํากดั 
ทนุชําระแล้ว 9.8 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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พื 5นที0ใช้ในการผลติ พื 5นที0 (ตารางเมตร) 
สว่นการผลติสายควบคมุ 
   - สายควบคมุรถยนต์ 
   - สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 

 
4,020 
2,220 

สว่นการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 1,450 
พื 5นที0ใช้สอยร่วม  15,455 
รวม 23,145 
  

พื 5นที0อื0น ๆ พื 5นที0 (ตารางเมตร) 

พื 5นที0จดัเก็บและจดัสง่สนิค้า 5,655 
พื 5นที0สาํนกังานและโรงอาหาร 10,549 

รวม 16,204 

 บริษัทมีอตัรากําลงัการผลิตสงูสดุของสายควบคมุรถยนต์ประมาณ 18 ล้านเส้นต่อปี สายควบคมุรถจกัรยานยนต์
ประมาณ 12.30 ล้านเส้นตอ่ปี  และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ทั 5ง 2 แบบประมาณ 1.8 ล้านชุดต่อปี โดยในปี 2549 
บริษัทใช้กําลงัการผลติจริงของสายควบคมุรถยนต์ประมาณ 13.72 ล้านเส้นตอ่ปี สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ประมาณ 11.22 
ล้านเส้นตอ่ปี และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ทั 5ง 2 แบบรวมกนัประมาณ 1.30 ล้านชดุ ตามลาํดบั 

 
  2.4 โครงสร้างรายได้ของบริษัท   

    บริษัทมีการจําหนา่ยผลติภณัฑ์ให้กบัคูค้่าทั 5งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของ
บริษัทแยกตามผลติภณัฑ์ในชว่งปี 2547 – 2549 ได้ดงัตารางตอ่ไปนี 5   

สายผลิตภณัฑ์ 
2547 2548 2549 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้จากการขายในประเทศ 1,651.10 96.08 2,013.59 96.51 2,131.19 96.84 
- สายควบคมุรถยนต์ 809.97 47.13 992.60 47.57 1,073.51 48.78 
- สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 271.93 15.82 350.23 16.79 460.63 20.93 
- ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 555.73 32.34 649.76 31.14 586.65 26.66 
- อื0น ๆ 13.47 0.78 21.00 1.01 10.40 0.47 
รายได้จากการขายตา่งประเทศ 63.02 3.67 59.18 2.83 48.76 2.22 
- สายควบคมุรถยนต์ 19.05 1.11 16.71 0.80 17.50 0.80 
- สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 10.17 0.59 0.68 0.03 0.47 0.02 
- ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 3.40 0.20 0.01 - 0.07 0.00 
- อื0น ๆ 30.41 1.77 41.78 2.00 30.72 1.40 
รายได้อื0น       
- อื0น ๆ 4.40 0.26 13.71 0.66 20.89 0.95 

รวมรายได้ 1,718.52 100.00 2,086.48 100.00 2,200.84 100.00 
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 2.5  เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 
 บริษัทมีเป้าหมายหลกัที0จะรักษาความเป็นผู้ นําในการเป็นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชุด
ควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ชั 5นนําในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยจะอยู่ในลกัษณะที0ให้การสนบัสนนุชิ 5นสว่นแก่
บริษัทในกลุ่มของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นเป็นหลกั ซึ0งบริษัทตระหนกัว่าปัจจัยสําคญัที0จะทําให้บริษัทสามารถบรรลเุป้าหมาย
ดงักล่าวได้นั 5น บริษัทจะต้องดําเนินการรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ มีการควบคุมต้นทุนการผลิต มีการเพิ0ม
ประสทิธิภาพในการจดัสง่ผลติภณัฑ์  ตลอดจนการเพิ0มความสมัพนัธ์ที0ดีกบับริษัทอื0นในกลุม่ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นให้มากยิ0งขึ 5น 
โดยการติดต่อประสานงาน และการเดินทางไปพบปะเยี0ยมชมกิจการ เพื0อเพิ0มช่องทางและโอกาสในการจัดจําหน่ายให้มาก
ยิ0งขึ 5น 
 ในด้านการรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของบริษัทผู้ ผลิตรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์นั 5น ปัจจยัสําคญัคือการรักษาและปรับปรุงคณุภาพในการผลิตอย่างต่อเนื0อง ซึ0งที0ผ่านมาบริษัทได้เล็งเห็นถึง
ความสําคญัดงักล่าว โดยจะเห็นได้จากการที0บริษัทได้มีการปรับปรุงและพฒันามาตรฐานในการผลิตจนได้รับการรับรอง
มาตรฐานคณุภาพการผลิตในระดบัสากล อนัได้แก่ ISO 9002:1994 QS 9000 และ ISO/TS 16949  โดยบริษัทยงัคงใช้ระบบ 
Toyota Production System (TPS) เข้ามาใช้ในการควบคมุระบบการผลติ ทั 5งนี 5 ระบบ TPS เป็นระบบการผลติแบบโตโยต้า คือ
จะทําการผลิตตามการสั0งซื 5อของลกูค้าเป็นหลกั โดยจะทําการสั0งวตัถดุิบ ผลิต และจัดสง่ตามชนิด จํานวน และเวลาที0ลกูค้า
ต้องการเทา่นั 5น ซึ0งนอกจากจะเป็นการลดต้นทนุด้วยการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุแล้ว ยงัช่วยลดจํานวนสนิค้าคง
คลงัลงได้อยา่งมีประสทิธิภาพด้วย  
 ในด้านการควบคมุต้นทนุการผลิตนั 5น บริษัทมีเป้าหมายในการลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต   
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ 5น โดยมีการปรับเป้าหมายทางการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ 5นอย่างต่อเนื0อง เพื0อเป็นการเพิ0มขีด
ความสามารถของบริษัทให้แข่งขนัได้ในระดบัภมูิภาค  ประกอบกบับริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึ0งมีความชํานาญในการ
การบริหารคลงัสินค้า (เฉพาะวตัถดุิบ) มาดําเนินการบริหารจัดการ นําเทคโนโลยีและแนวทางการบริการมาปรับปรุง รวมทั 5ง
พฒันาระบบตา่ง ๆ ให้เกิดประสทิธิภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจดัการ เพื0อให้เกิดความถกูต้องแมน่ยํา ในเรื0อง
ของจํานวนสนิค้า ตําแหนง่จดัเก็บ การใช้พื 5นที0ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ลดจํานวนสินค้าที0หมดอาย ุและลดปริมาณสินค้าคงคลงั
เพื0อช่วยในเรื0องเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท   
 สําหรับการเพิ0มประสิทธิภาพในการจัดส่งผลิตภัณฑ์นั 5น บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาช่องทางการกระจาย
ผลิตภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ0งขึ 5น ซึ0งรวมถึงการว่าจ้างผู้ ที0มีความเชี0ยวชาญในการจดัส่งผลิตภณัฑ์เข้ามาดําเนินการใน 
การกระจายผลติภณัฑ์ในกรณีที0มีความจําเป็น ทั 5งนี 5 เพื0อรองรับการจดัสง่ผลติภณัฑ์ให้กบัลกูค้าทั 5งภายในและภายนอกประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ0งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ0งการว่าจ้างผู้ เชี0ยวชาญนั 5นจะช่วยทําให้บริษัทสามารถส่ง
ผลติภณัฑ์ได้ตามกําหนดการ อีกทั 5งยงัช่วยลดต้นทนุที0เกี0ยวข้องลงได้ เนื0องจากผู้จดัสง่ผลิตภณัฑ์สามารถรวบรวมผลิตภณัฑ์ที0
จะต้องจดัสง่ในจุดหมายเดียวกนัจากผู้ว่าจ้างหลายรายเพื0อดําเนินการจดัส่งในคราวเดียวกนัได้ ซึ0งทําให้ต้นทนุค่าใช้จ่ายใน   
การขนสง่แตล่ะครั 5งถกูลง นอกจากนี 5 การวา่จ้างผู้ เชี0ยวชาญดงักลา่วจะช่วยลดภาระของบริษัทในการรับประกนัความเสยีหาย 
ที0อาจเกิดขึ 5นจากการขนสง่ด้วย  เนื0องจากผู้ เชี0ยวชาญดงักลา่วจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําประกนัภยัเอง  
 
 
 
 

หมายเหต ุ    - ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น (HI-LEX Corporation) ได้มีการเปลี0ยนชื0อบริษัท จากเดมิชื0อ นิปปอน เคเบลิ ซสิเตม็ อิงค์       
                      (Nippon Cable System, Inc.) มีผลตั 5งแตว่นัที0 1 พฤษภาคม 2549                 
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 3.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์ 
  ผลติภณัฑ์ของบริษัท สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. สายควบคมุ (Control Cable)   
2. ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ (Window Regulator) 

 บริษัททําหน้าที0เป็นผู้ผลิตชิ 5นส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement 
Equipment Manufacturer) เพื0อสง่ให้แก่โรงงานประกอบของลกูค้า ผู้ผลติชิ 5นสว่น และศนูย์อะไหล ่ซึ0งได้แก่ ผู้ผลติรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ ทั 5งในและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทต่าง ๆ ในเครือของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นโดยรายละเอียดผลิตภณัฑ์ของ
บริษัทมีดงันี 5 
 1. สายควบคุม (Control Cable) 

บริษัททําการผลิตสายควบคุมทั 5งที0ใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสายควบคุมเป็นอุปกรณ์ที0มี
ความสําคญัมาก เนื0องจากเป็นอุปกรณ์ที0ใช้ในการควบคมุระบบต่างๆ ของรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ อาทิเช่น ระบบเบรค 
ระบบสตาร์ทเครื0องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลชั เป็นต้น  บริษัทมียอดขายสายควบคมุในปี 2549 คิดเป็นสดัสว่นประมาณ
ร้อยละ 71.20 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศร้อยละ 98.84 และเป็นการขายต่างประเทศร้อยละ 1.16 ของ
ยอดขายรวมของสายควบคมุ ทั 5งนี 5รายละเอียดของผลติภณัฑ์สายควบคมุของบริษัทมีดงันี 5 

 
สายควบคมุรถยนต์ (Automobile Control Cable) 
บริษัทผลติสายควบคมุระบบตา่ง ๆ ในรถยนต์ โดยเน้นรถยนต์นั0งสว่นบคุคล รถบรรทกุ (กระบะ) ขนาด 1 ตนั   

ซึ0งโดยเฉลี0ยแล้วในรถยนต์ 1 คนัจะมีสายควบคุมประมาณ 8-16 ประเภท ทําหน้าที0ควบคุมการทํางานของระบบต่าง ๆ ใน
รถยนต์ เช่น เครื0องยนต์ เกียร์ คลชั ฯลฯ ทั 5งนี 5 บริษัทสามารถผลติสายควบคมุที0ใช้ในรถยนต์ได้ทกุ ๆ ประเภท 
 
แผนภาพแสดงสายควบคมุหลกัของรถยนต์ที0บริษัทผลติ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ    - ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น (HI-LEX Corporation) ได้มีการเปลี0ยนชื0อบริษัท จากเดมิชื0อ นิปปอน เคเบลิ ซสิเตม็ อิงค์       
                      (Nippon Cable System, Inc.) มีผลตั 5งแตว่นัที0 1 พฤษภาคม 2549 

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
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นอกจากสายควบคุมดงัแสดงในแผนภาพข้างต้นแล้ว  บริษัทยงัสามารถผลิตสายควบคุมที0ใช้ควบคมุระบบ 
อื0น ๆ  ของรถยนต์  อาทิ  สายโช้ค  สายปรับเบาะที0นั0ง สายล็อคประต ูสายควบคมุกระจกมองข้าง สายเครื0องปรับอากาศ และ
สายไมล์/วดัความเร็ว เป็นต้น 
 ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที0ผา่นมา บริษัทมียอดการจําหนา่ยสายควบคมุรถยนต์ ดงันี 5  
                                                                                                                                            หนว่ย: ล้านบาท 

 2547 2548 2549 
ในประเทศ 809.97 992.60 1,073.51 
ตา่งประเทศ 19.05 16.71 17.50 
รวม 829.02 1,009.31 1,091.01 
อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 22.24 21.75 8.09 

 
สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) 
บริษัทผลติสายควบคมุระบบตา่งๆ ของรถจกัรยานยนต์ญี0ปุ่ นทกุประเภท ซึ0งโดยเฉลี0ยแล้วในรถจกัรยานยนต์  

1 คนัจะมีสายควบคมุประมาณ 8 ประเภท ซึ0งทําหน้าที0ควบคมุการทํางานของระบบตา่ง ๆ ของรถจกัรยานยนต์ เช่น เครื0องยนต์ 
เกียร์ คลชั ฯลฯ ทั 5งนี 5 บริษัทสามารถที0จะผลติสายควบคมุทกุประเภทที0ใช้ในรถจกัรยานยนต์ได้ 

 
แผนภาพแสดงสายควบคมุหลกัของรถจกัรยานยนต์ที0บริษัทผลติ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
 ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที0ผา่นมา บริษัทมียอดการจําหนา่ยสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ ดงันี 5  
                                                                                                                                            หนว่ย: ล้านบาท 

 2547 2548 2549 
ในประเทศ 271.93 350.23 460.63 
ตา่งประเทศ 10.17 0.68 0.47 
รวม 282.10 350.91 461.10 
อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 36.74 24.39 31.40 
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 2.  ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) 
ชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที0ใช้ในการเปิด-ปิดกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยมีทั 5งแบบ

อตัโนมตัิและแบบใช้มือหมนุ ปัจจบุนับริษัทมียอดขายชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ในปี 2549 คิดเป็นสดัสว่นประมาณ
ร้อยละ 26.92 ของยอดขายรวมโดยเป็นการขายในประเทศเกือบทั 5งหมด 

ชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ของบริษัท แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) แบบใช้สายควบคมุ และ (2) 
แบบ arm-type โดยมีรายละเอียดดงันี 5 

 
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบใช้สายควบคมุ 

เป็นชุดควบคุมที0ใช้สายควบคุมเป็นตวัดึงกระจกขึ 5น-ลง มีทั 5งแบบอตัโนมตัิและแบบใช้
มือหมนุ โดยเป็นผลิตภณัฑ์ที0บริษัทให้ความสําคญัในการทําตลาด เนื0องจากสามารถ
ใช้ได้กับรถทุกชนิด และทุกขนาด ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้
สายควบคมุมีความยืดหยุน่ในการติดตั 5งสงูกวา่แบบ arm-type 
  

 
 
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบ arm-type 
เป็นชดุควบคมุที0ใช้แขนเหลก็ไขว้กนัเป็นรูปกากบาท มีทั 5งแบบอตัโนมตัิและ 
แบบใช้มือหมนุ โดยใช้หลกัการเดียวกบักรรไกรเป็นตวัดงึกระจกขึ 5น-ลง  
เป็นผลติภณัฑ์ที0มีความแขง็แรง ทนทาน และสามารถรับนํ 5าหนกัได้มาก 

 
 
  
 ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที0ผา่นมา บริษัทมีปริมาณการจําหนา่ยชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ดงันี 5  
                                                                                                                                              หนว่ย: ล้านบาท  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2547 2548 2549 
ในประเทศ 555.73 649.76 586.65 
ตา่งประเทศ 3.40 0.01 0.07 
รวม 559.12 649.77 586.72 
อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 43.99 16.21 (9.70) 
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สายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
 ปัจจุบนัยงัไม่ชดัเจนว่าจะมีเทคโนโลยีใดที0จะนํามาใช้ผลิตทดแทนสายควบคมุได้ เนื0องจากสายควบคมุเป็น
อุปกรณ์ที0เกี0ยวกับความปลอดภัยซึ0งได้ผ่านการทดลองและวิจัยจนได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานาน แม้ว่าในปัจจุบัน
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้เริ0มนําระบบควบคุมด้วยไฟฟ้าเข้ามาใช้ทดแทนสายควบคุมในบางส่วน เช่น การใช้
ระบบดิจิตอลทดแทนสายไมล์/สายวดัความเร็ว เป็นต้น  แตใ่นช่วงระยะเวลาอนัใกล้นี 5 การทดแทนดงักลา่วมีแนวโน้มวา่จะเกิดขึ 5น
ได้เพียงบางส่วนเท่านั 5น เนื0องจากแม้จะมีการปรับเปลี0ยนไปใช้ระบบไฟฟ้า แต่อุปกรณ์จําพวกที0เกี0ยวกับความปลอดภยัอย่าง
สายควบคมุก็ยงัคงต้องได้รับการติดตั 5งควบคูไ่ปด้วย ทั 5งนี 5 เพื0อให้สามารถควบคมุระบบตา่ง ๆ ของรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ได้
ในกรณีที0ระบบไฟฟ้าขดัข้อง อีกทั 5งเพื0อให้เกิดความปลอดภยั เนื0องจากระบบไฟฟ้าไม่เหมาะสมในการใช้งานกบัอุปกรณ์บาง
ประเภท เช่น ถงันํ 5ามนั เนื0องจากระบบไฟฟ้าอาจทําให้เกิดการจดุระเบิดขึ 5นได้ 

นอกจากนี 5 การเปลี0ยนแปลงไปใช้ระบบไฟฟ้าทําให้ต้นทนุในการผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ผลิตสงูกว่า
การใช้สายควบคมุ เพราะต้องรวมคา่ใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันาระบบไฟฟ้าเข้าไปเป็นสว่นหนึ0งของต้นทนุการผลติด้วย ทําให้
ในระยะแรกคาดว่าจะมีการปรับเปลี0ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าในรถยนต์รุ่นใหม่บางรุ่นที0มีราคาสูงก่อนเท่านั 5น เช่น รถสปอร์ต 
เนื0องจากผู้ผลติสามารถตั 5งราคาให้สงูขึ 5นได้โดยไมก่ระทบกระเทือนตอ่ผู้บริโภคมากนกั 

สาํหรับรถยนต์นั0งสว่นบคุคลสว่นใหญ่ รถกระบะ รวมทั 5งรถจกัรยานยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ0งรถรุ่นใหม่   ๆ ที0จะ
ออกสูต่ลาดในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้านั 5น บริษัทคาดวา่จะยงัคงต้องใช้สายควบคมุอยู่ต่อไป ซึ0งเมื0อพิจารณารวมกบัอายุ
ของผลติภณัฑ์หลงัออกสูต่ลาดโดยเฉลี0ยประมาณ 4-8 ปีสาํหรับรถยนต์ และ 2-3 ปีสําหรับรถจกัรยานยนต์ และนบัรวมในสว่น
อะไหลที่0จะต้องผลิตเพื0อขายให้กับศนูย์อะไหล่อย่างต่อเนื0องอีกระยะหนึ0งหลงัจากนั 5น บริษัทจึงมีความเชื0อมั0นว่าเทคโนโลยี
สายควบคมุจะยงัคงใช้กนัอยา่งแพร่หลายอีกกวา่สบิปีเป็นอยา่งตํ0า 

 
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 

 ในสว่นของชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์นั 5น ในปัจจุบนัยงัไม่มีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ที0สามารถจะ
นํามาใช้ทดแทนได้ บริษัทจึงมีความเชื0อมั0นวา่เทคโนโลยีชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์จะยงัคงได้รับการยอมรับและใช้
กนัอยา่งแพร่หลายตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลานาน  
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   3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
   3.2.1  กลยุทธ์ทางการตลาด 
  บริษัทได้ดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่ายสายควบคมุมาเป็นเวลากว่า 28 ปี และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์มาเป็นเวลากวา่ 9 ปี มีผลงานและคณุภาพเป็นที0ยอมรับและไว้วางใจของลกูค้ามาอย่างต่อเนื0อง โดยในการดําเนินงาน
ที0ผา่นมา บริษัทมีกลยทุธ์ทางการตลาดที0สาํคญั ดงันี 5 
1) มุ่งเน้นกลยุทธ์เชิงรุก 

บริษัทมุง่เน้นกลยทุธ์เชิงรุก โดยการหาข้อมลูและจดัจําหนา่ยผา่นช่องทางของลกูค้า Second Tier มากขึ 5น  ลกูค้ากลุม่นี 5จะ
นําไปประกอบกบัผลิตภณัฑ์อื0น ๆ เพิ0มเติมและสง่ต่อให้ผู้ผลิตยานยนต์ ซึ0งมีทั 5งประกอบและขายให้กบั OEM ในประเทศ
และสง่ออก นอกจากนี 5ยงัมีลกูค้า Second Tier ที0เป็นตวัแทนซื 5อและสง่ออกไปขายยงักลุม่ประเทศตา่ง ๆ ทั0วโลก  โดยในปี 
2549 บริษัทมีสดัสว่นการขายให้ลกูค้า Second Tier ประมาณร้อยละ 15 ของยอดขายรวม ( ปี 2548 มีสดัสว่นการขาย
ประมาณร้อยละ 12 ของยอดขายรวม)  รวมทั 5งบริษัทได้ทําการสง่เสริมการขาย โดยเข้าร่วมงานแสดงชิ 5นสว่นยานยนต์ เช่น 
งาน Automechanika, งาน TAPA (Thailand Auto Parts & Accessories) ซึ0งได้แสดงผลิตภณัฑ์ของบริษัทตลอดจน
ศกัยภาพด้านการผลติ เพื0อเป็นอีกช่องทางที0จะติดตอ่กบัผู้ซื 5อโดยตรง โดยเฉพาะตลาดตา่งประเทศที0มีลกูค้าให้ความสนใจ
จํานวนมาก อาทิเช่น ลกูค้าจากอินเดีย ปากีสถาน เอเชีย และสหรัฐอเมริกา 
 

2) มุ่งเน้นการผลิตผลติภณัฑ์ที�มีคุณภาพ 
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์จะทําการคดัเลือกผู้ผลิตชิ 5นสว่นที0สามารถผลิตผลิตภณัฑ์ที0มีคุณภาพสงูได้ตรง
ตามความต้องการของลกูค้าในช่วงก่อนการผลติจริง โดยผู้ผลติชิ 5นสว่นที0ผา่นการคดัเลือกแล้วจะได้รับคําสั0งซื 5อผลิตภณัฑ์
จากบริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์อยา่งตอ่เนื0องตลอดระยะเวลาการประกอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แต่ละ
รุ่น ซึ0งโดยปกติแล้วจะมีระยะเวลาประมาณ 4-8 ปีสําหรับรถยนต์ และ 2-3 ปีสําหรับรถจกัรยานยนต์ ฉะนั 5นหากบริษัท 
สามารถผลิตสายควบคุมที0มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที0บริษัทผู้ผลิตต้องการ ก็จะทําให้บริษัทได้รับคําสั0งซื 5อเพื0อนําไป
เป็นสว่นประกอบในการผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์อยา่งตอ่เนื0องตลอดการผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์รุ่นนั 5น  ๆ 
และจะได้รับคําสั0งซื 5อเพื0อนําไปใช้เป็นอะไหลใ่นศนูย์อะไหลภ่ายหลงัจากที0รถยนต์และรถจกัรยานยนต์รุ่นนั 5น ๆ เลิกผลิตไป
แล้วอีกด้วย จากเหตผุลดงักลา่ว บริษัทจึงได้มีการพฒันาคณุภาพในการผลิตมาโดยตลอด โดยจะเห็นได้จากการที0บริษัท 
ได้รับประกาศนียบตัรบตัรรับรองคณุภาพและมาตรฐานด้านต่าง ๆ เช่น ISO 9002:1994 QS 9000 ISO 14001 และ 
ISO/TS 16949 ทั 5งนี 5 การที0บริษัทสามารถรักษามาตรฐานการผลิตให้มีคณุภาพอย่างสมํ0าเสมอทําให้การผลิตของบริษัท   
มีประสทิธิภาพ มีของเสยีระหวา่งผลติน้อย ซึ0งสง่ผลให้บริษัทมีต้นทนุการผลติที0ตํ0าลงด้วย 
 

3) มุ่งเน้นความสัมพนัธ์กับลูกค้า 
บริษัทมีนโยบายในการสร้างสัมพันธภาพที0ดีกับลูกค้า โดยการออกตรวจเยี0ยมเพื0อรับทราบปัญหาต่าง ๆ และนํา
ข้อเสนอแนะของลกูค้ามาปรับปรุง เพื0อพฒันาผลติภณัฑ์และบริการของบริษัทอยา่งทนัทว่งทีตอ่ไป อีกทั 5ง บริษัทยงัเข้าร่วม
กิจกรรมตา่ง ๆ กบับริษัทที0ดําเนินธุรกิจด้านอตุสาหกรรมยานยนต์อย่างสมํ0าเสมอ  นอกจากนี 5 บริษัทยงัมีการสง่พนกังาน
ไปร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ เพื0อให้พนกังานเข้าใจความต้องการของลกูค้าและ
สามารถออกแบบผลติภณัฑ์ให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าได้ ซึ0งการร่วมมือเพื0อพฒันาผลิตภณัฑ์ดงักลา่วจะเป็นการ
ช่วยสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าและเพิ0มโอกาสในการขายผลติภณัฑ์ของบริษัทตอ่ไป 
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4) การจัดส่งผลติภณัฑ์ได้ตรงต่อเวลา 
การจดัสง่ผลิตภณัฑ์ได้ตรงตามเวลาที0ลกูค้าต้องการเป็นปัจจยัที0สําคญัไม่น้อยไปกว่าคณุภาพของผลิตภณัฑ์   บริษัทได้
พฒันาระบบการจดัสง่ผลิตภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าอย่างต่อเนื0อง โดยใช้ระบบ Toyota Production System (TPS) ซึ0งเป็นระบบ 
ที0คิดค้นโดยโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั0น มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื0อเพิ0มประสิทธิภาพในการผลิตและจดัสง่ผลิตภณัฑ์
ของบริษัทให้แก่ลกูค้า 

 
5) การมีพันธมิตรทางธุรกิจที�เป็นที�ยอมรับ 

การที0บริษัทมีพนัธมิตรทางธุรกิจที0มีชื0อเสยีงและเป็นที0ยอมรับของผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ เช่น ไฮเล็กซ์ คอร์ปอ- 
เรชั0น และบริษัท ฟูจิ กิโกะ จํากดั โดยมีการทําสญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and 
Technical Assistance Agreement) จากทั 5งสองบริษัทนั 5น เป็นเหตุผลสําคญัที0ทําให้บริษัทได้รับการยอมรับในด้าน
มาตรฐานและคณุภาพของผลติภณัฑ์จากลกูค้า 
 
ในปี 2549 บริษัทได้ทําสญัญาการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (Technical Assistance Agreement) ในการผลิต
สายควบคมุรถยนต์จาก Daedong System Co., Ltd. ประเทศเกาหล ี
 

6)   กลยุทธ์ด้านการกาํหนดราคา 
การที0บริษัททําการควบคมุต้นทนุการผลิตของบริษัทอย่างต่อเนื0อง โดยการใช้ระบบการผลิตที0มีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามมาตรฐาน ทําให้บริษัทสามารถกําหนดราคาผลติภณัฑ์ที0เหมาะสมและสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัได้ 
 

7) กลยุทธ์การพัฒนาชิ Pนส่วนภายในประเทศ (Local Parts)  
 บริษัทมีสว่นแบง่ทางการตลาดในทกุ ๆ  กลุม่ลกูค้า โดยถือเป็นสว่นแบง่ทางการตลาดที0มากที0สดุในบรรดาผู้ผลติในประเทศ 

จึงสามารถรวบรวมชิ 5นสว่นที0ใช้ร่วมกนัได้ในแต่ละลกูค้าเพื0อจดัทําชิ 5นสว่นภายในประเทศแทนการนําเข้า  ซึ0งทําให้ต้นทนุ
ตํ0าลง สง่ผลให้มีความยืดหยุน่ในการใช้กลยทุธ์ด้านราคาในการแขง่ขนั และการวางแผนผลติชิ 5นสว่นรุ่นใหม ่ๆ  ในระยะยาว 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ    - ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น (HI-LEX Corporation) ได้มีการเปลี0ยนชื0อบริษัท จากเดมิชื0อ นิปปอน เคเบลิ ซสิเตม็ อิงค์       
                      (Nippon Cable System, Inc.) มีผลตั 5งแตว่นัที0 1 พฤษภาคม 2549 
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3.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
ในปี 2549 บริษัทมียอดขายรวมทั 5งสิ 5นจํานวน 2,179.95 ล้านบาท โดยเมื0อแบ่งสดัสว่นยอดขายของบริษัทในปี 

2549 แยกตามยี0ห้อของลกูค้า (รวมยอดขายให้แก่ศนูย์อะไหลข่องผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แตล่ะราย) จะสามารถแบง่
ได้ตามแผนภมูิวงกลมดงันี 5 

 

11.23

0.67
6.81

2.43

2.72

26.53

20.22

16.06

1.42

1.11

5.22

5.59

 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบง่ได้ดงันี 5 
1.  ผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

 กลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถยนต์  
 กลุ่มลูกค้าของบริษัทสําหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ได้แก่ 
บริษัทผู้ผลติรถยนต์ชั 5นนําตา่ง ๆ อนัได้แก่ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 
จํากดั บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น ซึ0งลกูค้าดงักลา่ว
เป็นลกูค้าของบริษัทมาเป็นเวลานาน โดยบริษัทมีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่คือบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  จํากดั 
คิดเป็นร้อยละ 20.22 ของยอดขายรวม  ทั 5งนี 5เพื0อเป็นการลดความเสี0ยงจากการพึ0งพิงลกูค้ารายใหญ่ บริษัทจึงมีนโยบายเพิ0ม
สว่นแบง่ตลาดจากลกูค้าเดิมรายอื0น ๆ และขยายฐานสูล่กูค้าใหมเ่พิ0มมากขึ 5น โดยจะเน้นไปที0กลุม่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที0จะย้าย
ฐานการผลิตมายงัประเทศไทย นอกจากนี 5ยงัรวมถึงการหาลกูค้าใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วย ซึ0งเป็นไปตาม
เป้าหมายหลกัของบริษัทที0ต้องการจะรักษาความเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั 5นนําในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 
 

อื0นๆ 
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ทั 5งนี 5ผู้ผลติรถยนต์ที0เป็นลกูค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี มีดงันี 5 
บริษัทผู้ผลติรถยนต์ 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 
บริษัทผู้ผลติรถยนต์อื0น  

 
 
 
 

- Fighter,  Ranger, BT-50 
 
 
- Mega, Dutro, Series 

 
 กลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ 
 กลุม่ลกูค้าของบริษัทสําหรับธุรกิจผลิตสายควบคมุรถจักรยานยนต์ ได้แก่ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ0ง จํากัด 
บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จํากัด บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากดั บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) 
จํากดั  บริษัทมีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่คือบริษัท ไทยฮอนด้า แมนแูฟคเจอริ0ง จํากดั คิดเป็นร้อยละ 11.23 ของยอดขายรวม 
เพื0อเป็นการลดความเสี0ยงจากการพึ0งพิงลกูค้ารายใหญ่เช่นเดียวกบัลกูค้าในกลุม่ผู้ผลิตรถยนต์  บริษัทมีนโยบายเพิ0มสว่นแบ่ง
ตลาดจากลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ0มมากขึ 5น โดยจะเน้นไปที0กลุ่มบริษัทผู้ ผลิตรถจักรยานยนต์ที0จะย้ายฐาน      
การผลิตมายงัประเทศไทย นอกจากนี 5ยงัรวมถึงการหาลูกค้าใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วย ทั 5งนี 5เป็นไปตาม
เป้าหมายหลกัของบริษัทที0ต้องการจะรักษาความเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั 5นนําในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
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ทั 5งนี 5ผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ที0เป็นลกูค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี มีดงันี 5 
บริษัทผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ รุ่นรถจกัรยานยนต์ 
บริษัทผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ 

 
 

 
 
 
 
 

 
- 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.  ศนูย์อะไหลร่ถยนต์และรถจกัรยานยนต์  
 กลุ่มลูกค้าศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์จะเป็นกลุ่มลูกค้าต่อเนื0องจากกลุ่มลูกค้าผู้ ผลิตรถยนต์           
และรถจักรยานยนต์ เนื0องจากเป็นสว่นของการบริการอะไหลแ่ละซ่อมบํารุงรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ของผู้ผลิตแต่ละราย  
การขยายตวัของลกูค้ากลุม่นี 5จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
 บริษัทมีทีมการตลาดที0มีประสบการณ์ในการขายตรงและการบริการหลงัการขายเป็นของตนเอง โดยเจ้าหน้าที0
การตลาดของบริษัทจะทําการหารายชื0อและกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ซึ0งมีทั 5งกลุม่เป้าหมายที0เป็นบริษัทในเครือและกลุม่เป้าหมาย
ใหม ่โดยจะทําการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ผ่านทางกลุม่บริษัทในเครือและทางอินเตอร์เน็ต จากนั 5นจะสง่ทีมการตลาดซึ0งมี
ความเชี0ยวชาญและได้รับการอบรมในเรื0องผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดีเข้าไปติดต่อ  โดยบริษัทได้เน้นถึงความสําคญัของบริการ    
หลงัการขาย โดยเจ้าหน้าที0การตลาดจะเข้าเยี0ยมเยียนและพบปะกับลูกค้าอย่างสมํ0าเสมอเพื0อรับทราบปัญหาและนําไป
ปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้อยูใ่นระดบัสงูสดุตามที0ลกูค้าคาดหวงั 
 
  3.2.3 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษัทมีช่องทางการจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์ดงันี 5 
• การจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM (Original 

Equipment Manufacturer) ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์โดยตรง (First Tier)  โดยผลิตตาม
แบบ (Specification) ที0ผู้ผลิตกําหนดไว้ในแต่ละรุ่น และทําสญัญากบัผู้ผลิตตามระยะเวลาในการผลิตแต่
ละรุ่น  ซึ0งมีระยะเวลาการผลติประมาณ 4-8 ปี สาํหรับรถยนต์ และ 2-3 ปี สาํหรับรถจกัรยานยนต์  

• การจัดจําหน่ายสายควบคมุและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์หรือชิ 5นสว่น (Components) ของ
สายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลกัษณะ OEM ให้แก่ผู้ผลิตชิ 5นส่วนรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ (Second Tier) เพื0อผลติเพิ0มเติมก่อนสง่ให้แก่ผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ต่อไป โดย
เป็นการผลติตามคําสั0งซื 5อของผู้ผลติชิ 5นสว่นนั 5น ๆ 
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1 2

ผู้ผลิตประกาศแผน
การผลิตรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์

ออกแบบและ/หรือ
ผลิตชิ�นงานต้นแบบ

ขั�นตอนคัดเลือกผู้
ผลิต

บริษัทฯ ได้รับเลือก ผลิตส่งโรงงานผู้ผลิต
(OEM)

ผลิตอะไหล่
(REM)

3 4 5 61 2

ผู้ผลิตประกาศแผน
การผลิตรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์

ออกแบบและ/หรือ
ผลิตชิ�นงานต้นแบบ

ขั�นตอนคัดเลือกผู้
ผลิต

บริษัทฯ ได้รับเลือก ผลิตส่งโรงงานผู้ผลิต
(OEM)

ผลิตอะไหล่
(REM)

3 4 5 6

• การจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ให้แก่ศูนย์อะไหล่ของรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ในลกัษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใช้ช่องทางเดียวกนักบั
การจัดจําหน่ายในลกัษณะ OEM เนื0องจากเป็นการจําหน่ายให้แก่ศูนย์บริการของผู้ ผลิตรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์แตล่ะราย ทั 5งนี 5จะเป็นการจดัจําหนา่ยตามใบคําสั0งซื 5อเป็นครั 5ง ๆ ไป   

 เมื0อพิจารณาสดัสว่นยอดขายของบริษัทในลกัษณะ OEM และ REM แล้ว ยอดขายของบริษัทในปี 2549 กว่าร้อย
ละ 98.11 ของยอดขายรวมมาจากการจดัจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์หรือชิ 5นสว่นของ
สายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ในลกัษณะ OEM โดยมียอดขายที0เป็นการจดัจําหน่ายในลกัษณะ  REM 
เพียงประมาณร้อยละ 1.89 
 ในปัจจบุนั บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากการขายในประเทศตอ่ตา่งประเทศเทา่กบัร้อยละ 97.76 ตอ่ร้อยละ 2.24  โดย
มีการสง่ออกไปยงัประเทศมาเลเซีย จีน บราซิล สหรัฐอเมริกา อินเดีย เวียดนาม ญี0ปุ่ น อินโดนีเซีย และสเปน ซึ0งปัจจุบนับริษัท
ยงัมีสดัสว่นรายได้จากการสง่ออกไปยงัตา่งประเทศไมม่าก แตบ่ริษัทมีนโยบายที0จะขยายการสง่ออกไปยงัต่างประเทศให้มาก
ขึ 5นในอนาคต 
 ทั 5งนี 5ในการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ บริษัทจะต้องผ่านกระบวนการคดัเลือก
ผู้ผลติชิ 5นสว่นซึ0งจะเริ0มตั 5งแตบ่ริษัทผู้ผลติรถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์ประกาศแผนการผลิต โดยจะเปิดให้บริษัทผู้ผลิตชิ 5นสว่น
เข้าร่วมประมูลเพื0อเป็นผู้ผลิตชิ 5นส่วน โดยการนําเสนอแบบและราคาของชิ 5นส่วนสําหรับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์เป็น       
รุ่น ๆ ไป  

 
กระบวนการคัดเลือกผู้ผลิตชิ Pนส่วนสาํหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นสามารถแสดงได้ตามแผนภาพ
ดังต่อไปนี P 
 
 
 
 
 
 
ขั 5นตอนที0 1 บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิตรถรุ่นใหม่ โดยให้รายละเอียดเกี0ยวกับ

ระยะเวลาที0เริ0มออกแบบ ทดสอบ กระทั0งเริ0มทําการผลิตจริง ตลอดจนกําหนดคุณสมบตัิ จํานวน และ
เงื0อนไขอื0น ๆ ของผลติภณัฑ์ที0ต้องการแก่บริษัทผู้ผลติชิ 5นสว่น  

ขั 5นตอนที0 2 บริษัทผู้ ผลิตชิ 5นส่วนดําเนินการออกแบบและ/หรือผลิตชิ 5นงานต้นแบบ เพื0อประมาณการต้นทุนและ
นําเสนอราคาตลอดจนแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพในการผลิตให้แก่บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์หรือ
รถจกัรยานยนต์เพื0อพิจารณาคดัเลอืก 

ขั 5นตอนที0 3  บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์พิจารณาคดัเลือกผลิตภณัฑ์ที0มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตาม
คณุสมบตัิที0ต้องการ และแจ้งผลการคดัเลอืกให้แก่บริษัทผู้ผลติชิ 5นสว่นที0ได้รับการคดัเลอืกนั 5น 

ขั 5นตอนที0 4               ผู้ผลิตชิ 5นส่วนได้รับการคดัเลือกเป็นผู้ผลิต โดยมีการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร และผู้ผลิตชิ 5นส่วนต้อง
จดัทําแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัแผนการผลติหลกัของผู้ประกอบรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ 
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ขั 5นตอนที0 5 และ 6 บริษัทผู้ผลติชิ 5นสว่นที0ได้รับการคดัเลอืกดําเนินการผลิตสง่โรงงานผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ตาม
ช่วงระยะเวลาตา่ง ๆ ที0ผู้ประกอบรถกําหนด ตลอดจนต้องทําการผลิตสง่ให้ศนูย์บริการหลงัการขายเพื0อ
ใช้เป็นอะไหลต่อ่ไป  

  
 3.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 
 ในปี 2549 ประเทศไทยยงัคงมีอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอตุสาหกรรมรถยนต์อยู่ในระดบัสงูอย่าง
ต่อเนื0อง โดยมียอดผลิตรถยนต์รวมทั 5งสิ 5น 1,188,044 คนั เพิ0มขึ 5นถึง 5.57% จากปีก่อน สว่นรถจกัรยานยนต์มียอดผลิตรวม
ทั 5งสิ 5น 3,543,683 คนั เพิ0มขึ 5น 1.28% ส่วนหนึ0งเป็นผลจากนโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมี
มาตรการสง่เสริมเพื0อที0จะผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการผลติรถยนต์ ภายใต้โครงการดีทรอยต์แหง่เอเชีย (Detroit of 
Asia) ซึ0งกําหนดเป้าหมายวา่ ภายในปี 2553 จะมียอดการผลติรถยนต์ให้ได้ 2,000,000 คนั และสดัสว่นการนําเข้าและสง่ออก
จะเป็น 50 : 50 สง่ผลให้ประเทศไทยผลติรถยนต์มากเป็นอนัดบัที0 10 ของโลก 
 
สถติิยอดผลติรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

                                                                                    (หนว่ย : คนั) 

ปี รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ 

 ยอดผลติ ยอดขาย ยอดสง่ออก อตัราการเติบโต ยอดผลติ ยอดขาย ยอดสง่ออก อตัราการเติบโต 

  
ในประเทศ 

 
ของยอดผลติ 

(%)  
ในประเทศ 

 
ของยอดผลติ 

(%) 

2547 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 : สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

แนวโน้มอตุสาหกรรมยานยนต์ของไทยในอนาคตจะมีการขยายตวัอย่างต่อเนื0อง ซึ0งคาดว่าแนวโน้มปี 2550 จะดีขึ 5น
กวา่ปี 2549 เนื0องจากได้แรงหนนุจากภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจ ไมว่า่จะเป็นอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การ
ปรับลดราคานํ 5ามันในตลาดโลก และแนวโน้มการปรับลดลงของอัตราดอกเบี 5ยในประเทศ ซึ0งจะเป็นปัจจัยหนุนให้ลูกค้า
ตดัสนิใจซื 5อรถยนต์ง่ายขึ 5น โดยคาดวา่ในปี 2550 ยอดผลติรถยนต์จะขยายตวัเพิ0มขึ 5นประมาณ 8% และรถจกัรยานยนต์เพิ0มขึ 5น
ประมาณ 4%  โดยปกติอตัราการเติบโตของอตุสาหกรรมชิ 5นสว่นรถยนต์และรถจกัรยานยนต์จะมีการขยายตวัสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัภาวะอตุสาหกรรมยานยนต์ จึงทําให้อตุสาหกรรมผลิตชิ 5นสว่นรถยนต์และรถจักรยานยนต์เจริญเติบโตใน
อตัราที0สงูตามไปด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในท่ามกลางสภาวะการตลาดที0ดี ก็มีความเป็นไปได้สงูที0ผู้ผลิตชิ 5นส่วนจากต่างประเทศจะเข้ามาตั 5ง
ฐานผลติในประเทศไทยเพิ0มมากขึ 5น ทําให้จะมีคูแ่ขง่ทางธุรกิจในกลุม่อื0นเข้ามาลงทนุผลิตชิ 5นสว่นเพื0อชิงสว่นแบ่งการตลาดอีก
ด้วย อาทิเช่น ผู้ผลติจากประเทศจีนและประเทศอินเดียที0มีความได้เปรียบในด้านคา่แรงที0ถกูกวา่ ประกอบกบัผู้ประกอบรถยนต์
ค่ายต่าง ๆ มีอํานาจต่อรองและความต้องการมาตรฐานชิ 5นส่วนที0สงูขึ 5นเรื0อย ๆ  ดงันั 5นการที0ประเทศไทยได้ทําข้อตกลงเขต
การค้าเสรี (FTA) กบัหลาย ๆ ประเทศแม้จะเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศโดยการสง่ออกหรือทํากิจการร่วมค้า 
แตก็่เป็นช่องทางให้ผู้ผลติจากตา่งประเทศที0มีต้นทนุตํ0ากวา่เข้ามาแขง่ขนัได้เช่นกนั 
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ดงันั 5น สิ0งที0ผู้ผลิตชิ 5นสว่นจะต้องปรับตวัอย่างต่อเนื0องและรวดเร็ว คือการมีเทคโนโลยีที0ทนัสมยั มีความสามารถใน  
ลดต้นทุนการผลิต เพิ0มความสามารถในการออกแบบวิจัยและพัฒนา ตลอดจนสร้างการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานสูง
เทียบเทา่มาตรฐานสากล เพื0อเป็นที0ยอมรับของผู้ผลิตยานยนต์ระดบัโลก และรองรับการแข่งขนัระดบัโลกภายใต้กรอบ WTO, 
AFTA, FTA เป็นต้น  

 
 สภาวะการแขง่ขนัในตา่งประเทศ 
 ปัจจบุนับริษัทมีการผลติเพื0อสง่ออกไมม่ากนกั โดย ณ สิ 5นปี 2549 มีสดัสว่นการสง่ออกคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.24 
ของยอดขายรวม ทั 5งนี 5 การสง่ออกสายควบคมุและชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ของบริษัทสว่นใหญ่จะไม่ใช่การสง่ออก
ผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป แต่จะเป็นการส่งออกชิ 5นสว่น (Component Part) ไปยงัประเทศมาเลเซีย  เวียดนาม มาเลเซีย ญี0ปุ่ น จีน 
อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น ซึ0งส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปยังบริษัทในกลุ่มไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น ทั 5งนี 5 การผลิตชิ 5นส่วน
ดงักลา่วเป็นในลกัษณะของ OEM ซึ0งการแข่งขนัในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ0งในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นั 5นมี
แนวโน้มที0จะทวีความรุนแรงมากยิ0งขึ 5น เนื0องจากผู้ ผลิตรถยนต์มีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบโดย
เปรียบเทียบต้นทุนในการจัดซื 5อจากผู้ ผลิตชิ 5นส่วนหลายประเทศ ทําให้บริษัทผู้ ผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจก
หน้าตา่งรถยนต์ในตา่งประเทศ  เช่น บริษัทผู้ผลติสายควบคมุในประเทศจีน ซึ0งมีต้นทนุคา่แรงในการผลิตตํ0า จะมีความได้เปรียบ 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทยงัมีข้อได้เปรียบด้านผลติภณัฑ์ที0มีคณุภาพสงู เนื0องจากบริษัทเป็นผู้ผลติที0อยู่ในอตุสาหกรรมมานาน อีกทั 5ง
มีชื0อเสยีงเป็นที0ยอมรับ โดยได้รับลิขสิทธิ�และความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นและฟูจิ กิโกะ  ซึ0งทั 5งสอง
บริษัทมีชื0อเสยีงในระดบัโลกด้านเทคโนโลยีการผลิตสายควบคมุและชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ทําให้ผลิตภณัฑ์ของ
บริษัทเป็นที0นา่เชื0อถือและได้รับการยอมรับในเรื0องของคณุภาพเป็นอยา่งสงูจากผู้ผลติ 

อนึ0ง ภายใต้สญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and Technical Assistance 
Agreement) ที0บริษัททํากบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นนั 5น บริษัทมีข้อตกลงว่าจะไม่สง่ออกผลิตภณัฑ์ไปนอกประเทศไทย เว้นแต่จะได้
รับคํายินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0นก่อน  

ในปี 2550 บริษัทได้มีเป้าหมายที0จะเพิ0มสดัสว่นขายในต่างประเทศให้มากขึ 5นกว่าปี 2549 โดยจะเป็นในลกัษณะ
ของการให้การสนับสนุนชิ 5นส่วนที0มีคุณภาพและราคาที0แข่งขันได้ให้แก่บริษัทในกลุ่มของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นเป็นหลัก 
โดยเฉพาะอยา่งยิ0ง บริษัทในกลุม่ของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0นในประเทศเวียดนาม ญี0ปุ่ น และอินเดีย 
 ในสว่นของการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบัลกูค้าอื0นในต่างประเทศที0ไม่ใช่บริษัทในกลุม่ของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นนั 5น 
บริษัทสามารถดําเนินการได้ทนัที หากได้รับคํายินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยหากเป็นการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ไปยงัประเทศที0
มีบริษัทในกลุม่ของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นตั 5งอยู่และเป็นความต้องการของลกูค้าที0จะซื 5อตรงจากบริษัท บริษัทสามารถจําหน่าย
ให้กบัลกูค้าได้โดยตรง ไมจํ่าเป็นต้องจําหนา่ยผา่นบริษัทในกลุม่ของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0นแตอ่ยา่งใด 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ    - ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น (HI-LEX Corporation) ได้มีการเปลี0ยนชื0อบริษัท จากเดมิชื0อ นิปปอน เคเบลิ ซสิเตม็ อิงค์       
                      (Nippon Cable System, Inc.) มีผลตั 5งแตว่นัที0 1 พฤษภาคม 2549 
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 3.3 การจัดหาผลติภณัฑ์ 
  3.3.1 กาํลังการผลิต 

บริษัทมีกําลงัการผลติและอตัราการใช้กําลงัการผลติในชว่งปี 2547 - 2549 ดงัตารางตอ่ไปนี 5  
 2547 2548 2549 
สายควบคุมรถยนต์    

กําลงัการผลติ (เส้น) 6,000,000 13,000,000 18,000,000 
การผลติจริง (เส้น) 5,493,044 12,498,905 13,721,437 
อตัราการใช้กําลงัการผลติ (ร้อยละ) 91.55 96.15 76.23 

สายควบคุมรถจักรยานยนต์    
กําลงัการผลติ (เส้น) 15,000,000 10,000,000 12,300,000 
การผลติจริง (เส้น) 12,455,478 9,977,685 11,221,420 
อตัราการใช้กําลงัการผลติ (ร้อยละ) 83.04 99.78 91.23 

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์    
กําลงัการผลติรวม (ชดุ) 1,500,000 1,800,000 1,800,000 
การผลติจริง - แบบใช้สายควบคมุ (ชดุ) 973,695 696,639 671,294 
การผลติจริง - แบบ arm – type (ชดุ) 477,460 940,496 625,434 
อตัราการใช้กําลงัการผลติ (ร้อยละ) 96.74 90.95 72.04 

 
 บริษัทมีกําลงัการผลติสายควบคมุสงูสดุประมาณ 32.10 ล้านเส้นต่อปี โดยแบ่งเป็นสายควบคมุรถยนต์ประมาณ 
18 ล้านเส้นตอ่ปี สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ประมาณ 12.30 ล้านเส้นตอ่ปี โดยในปี 2549 มีอตัราการใช้กําลงัการผลติคิดเป็น
ร้อยละ 76.23 และ ร้อยละ 91.23 ของกําลงัการผลิตสงูสดุของสายควบคมุรถยนต์และสายควบคมุรถจกัรยานยนต์  ในสว่น
ของการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ บริษัทมีกําลงัการผลติสงูสดุ 1.8 ล้านชุดต่อปี โดยในปี 2549 มีอตัราการใช้
กําลงัการผลติคิดเป็นร้อยละ 72.04 ของกําลงัการผลติสงูสดุ (ในปัจจบุนับริษัทมีการผลติโดยแบง่เป็น 2 กะตอ่วนั) 
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3.3.2 ขั Pนตอนการผลิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั 5นตอนการผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
การผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์มีขั 5นตอนการผลติที0เหมือนกนัทกุประการ โดยสามารถแบง่ออกได้เป็น 5 
ขั 5นตอนหลกั ดงันี 5 
1.   ขั 5นตอนการผลติสายนอก  เริ0มจากการเตรียมวตัถดุิบ โดยนําลวดกลมที0มีคณุภาพและขนาดตามความต้องการ

ของลกูค้ามารีดให้แบน จากนั 5นจึงนําลวดซึ0งได้ผ่านการรีดแบนแล้วมาเข้าเครื0องม้วน
เป็นท่อ แล้วจึงนําท่อที0ได้มาหุ้มพลาสติกอีกชั 5นหนึ0ง ก่อนที0จะตัดให้ได้ขนาดตาม
ต้องการ 

2.  ขั 5นตอนการผลติสายใน   เริ0มจากการนําลวดสาํเร็จรูปมาตดัให้ได้ขนาดตามต้องการ ปอกฉนวนที0ปลาย (กรณีที0
ลวดนั 5นหุ้มพลาสติก) ใช้แรงกดทําให้ลวดนั 5นบานออก และใส่หัวยึด เพื0อรอนําไป
ประกอบกบัสายนอก 

3. ขั 5นตอนการผลติชิ 5นสว่น  จะเป็นการนําเม็ดพลาสติกมาหลอมและฉีดขึ 5นรูปพลาสติกตามแบบที0ต้องการเพื0อ    
พลาสติกสาํเร็จรูป นําไปเป็นสว่นประกอบสาํหรับสายควบคมุรถยนต์ตอ่ไป 

 
 

รีดลวดกลมให้แบน

ม้วนเป็นท่อ

นําท่อที�ได้มาหุ้ม
พลาสติกอีกชั Pน

ตัดตาม ขนาดที�
ต้องการ

ขั Pนตอนการผลิตสายนอก

ลวดสาํเร็จรูป

ตัดตาม ขนาดที�
ต้องการ

ขึ Pนรูปปลายสายใน

ใส่หวัยึด

ปอกฉนวน กรณีที�ลวด 
 นั Pน หุ้มพลาสติก 

ประกอบ

ติดอุปกรณ์ ตัวยึด ตาม

คุณลักษณะประเภท
ของ สายควบคุม

ตรวจสอบ

บรรจุเพื�อเตรียมจัดส่ง

ขั Pนตอนการผลิตสายใน

รีดลวดกลมให้แบน

ม้วนเป็นท่อ

นําท่อที�ได้มาหุ้ม
พลาสติกอีกชั Pน

  ตัดตามขนาดที� 
 

 
ต้องการ

ขั Pนตอนการผลิตสายนอก

ลวดสาํเร็จรูป

  ตัดตามขนาดที� 
 ต้องการ

ขึ Pนรูปปลายสายใน

ใส่หวัยึด

ประกอบ

   ติดอุปกรณ์ ตัวยึด ตาม 
  คุณลักษณะประเภทของ 

สายควบคุม

ตรวจสอบ

บรรจุเพื�อเตรียมจัดส่ง

ขั Pนตอนการผลิตสายใน
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4. ขั 5นตอนการประกอบ    เป็นขั 5นตอนการนําสายนอกมาประกอบกับสายใน โดยติดอุปกรณ์และชิ 5นส่วน
ประกอบอื0น ๆ ตามคณุลกัษณะของสายควบคมุรถยนต์ประเภทที0ต้องการ 

5. ขั 5นตอนการตรวจสอบคณุภาพ  บริษัทจะทําการตรวจสอบคณุภาพของชิ 5นงานก่อนที0จะบรรจุผลิตภณัฑ์ที0ผลิตได้ลง
กลอ่งเพื0อเตรียมสง่มอบให้แก่ลกูค้าตอ่ไป 

 
ขั 5นตอนการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 

       
การผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบง่ออกได้เป็น 4 ขั 5นตอนหลกัดงันี 5 
1. ขั 5นตอนการประกอบโครงชุดรางเลื0อน  เริ0มจากการนําโครงเหล็กที0จัดซื 5อมา

ประกอบเข้าชดุตามแบบที0ต้องการ 
2. ขั 5นตอนการประกอบชิ 5นสว่นหลกั  เป็นการติดตั 5งมอเตอร์ ลกูล้อ และสายเคเบิล 

(แบบสายควบคมุ) ทาจาระบี เป็นต้น 
3. ขั 5นตอนการประกอบเก็บรายละเอียด  เก็บรายละเอียดตา่ง ๆ และใสต่วัน๊อต หรือ

ตวัยดึ 
4. ขั 5นตอนการตรวจสอบคณุภาพ  โดยจะต้องมีการตรวจสอบคณุภาพของชิ 5นงาน 

ก่อนที0จะบรรจผุลติภณัฑ์ที0ผลติได้ลงกลอ่งเพื0อเตรียมสง่มอบให้แก่ลกูค้าตอ่ไป 
 
 

 
 
  3.3.3 การจัดหาวัตถุดิบ 

ในการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์นั 5น บริษัทมีการ
จัดหาวัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบจากทั 5งคู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทั 5งนี 5ชิ 5นส่วนประกอบต่าง ๆ (Component 
Parts) ที0บริษัทสั0งซื 5อนั 5น เป็นชิ 5นสว่นที0บริษัทยงัไมส่ามารถผลติเองได้ หรือไมคุ่้มทนุที0จะผลติ 

 ในปี 2549 บริษัทมีการจดัซื 5อวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบเพื0อนํามาใช้ในกระบวนการผลิตสายควบคมุรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ คิดเป็นมลูค่ารวมทั 5งสิ 5นประมาณ 1,434.68 ล้านบาท ทั 5งนี 5เป็นการ
จัดซื 5อจากคู่ค้าในประเทศไทยคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 72 และเป็นการจัดซื 5อจากคู่ค้าต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วน
ประมาณร้อยละ 27.9 โดยวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบหลกัที0บริษัทมีการซื 5อมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ วตัถุดิบและ
ชิ 5นส่วนประกอบประเภทเหล็ก ยาง ลวด เม็ดพลาสติก และมอเตอร์ โดยยอดการสั0งซื 5อวตัถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบหลกั
ดงักลา่วรวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 93.52 ของยอดการสั0งซื 5อทั 5งหมด  

  
 
 
 
 
 

นําโครงมาใส่ชุดอุปกรณ์

ใส่ส่วนประกอบ
(สายเคเบิล ลูกล้อ มอเตอร์)

ใส่น๊อตและตัวยดึ

ขั�นตอนการผลติชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ตรวจสอบ

บรรจุเพื=อเตรียมจดัส่ง
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 สําหรับคู่ค้าของบริษัทนั 5นมีจํานวนหลายรายซึ0งส่วนใหญ่จะเป็นคู่ค้ากับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีคู่ค้า   
เพียง 2 ราย ที0มียอดสั0งซื 5อรวมจากบริษัทในปี 2549 มากกว่าร้อยละ 10 ของยอดการสั0งซื 5อรวมของบริษัท ได้แก่ ไฮเล็กซ์ คอร์
ปอเรชั0น และบริษัท ไทยซมัมิท มิทซูบะ อิเล็คทริค แมนแูฟ็คเจอริ0ง จํากดั โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 20.83 และร้อยละ 18.93 
ตามลําดบั ทั 5งนี 5 วตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบหลกัที0ซื 5อจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น ได้แก่ วตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบประเภท
ยาง สว่นประกอบสําเร็จรูป (เช่น Bolt Joint, Boot Assembly, Bracket Assembly, Cap Assembly, Carrier Plate และ 
Casing Cap ที0ใช้ในการผลติสายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์) เหล็ก และเม็ดพลาสติก เพื0อนํามา ใช้ใน
การประกอบสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ สําหรับชิ 5นสว่นประกอบหลกัที0
บริษัทสั0งซื 5อจากบริษัท ไทยซมัมิท มิทซูบะ อิเล็คทริค แมนูแฟ็คเจอริ0ง จํากัด ได้แก่ มอเตอร์ ซึ0งนํามาใช้ในการประกอบชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์  โดยสาเหตุที0บริษัทต้องจัดซื 5อวัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น
เนื0องจากชิ 5นสว่นประกอบดงักลา่วเป็นชิ 5นสว่นประกอบที0ไมส่ามารถผลติในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที0จะผลิต
เอง หรือไมส่ามารถจดัหาวตัถดุิบจากแหลง่ภายในประเทศไทยได้ ดงันั 5น การซื 5อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นซึ0งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทที0มีนโยบายในการสนบัสนนุด้านวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบที0มีคณุภาพและราคาที0แข่งขนัได้ให้กบับริษัทในกลุ่ม
ของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นอยู่แล้ว จึงเป็นวิธีที0เหมาะสม  อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ทําสญัญาที0กําหนดให้บริษัทจะต้องจัดซื 5อ
วตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0นแตอ่ยา่งใด 

ในการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั 5น บริษัทได้สั0งซื 5อวตัถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบจากทั 5งคู่ค้า
ภายในประเทศและคูค้่าตา่งประเทศ โดยมีสดัสว่นการสั0งซื 5อวตัถดุิบจากคูค้่าภายในประเทศในสดัสว่นประมาณร้อยละ 65 ของ
ยอดการสั0งซื 5อวตัถดุิบรวมเพื0อนํามาใช้ในการผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในปี 2549 ทั 5งนี 5 วตัถดุิบหลกัในการ
ผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ประกอบด้วยวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบประเภทยาง ลวด และเม็ดพลาสติก  ซึ0ง
สามารถจดัหาได้จากคู่ค้าหลายราย โดยมีมลูค่าการสั0งซื 5อวตัถดุิบหลกัคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 50 ของยอดการสั0งซื 5อ
วตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบทั 5งหมดที0นํามาใช้ในการผลติสายควบคมุ 

สาํหรับวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบที0ใช้ในการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์นั 5น บริษัทได้สั0งซื 5อจากทั 5ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2549 บริษัทมีสดัสว่นการสั0งซื 5อจากภายในประเทศประมาณร้อยละ 75 ของยอดการ
สั0งซื 5อวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบรวมที0นํามาใช้ในการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ ทั 5งนี 5วตัถดุิบหลกัในการผลิต
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ประกอบด้วยเหล็กและมอเตอร์  ซึ0งบริษัทมีการสั0งซื 5อจากคู่ค้าหลายราย   จากการที0
บริษัทไมไ่ด้สั0งซื 5อวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบจากคูค้่ารายใดเกินกวา่ร้อยละ 30 ของยอดการสั0งซื 5อวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบ
รวมนั 5น บริษัทจึงไมไ่ด้พึ0งพิงการจดัซื 5อวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบจากคู่ค้ารายใดรายหนึ0งเป็นสําคญั และเนื0องจากบริษัทมีคู่
ค้าหลายรายทําให้หากเกิดปัญหาในการจดัหาวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบจากคูค้่ารายใดรายหนึ0ง บริษัทจะยงัสามารถจดัหา
วตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบทดแทนที0มีคณุภาพในระดบัเดียวกนัจากคูค้่ารายอื0นได้ 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ    - ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น (HI-LEX Corporation) ได้มีการเปลี0ยนชื0อบริษัท จากเดมิชื0อ นิปปอน เคเบลิ ซสิเตม็ อิงค์       
                      (Nippon Cable System, Inc.) มีผลตั 5งแตว่นัที0 1 พฤษภาคม 2549  
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   3.3.4 ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 
 บริษัทกําหนดมาตรฐานการจดัการด้านสิ0งแวดล้อมไว้อย่างเข้มงวดและถือเป็นนโยบายหลกัของบริษัท ซึ0งผลจาก
การดําเนินการทางด้านการจดัการสิ0งแวดล้อมที0ได้มาตรฐาน ทําให้บริษัทได้รับประกาศนียบตัรรับรองคณุภาพของระบบการ
จดัการสิ0งแวดล้อม (ISO 14001) จาก TUV ตั 5งแต่ปี 2543 ซึ0งนบัเป็นผู้ประกอบการอนัดบัต้น ๆ ในอตุสาหกรรมนี 5ที0ได้รับการ
รับรองคณุภาพการจดัการสิ0งแวดล้อม 
 บริษัทได้พฒันากระบวนการผลติจนปัจจบุนัไม่มีนํ 5าเสียจากการผลิตเลย ซึ0งนอกจากจะลดปัญหาสิ0งแวดล้อมแล้ว
ยงัช่วยลดคา่ใช้จ่ายในการดแูลบอ่บําบดัไปได้มาก คงมีแตนํ่ 5าเสยีจากการใช้ประจําวนั ซึ0งสามารถบําบดัได้ด้วยวิธีการปกติ  

ของเสียจากกระบวนการผลิต แยกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ขยะอันตราย (2) ขยะที0สามารถขายและนํา
กลบัมาใช้ได้อีก (Recycled) และ (3) ขยะทั0วไป โดยบริษัทมีกรรมวิธีบําบดัขยะแตล่ะประเภท ดงันี 5     
 
  ประเภทขยะและกรรมวิธีการบําบดั 
 ขยะอนัตราย ขยะ Recycled ขยะทั0วไป 
ประเภทขยะ -  นํ 5ามนัเครื0องเก่า 

-  สิ0งของปนเปื5อนตา่ง ๆ 
เช่น ถงุมือที0ใช้ในการ
ทํางาน 

-  เศษกระดาษ ดีบกุ สงักะส ี
เศษไม้ 

-  ถงุมือถงุพลาสตกิทั0วไป 
เศษอาหาร 

 

กรรมวิธีบําบดั -    สง่ให้บริษัทกําจดัขยะ -   ขายเพื0อนํากลบัไปใช้ใหม ่ -    สง่ให้บริษัทกําจดัขยะ 
     ดําเนินการตามวธีิการ 
     ของประเภทขยะนั 5น ๆ 

 
ในการกําจดัขยะอนัตราย บริษัทได้วา่จ้างผู้ เชี0ยวชาญด้านการบําบดัของเสยีให้เป็นผู้ดําเนินการโดยเฉพาะ     และ

รายงานการกําจดัขยะอนัตรายตอ่กรมโรงงานอตุสาหกรรมเป็นประจําทกุเดือน ซึ0งการดําเนินการจดัการสิ0งแวดล้อมของบริษัท 
เป็นไปตามข้อบงัคบัของกรมโรงงานอตุสาหกรรมและการนิคมอตุสาหกรรมอมตะทกุประการ  
  
 บริษัทได้กําหนดนโยบายด้านสิ0งแวดล้อม  ดงันี 5 

1. ลดความสิ 5นเปลืองในการใช้พลงังานและทรัพยากรที0มีผลกระทบต่อสิ0งแวดล้อมในการดําเนินกิจกรรมที0
เกี0ยวข้องกบักระบวนการผลติให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

2. ศกึษาวิเคราะห์การเกิดมลภาวะที0เป็นพิษจากกระบวนการผลติ เพื0อนํามาปรับปรุงอยา่งตอ่เนื0อง 
3. ปฏิบตัิและคงไว้ซึ0งกฎหมายที0เกี0ยวข้องกบัสิ0งแวดล้อม และข้อกําหนดอื0น ๆ ภายในองค์กรอยา่งเคร่งครัด 
4. จดัทําขั 5นตอนดําเนินงานด้านสิ0งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื0อทําการทบทวนให้เป็นไปตามข้อกําหนดและ

บรรลไุด้ตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 
5. มุ่งสร้างจิตสํานึกด้านสิ0งแวดล้อมให้กับพนกังานทุกระดบัภายในองค์กร ให้สามารถนําไปปฏิบตัิและคงไว้

อยา่งมีประสทิธิภาพ 
6. ให้คําแนะนําประชาสมัพนัธ์และเปิดเผยนโยบายสิ0งแวดล้อมตอ่สาธารณะชนอยา่งทั0วถึง  
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 นอกเหนือจากการกําจดัขยะโดยคํานงึถึงความปลอดภยัแล้ว  บริษัทยงัจดัให้มีการจดักิจกรรมภายในเพื0อลดการใช้
พลงังานและวสัดสุิ 5นเปลอืงอยา่งตอ่เนื0อง โดยมีโครงการหลกั คือ 
 โครงการประหยดัพลงังาน 

บริษัทออกแบบอาคารโรงงานแห่งใหม่โดยเน้นให้ประหยดัพลงังานเป็นหลกั โดยวางแนวโครงสร้างให้อยู่ในมมุที0 
รับลม จัดวางแผ่นมุงหลงัคาให้เหลื0อมซ้อนกัน ทําให้ลมพดัผ่านสะดวก ช่วยระบายความร้อนได้ดี จึงลดการให้พดัลมไปได้
ทั 5งหมด รวมทั 5งใช้แผน่ใสมงุหลงัคา ทําให้แสงธรรมชาติลอดผา่น ลดการใช้ไฟฟ้าระหวา่งวนัได้มาก 

นอกจากนี 5 บริษัทยงัได้วา่จ้าง McKinnon & Clark ซึ0งเป็นผู้ เชี0ยวชาญในการลดการใช้พลงังาน มาให้คําแนะนําการ
ประหยดัพลงังานเพิ0มเติมอีกด้วย 
  โครงการลดการใช้กระดาษ 
 เนื0องจากบริษัทมีเอกสารที0ต้องถ่ายสําเนาและจัดเก็บเป็นจํานวนมาก ทั 5งที0เป็นเอกสารเกี0ยวกับระบบคุณภาพ 
ระบบบญัชี เอกสารที0ลกูค้ากําหนดให้จดัเก็บ และเอกสารที0ต้องจดัเก็บตามกฎหมาย ซึ0งสว่นใหญ่จะต้องจดัเก็บเป็นเวลาหลาย
ปี  เอกสารเหล่านี 5มีผู้ ใช้งานร่วมกันหลายฝ่าย จึงมกัต้องทําสําเนาเพิ0มเพื0อให้ใช้งานได้ทั0วถึง ทําให้ปริมาณการใช้กระดาษ
เพิ0มขึ 5นอยา่งมาก  อีกทั 5งวสัดคุือกระดาษมีความคงทนตํ0า เมื0อผา่นการใช้งานไประยะหนึ0งก็จะต้องทําสําเนาใหม่  บริษัทจึงเริ0ม
ดําเนินโครงการแปลงเอกสารให้อยู่ในรูป .pdf  และเก็บไว้ที0ฐานข้อมูลกลาง (Server) เพื0อให้พนกังานสามารถเข้าใช้งาน
เอกสารได้โดยไม่ต้องพิมพ์สําเนาออกมา โครงการนี 5 นอกจากจะลดจํานวนการใช้กระดาษเป็นอย่างดีแล้ว ยงัลดพื 5นที0จดัเก็บ
และลดคา่ใช้จ่ายในการดแูลลงได้มากอีกด้วย 
  โครงการที0เกี0ยวข้องกับสิ0งแวดล้อมทั 5งหมดรับผิดชอบโดยคณะกรรมการสิ0งแวดล้อม โดยมีตวัแทนฝ่ายบริหาร    
เป็นประธาน และกําหนดคณะทํางานสาํหรับแตล่ะโครงการอยา่งชดัเจน มีการประชมุคณะกรรมการสิ0งแวดล้อมเพื0อติดตามผล 
ทกุ ๆ ไตรมาส และสรุปเป็นรายงานสง่ให้กบัผู้บริหารอย่างสมํ0าเสมอ  นอกจากนี 5 ในกรณีที0พนกังานพบสภาพการทํางานที0ไม่
ปลอดภยัหรือบริเวณที0มีสิ0งแวดล้อมไมเ่หมาะสม ก็สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื0อแจ้งหรือร้องเรียนตอ่คณะกรรมการสิ0งแวดล้อม
ได้ทนัที และประธานจะต้องตอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและดําเนินการแก้ไขภายในกําหนด 
                บริษัทให้ความสําคญักบัการจดัการทางด้านสิ0งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และตระหนกัถึงหน้าที0ที0จะต้องรับผิดชอบ 
ในคณุภาพชีวิตตอ่พนกังานของบริษัทเองและตอ่ชมุชนรอบด้าน  
 
          3.3.5 งานที�ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
                       -  ไมม่ี – 
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ปี 2549 บริษัทสามารถทําการทดสอบสายควบคมุผลิตภณัฑ์ของบริษัทด้วยตนเองได้ประมาณ 80% ซึ0งสว่นที0ยงัคง
ขาดอีกประมาณ 20% นั 5น เนื0องจากยงัขาดเครื0องทดสอบบางประเภท และยงัต้องอาศยัผู้ เชี0ยวชาญในการทดสอบเป็นผู้ ให้
คําแนะนําและอา่นผลทดสอบ ซึ0งในประเทศไทยยงัมีบคุลากรในงานลกัษณะนี 5ไมม่ากนกั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ส่งพนกังานระดบัผู้บริหารไปฝึกฝนงานด้านการทดสอบผลิตภณัฑ์ที0 HI-LEX Corporation มี
กําหนดหนึ0งปี โดยจะเรียนรู้งานทดสอบผลติภณัฑ์รถยนต์และจกัรยานยนต์ทกุประเภท ซึ0งนอกจากจะวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ได้แล้ว จะสามารถให้คําแนะนําในเชิงวิศวกรรมเพื0อปรับปรุงคณุภาพของผลติภณัฑ์ได้อีกด้วย  

หลงัจากนี 5 บริษัทจะจดัตั 5งศนูย์ทดสอบภายในเพื0อทําการทดสอบผลิตภณัฑ์แทนการสง่ไปทดสอบยงัประเทศญี0ปุ่ น ซึ0ง
นอกจากจะเสยีคา่ใช้จ่ายสงูแล้ว ยงัใช้เวลานานกวา่จะได้รับผลตอบกลบั  คาดวา่จะสามารถดําเนินการเพื0อทดสอบผลิตภณัฑ์
ได้ครบทกุประเภทภายในเวลาหนึ0งถึงสองปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ    - ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น (HI-LEX Corporation) ได้มีการเปลี0ยนชื0อบริษัท จากเดมิชื0อ นิปปอน เคเบลิ ซสิเตม็ อิงค์       
                      (Nippon Cable System, Inc.) มีผลตั 5งแตว่นัที0 1 พฤษภาคม 2549 
 

4. การวิจัยและพัฒนา  
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5.1 ทรัพย์สินถาวร  
บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรที0ใช้ในการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดและมูลค่าบญัชีสทุธิ ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2549 

ดงัตอ่ไปนี 5 
 ประเภททรัพย์สิน ที0ตั 5ง ลกัษณะ

กรรมสิทธิ� 
มลูคา่บญัชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

1 
 
 
 
 
 

ที0ดนิที0ตั 5งโรงงาน  
18 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา 
 
 
50 ไร่ 56 ตารางวา 
 
 

 
ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี  
จงัหวดัสมทุรปราการ 
 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ� 
 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ� 

 
84.75 

 
 

140.79 
 

 
- 
 
 
 
 

2 ที0ดนิเปล่า 
2 งาน 77 ตารางวา 
 

 
ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี  
จงัหวดัสมทุรปราการ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ� 
 

 
4.69 

 

 
- 

3 
 

อาคารและสิ0งปลกูสร้าง  
บนที0ดินเลขที0 57 หมู่ที0 6 
ถนนกิ0งแก้ว  
 
อาคารระหว่างก่อสร้าง 
บนที0ดินเลขที0 700/737    
หมู่ที0 1 
 

 
ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี  
จงัหวดัสมทุรปราการ 
 
 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ� 
 
 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ� 

 
90.38 

 
 
 

324.01 

 
- 
 
 
 
- 

4 เครื0องจกัรและอปุกรณ์ 
บนที0ดินเลขที0 57 หมู่ที0 6  
ถนนกิ0งแก้ว 

 
ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี  
จงัหวดัสมทุรปราการ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ� 

 
171.09 

 
- 

5 เครื0องมือเครื0องใช้สํานกังาน 
 

ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี  
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เจ้าของกรรมสิทธิ� 90.70 - 

6 ยานพาหนะ 
 

ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี  
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เจ้าของกรรมสิทธิ� 44.09 - 
 

รวม    950.50  

  
 5.2 เครื�องหมายการค้า 
 บริษัทมีเครื0องหมายการค้าที0เป็นของบริษัทที0ใช้ในการผลติและจดัจําหนา่ยสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2549  เพียงเครื0องหมายการค้าเดียว คือ  

5.  ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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 5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้อง 
              ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2549 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทที0เกี0ยวข้องคือบริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จํากดั โดยถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 7.14 คิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุตามราคาทนุรวม 25.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.54 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท 
ทั 5งนี 5นโยบายในการลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที0เกี0ยวข้องเพิ0มเติมของบริษัท จะเน้นธุรกิจที0มีความเกี0ยวเนื0อง  
กบัผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนและผลประโยชน์อื0นที0บริษัทจะได้รับจากการลงทุน
เป็นสําคญั เพื0อเป็นการสนบัสนนุและสง่เสริมธุรกิจของบริษัท  โดยบริษัทมีเป้าหมายที0จะลงทนุรวมทั 5งหมดในสดัสว่นไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยในการลงทุนจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที0
ประชุมผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจการอนมุตัิ  และในการกํากบัดแูลงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที0เกี0ยวข้องนั 5น 
บริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นจะแตง่ตั 5งผู้จดัการฝ่ายการบญัชีเป็นผู้แทนบริษัท ไปร่วมในการประชมุในฐานะผู้ ถือหุ้น และผู้แทนบริษัท 
มีหน้าที0ในการออกเสยีงในที0ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นตามที0คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั 5งนี 5จะขึ 5นอยู่กบัลกัษณะ
และอตัราสว่นการถือหุ้นของบริษัท 
 
 5.4 สรุปสัญญาสาํคัญระหว่างบริษัท กับบริษัทอื�น 

1)  สญัญาการใช้สทิธิและรับความช่วยเหลอืด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) 
 บริษัทได้ทําสัญญาฉบับนี 5กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นเพื0อสิทธิในการผลิตสายควบคุมและส่วนประกอบของ

สายควบคุมทั 5งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสิทธิในการใช้เครื0องหมายการค้า    และ “HI-LEX” 
สาํหรับการผลิตและประกอบสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทยด้วย โดยสญัญาดงักลา่วมีอาย ุ7 ปี โดย
เริ0มนบัตั 5งแต่วนัที0 15 กันยายน 2541 และจะขยายระยะเวลาของสญัญาต่อไปได้อีก 1 ปี หากสิ 5นสดุระยะเวลาของสญัญา
ภายใต้เงื0อนไขตามที0ระบุในสญัญา นอกจากนี 5ภายใต้สญัญาดงักล่าว บริษัทจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กับไฮเล็กซ์       
คอร์ปอเรชั0นในจํานวนร้อยละ 2 ของรายได้สทุธิจากการขายสายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมทั 5งรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในระหว่างอายุของสัญญา ทั 5งนี 5 รายได้สุทธิดังกล่าวคิดจากยอดขายสายควบคุมและส่วนประกอบของ
สายควบคุมทั 5งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หกัด้วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี 5ยประกันภยั ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลด
ทางการค้า ภาษีขายที0บริษัทต้องจ่าย และมลูคา่วตัถดุิบและชิ 5นสว่นทั 5งหมดที0ซื 5อจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0น 
                  ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0นได้ตอ่อายสุญัญาฉบบัดงักลา่วที0หมดอายลุงเมื0อวนัที0 15 กนัยายน 2549 ให้กบับริษัทอีกเป็น
เวลา 5 ปี 

 

2)   สญัญาการใช้สทิธิและรับความชว่ยเหลอืด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) 
               บริษัทได้ทําสญัญาฉบบันี 5กบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นเพื0อสิทธิในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และ
ส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม และสิทธิในการใช้เครื0องหมายการค้า  

 และ “HI-LEX” สําหรับการผลิต การใช้และการประกอบผลิตภณัฑ์แต่ละประเภทในประเทศไทย โดย
สญัญาดงักลา่วมีอาย ุ10 ปี โดยเริ0มนบัตั 5งแตว่นัที0 4 มีนาคม 2540 ซึ0งหากสิ 5นสดุอายสุญัญาแล้วจะสามารถตอ่อายขุองสญัญา
ตอ่ไปได้อีก 1 ปี ภายใต้เงื0อนไขตามที0กําหนดในสญัญา นอกจากนี 5ภายใต้สญัญาดงักลา่วบริษัท จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
ให้กบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0นในจํานวนร้อยละ 2 ของรายได้สทุธิที0ได้จากการขายชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์และ 
 
 

หมายเหต ุ    - ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น (HI-LEX Corporation) ได้มีการเปลี0ยนชื0อบริษัท จากเดมิชื0อ นิปปอน เคเบลิ ซสิเตม็ อิงค์       
                                (Nippon Cable System, Inc.) มีผลตั 5งแตว่นัที0 1 พฤษภาคม 2549 
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สว่นประกอบของชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคมุในระหว่างอายขุองสญัญา ทั 5งนี 5 รายได้สทุธิ
ดงักลา่วคิดจากยอดขายชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์และสว่นประกอบของชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบ
ใช้สายเคเบิลควบคมุ หกัด้วยคา่บรรจหีุบหอ่ เบี 5ยประกนัภยั คา่ขนสง่ คา่จดัเก็บผลติภณัฑ์ สว่นลดทางการค้า ภาษีขายที0บริษัท 
ต้องจ่าย และมลูคา่วตัถดุิบและชิ 5นสว่นทั 5งหมดที0ซื 5อจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0น 

ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0นได้มีการทําหนงัสอืถึงบริษัท ให้คํามั0นที0จะตอ่อายสุญัญาฉบบัดงักลา่วที0จะหมดลงในวนัที0 4 
มีนาคม 2551 นี 5 โดยจะตอ่อายขุองสญัญาไปอีก 5 ปี นบัแตว่นัที0หมดอายขุองสญัญา 
 

3)  สญัญาการใช้สทิธิและรับความชว่ยเหลอืด้านเทคนิคในการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบ 
arm-type (Technical License Agreement) 

บริษัทได้ทําสญัญาฉบบันี 5กบับริษัท ฟูจิ กิโกะ จํากัด (Fuji Kiko Co., Ltd.) เพื0อสิทธิในการผลิตชุดควบคุมราง
กระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบ arm-type  สาํหรับการใช้ในรถยนต์รุ่น GMT-355/Isuzu I-190 model ในขณะเดียวกนั บริษัทก็จะ
ได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและวิศวกรรมตามที0กําหนดในสญัญาด้วย โดยสญัญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปี โดยเริ0ม
นบัตั 5งแตว่นัที0 12 มกราคม 2543 นอกจากนี 5 ภายใต้สญัญาดงักลา่วบริษัทจะต้องจ่ายคา่ธรรมเนียมเริ0มต้นให้กบับริษัท ฟจิู กิโกะ 
จํากัด โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือในระยะเริ0มต้น บริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัท ฟูจิ กิโกะ จํากัด จํานวน 
30,000 เหรียญสหรัฐ และใน 2 ปีแรกจะคิดค่าธรรมเนียมในจํานวนร้อยละ 2 ของรายได้สทุธิที0ได้จากการขายชุดควบคมุราง
กระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบ arm-type และในปีที0เหลอืจะคิดคา่ธรรมเนียมในจํานวนร้อยละ 3 ของรายได้สทุธิที0ได้จากการขาย
ในระหว่างอายขุองสญัญา ทั 5งนี 5 รายได้สทุธิที0ได้จากการขายดงักลา่ว คิดจากยอดขายชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
แบบ arm-type  หกัด้วยภาษีขาย ค่าบรรจุหีบห่อ ค่าขนสง่ และมลูค่า CIF ของวตัถดุิบหรือชิ 5นสว่นประกอบใด ๆ ที0บริษัท ซื 5อ
จากบริษัท ฟจิู กิโกะ จํากดั 

อนึ0ง หากครบกําหนดอายุของสัญญาดังกล่าวแล้ว แต่บริษัทยังมีความจําเป็นต้องใช้สิทธิและรับความช่วย      
เหลือด้านเทคนิคในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบ arm-type อีก ไม่ว่าจะเป็นสําหรับการใช้ในรถยนต์    
รุ่น GMT-355/Isuzu I-190 model หรือรุ่นอื0น ๆ บริษัทจะต้องดําเนินการทําสญัญาใหม่ ซึ0งอาจจะเป็นการทําสญัญากับ   
บริษัท ฟูจิ กิโกะ จํากัด หรือบริษัทอื0นที0เป็นเจ้าของลิขสิทธิ�และเทคนิคในการผลิตดงักลา่วก็ได้ ทั 5งนี 5ขึ 5นอยู่กบัข้อกําหนดจาก
ลกูค้าที0จะได้กําหนดตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ    - ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น (HI-LEX Corporation) ได้มีการเปลี0ยนชื0อบริษัท จากเดมิชื0อ นิปปอน เคเบลิ ซสิเตม็ อิงค์       
               (Nippon Cable System, Inc.) มีผลตั 5งแตว่นัที0 1 พฤษภาคม 2549 
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4) สญัญาการรับความชว่ยเหลอืด้านเทคนิคในการผลติสายควบคมุรถยนต์   (Technical   Assistance 
Agreement) 

บริษัทได้ทําสญัญาฉบบันี 5กบั แดดอง ซิสเต็ม (Daedong System Co., Ltd) ประเทศเกาหลี เพื0อสิทธิในการผลิต
สายควบคุมและสว่นประกอบของสายควบคมุ สําหรับการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์ในประเทศไทย โดยสญัญา
ดงักลา่วมีอาย ุ10 ปี โดยเริ0มนบัตั 5งแตว่นัที0 1 กุมภาพนัธ์ 2549 และจะขยายระยะเวลาของสญัญาต่อไปได้อีก 1 ปี หากสิ 5นสดุ
ระยะเวลาของสญัญาภายใต้เงื0อนไขตามที0ระบใุนสญัญา นอกจากนี 5ภายใต้สญัญาดงักลา่ว บริษัทจะต้องจ่ายเงินคา่ธรรมเนียม 
ให้กบัแดดอง ซิสเต็ม ในจํานวนร้อยละ 2 ของรายได้สทุธิจากการขายสายควบคมุและสว่นประกอบของสายควบคมุรถยนต์ใน
ระหวา่งอายขุองสญัญา ทั 5งนี 5 รายได้สทุธิดงักลา่วคิดจากยอดขายสายควบคมุและสว่นประกอบของสายควบคมุรถยนต์หกัด้วย
คา่บรรจหีุบหอ่ เบี 5ยประกนัภยั คา่ขนสง่ ค่าจดัเก็บผลิตภณัฑ์ สว่นลดทางการค้า ภาษีขายที0บริษัทต้องจ่าย และมลูค่าวตัถดุิบ
และชิ 5นสว่นทั 5งหมดที0ซื 5อจากแดดอง ซิสเต็ม 

 
5)        สญัญาซื 5อขายชิ 5นสว่นที0ทํากบับริษัท อีซซูุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล  
  (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั และบริษัท ไทยฮอนด้า แมนแูฟคเจอริ0ง  
  จํากดั 
สญัญาดงักลา่วเป็นสญัญาซื 5อขายที0บริษัททํากับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ต่าง ๆ ดงักลา่วข้างต้น

เพื0อจําหน่ายชิ 5นสว่นในการผลิตและการจําหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสญัญาดงักลา่วจะมีอายุของสญัญา 1 ปี  
และจะตอ่อายสุญัญาตอ่ไปอีกคราวละ 1 ปี หากไมม่ีฝ่ายใดแสดงเจตนาเลิกสญัญาโดยชดัแจ้ง นอกจากนี 5 ในสญัญาดงักลา่ว
จะมีการรับรองและการรับประกนัเกี0ยวกบัชิ 5นสว่นที0บริษัทได้ขายให้กบับริษัทต่าง ๆ ข้างต้นรวมถึงหน้าที0และความรับผิดชอบ
กรณีหากมีการบาดเจ็บของบคุคลที0สามหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอนัมีสาเหตมุาจากความบกพร่องของผลิตภณัฑ์ของ
บริษัท 

อนึ0ง สญัญาดงักลา่วนี 5เป็นเพียงสญัญาที0กําหนดเงื0อนไขหลกัต่าง ๆ  ทั 5งนี 5 ก่อนที0จะเกิดการสั0งซื 5อและผลิตชิ 5นสว่น  
แต่ละชิ 5นนั 5น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ต่าง ๆ ดงักลา่วจะประกาศแผนการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต ่
ละรุ่นพร้อมทั 5งให้รายละเอียดเกี0ยวกบัคณุสมบตัิ (Specifications) ของชิ 5นสว่นที0ต้องการ ซึ0งบริษัทจะต้องดําเนินการออกแบบ
และ/หรือผลิตชิ 5นงานต้นแบบเพื0อนําเสนอให้แก่บริษัทต่าง ๆ ดงักล่าวพิจารณาคดัเลือก และหากบริษัทได้รับการพิจารณา
คดัเลือก บริษัทต่าง ๆ ดงักลา่วข้างต้นจึงจะสง่คําสั0งซื 5อ (Purchase Order) ให้กบับริษัทซึ0งการสั0งซื 5อจะเกิดขึ 5นเป็นครั 5งคราว
ตามแผนการผลติของบริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ตา่ง ๆ ดงักลา่ว 
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6.1 โครงการขยายกาํลังการผลิตและการย้ายฐานการผลิตของบริษัท 

เนื0องจากที0ผ่านมาอตุสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยยงัคงมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเนื0อง สว่นหนึ0งมาจาก
นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์แห่งเอเชีย (Detroit of Asia) และการที0
ผลติภณัฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับจากผู้ผลติเพิ0มมากขึ 5น ทําให้บริษัทมีการใช้กําลงัการผลิตเพิ0มขึ 5นตามลําดบั  โดยปลายปี 
2549 บริษัทได้ทยอยย้ายที0ตั 5งโรงงานและสํานกังานใหญ่เพื0อขยายกําลงัการผลิตสายควบคมุและชุดควบคมุกระจกหน้าต่าง
รถยนต์จากถนนกิ0งแก้ว จงัหวดัสมทุรปราการ มายงันิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ และได้จดทะเบียนเปลี0ยนแปลง
ที0ตั 5งสํานกังานใหญ่กับกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื0อวนัที0 3 มกราคม 2550  ซึ0งขนาดพื 5นที0ทั 5งหมด 50 ไร่      
56 ตารางวา หรือประมาณ 80,224 ตารางเมตร โดยพื 5นที0จะมากกวา่โรงงานแหง่เดิมประมาณ 1 เทา่ตวั  เพื0อสามารถรองรับกําลงั
การผลติรวมทั 5งสิ 5นประมาณ 50,000,000 ชิ 5นตอ่ปี  ซึ0งปี 2549 มีกําลงัการผลิตรวมทั 5งสิ 5นประมาณ 32,100,000 ชิ 5น (จํานวนการ
ผลติรวมทั 5งสายควบคมุและชดุควบคมุกระจกหน้าตา่งรถยนต์) และกําลงัการผลิตที0ใช้จริงของบริษัทเป็นจํานวนทั 5งสิ 5นประมาณ 
26,239,598 ชิ 5น โดยคา่ใช้จ่ายการลงทนุของโรงงานและสาํนกังานใหญ่แหง่ใหม ่รวมทั 5งสิ 5นประมาณ 556 ล้านบาท ประกอบด้วย
การลงทนุที0ดินประมาณ 140.79 ล้านบาท คา่ก่อสร้างประมาณ 340 ล้านบาท การลงทนุในเครื0องจกัรและอปุกรณ์ประมาณ  75  
ล้านบาท (เป็นการลงทนุเพิ0มเติมจากเครื0องจกัรและอปุกรณ์ในการผลติเดิม)  

  
6.2 โครงการลงทุนอื�น ๆ 

 - ไมม่ี - 
 
 
 
  
 - ไมม่ี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. โครงการในอนาคต 
 

7.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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 8.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 
 ณ วันที0 12 ตุลาคม 2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 268,500,000 บาท และทุนชําระแล้วจํานวน 
259,800,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 268,500,000 หุ้น มลูคา่ที0ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 
 8.2 ผู้ถอืหุ้นของบริษัท   

รายชื0อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัที0 12 ตลุาคม 2549 มีดงันี 5  
 

 ผู้ ถือหุ้น ทนุชําระแล้ว 
จํานวน 259,800,000 

  จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 กลุม่จฬุางกรู 84,460,600 32.51 
2 HI-LEX Corporation 70,000,000 26.94 
3 กลุม่พฒันะเมลอืง 29,297,600 11.28 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 11,340,100 4.36 
5 นายสงา่  วีระวฒักานนท์ 8,000,000 3.08 
6 นายไชยทศัน์  ไชยพิภทัรสขุ 7,126,400 2.74 
7 นายดาํรงค์    กลุธนพงศ์ 6,000,000 2.31 
8 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 4,231,500 1.63 
9 บริษัท วิริยะประกนัภยั จํากดั 3,140,000 1.21 
10 นายสวุฒัน์ นิยมเสถียร 1,572,100 0.61 
11. ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอื0น ๆ  34,631,700 13.33 

 รวม 259,800,000 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ    - ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น (HI-LEX Corporation) ได้มีการเปลี0ยนชื0อบริษัท จากเดมิชื0อ นิปปอน เคเบลิ ซสิเตม็ อิงค์       
                      (Nippon Cable System, Inc.) มีผลตั 5งแตว่นัที0 1 พฤษภาคม 2549 

8. โครงสร้างเงนิทุน 
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หมายเหต:ุ  1)  กลุม่จฬุางกรูประกอบด้วยกลุม่ผู้ ถือหุ้นนามสกลุเดียวกนัและผู้ ที0เกี0ยวข้องทั 5งหมด 3 ราย ได้แก ่
-   นายสรรเสริญ  จฬุางกรู  ถือหุ้นจํานวน 83,115,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 31.99 ของทนุชําระแล้ว 
- นายอภิชาติ     จฬุางกรู  ถือหุ้นจํานวน      192,500 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ    0.07 ของทนุชําระแล้ว  
- นายทวีฉตัร      จฬุางกรู  ถือหุ้นจํานวน   1,153,100 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ   0.44 ของทนุชําระแล้ว 

 
2)  ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรกของ  HI-LEX Corporation ประกอบด้วย  

- Teraura Investment Co., Ltd.    ถือหุ้นร้อยละ 17.99 
- JP Morgan Chase Bank  ถือหุ้นร้อยละ 4.96  
- Melon Bank Treaty Clients Omnibus   ถือหุ้นร้อยละ 4.33  
- Teraura Scholarship Foundation    ถือหุ้นร้อยละ 4.06  
- Japan Trustee Services Bank, Ltd.   ถือหุ้นร้อยละ 3.86 
- Nippon Life Insurance Company   ถือหุ้นร้อยละ 3.66  
- Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.   ถือหุ้นร้อยละ 2.32  
- Bank of New York, Treaty JASDEC Account  ถือหุ้นร้อยละ 2.32  
- Honda Motor Co., Ltd     ถือหุ้นร้อยละ 2.22  
- ALPHA Corporation      ถือหุ้นร้อยละ 1.91 

 (ข้อมลู ณ วนัที0 21 กมุภาพนัธ์ 2550) 
 
3) กลุม่พฒันะเมลอืงประกอบด้วยกลุม่ผู้ ถือหุ้นนามสกลุเดียวกนัและผู้ ที0เกี0ยวข้องทั 5งหมด 4 ราย ได้แก ่

- นายชทูอง       พฒันะเมลอืง ถือหุ้นจํานวน  16,997,400 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 6.54 ของทนุชําระแล้ว 
- นางอรสา        พฒันะเมลอืง ถือหุ้นจํานวน  12,000,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 4.62 ของทนุชําระแล้ว 
- นางสาวสริิณา พฒันะเมลอืง ถือหุ้นจํานวน       150,100 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.06 ของทนุชําระแล้ว 
- นายสริศ          พฒันะเมลอืง ถือหุ้นจํานวน       150,100 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.06 ของทนุชําระแล้ว 

 
 8.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 
   บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ํ0ากวา่ร้อยละ 25 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัเงินสํารองต่าง ๆ ทกุประเภท
ตามที0ได้กลา่วไว้ในข้อบงัคบัและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจํุาเป็นอื0นใด และการจ่ายเงินปันผลนั 5นจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีสาระสาํคญั 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ    - ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น (HI-LEX Corporation) ได้มีการเปลี0ยนชื0อบริษัท จากเดมิชื0อ นิปปอน เคเบลิ ซสิเตม็ อิงค์       
                      (Nippon Cable System, Inc.) มีผลตั 5งแตว่นัที0 1 พฤษภาคม 2549 
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              โครงสร้างองค์กร 
 
   

9.  การจัดการ 
 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที0บริหาร 
(คณุสรรเสริญ จฬุางกรู) 

รองประธานเจ้าหน้าที0บริหาร 
(คณุชทูอง พฒันะเมลอืง) 

กรรมการผู้จดัการ  
(คณุสริศ พฒันะเมลอืง) 

ผู้จดัการทั0วไปอาวโุส (โรงงาน) 
(คณุทาคาโอ มินามิ) 

ผู้จดัการทั0วไปอาวโุส  
คณุสริศ พฒันะเมลอืง (รักษาการ)  

ผู้จดัการสว่นโรงงาน 
(คณุสทุน เปรมปรี) 

ผู้จดัการทั0วไป (สว่นโรงงาน) 
(คณุธีระ  ชนะบญุ) 

ผู้จดัการทั0วไป (สว่นสาํนกังาน) 
(คณุนนัทวี ทีคําเกต)ุ  

ผู้จดัการสว่นสาํนกังาน 
(คณุสริิณา พฒันะเมลอืง) 

ฝ่ายผลติ 1 

ฝ่ายผลติ 2 

ฝ่ายผลติ 3 

ฝ่ายซ่อมบาํรุง 

ฝ่ายคลงัสนิค้า 

ฝ่ายวิศวกรรมการผลติ 

ฝ่ายประกนัคณุภาพ 

ฝ่ายควบคมุคณุภาพ 

ฝ่ายการตลาด 

ฝ่ายวิศวกรรม 

ฝ่ายจดัซื 5อ 

ฝ่ายจดัหา 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล 

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายฝึกอบรมและพฒันา 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคณุภาพและ 
ผู้แทนฝ่ายบริหารการจดัการสิ0งแวดล้อม 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ฝ่ายกํากบัหลกัทรัพย์และประสานงาน 
ตลาดหลกัทรัพย์ และนกัลงทุนสมัพนัธ์  

ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
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  9.1 โครงสร้างการจัดการ 
  บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ณ วนัที0 28 กุมภาพันธ์ 2550 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด โดยแบ่งเป็น

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี 5 

   1. คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที0 3 มกราคม 2550 มีจํานวน 10 ท่าน  
ประกอบด้วย 

  - กรรมการที0เป็นผู้บริหาร  จํานวน 4 ทา่น 
  - กรรมการที0ไมเ่ป็นผู้บริหาร  จํานวน 3 ทา่น 
  - กรรมการที0เป็นอิสระ  จํานวน 3 ทา่น  
     คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที0มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที0เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท ดงัรายชื0อตอ่ไปนี 5 

ลาํดบัที0 รายชื0อกรรมการ ตําแหนง่ 
1 นายสรรเสริญ       จฬุางกรู ประธานกรรมการ 
2 นายชทูอง             พฒันะเมลอืง รองประธานกรรมการ 
3 นายทาคาโอ         มินามิ* กรรมการ 
4 นายสริศ               พฒันะเมลอืง กรรมการ 
5 นายมากาโต          เทราอรุา กรรมการ 
6 นายอภิชาติ           จฬุางกรู กรรมการ 
7 นายทวีฉตัร           จฬุางกรู กรรมการ 
8 นายกวี                 วสวุตั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
9 นายอภินนัท์          ณ ระนอง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
10 นายปริญญา         ไววฒันา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 หมายเหต ุ *ที0ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั 5งที0 3/2549 เมื0อวนัที0 9 สิงหาคม 2549 ได้มีมตอินมุตัแิตง่ตั 5งกรรมการเข้าใหม่ คือ  
    คณุทาคาโอ มินามิเแทนกรรมการที0ลาออก คือ คณุโคยีน อิซโึม่ โดยให้มีผลนบัตั 5งแต่วนัที0 22 ตลุาคม 2549 เป็นต้นไป 
 

โดยมีนางสาววิสาร์กร  อุน่ผล  เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการบริษัท 
 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
       นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนะเมลือง นายอภิชาติ จุฬางกูร นายทวีฉัตร จุฬางกูร และนายสริศ 

พฒันะเมลอืง กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื0อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท  
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ขอบเขตและอํานาจหน้าที0ของคณะกรรมการบริษัท ดงันี 5 
1. ปฏิบัติหน้าที0ให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค์  ข้อบงัคับของบริษัท  ตลอดจนมติที0ประชุมผู้ ถือหุ้นที0เห็นชอบด้าน

กฎหมาย ด้วยความซื0อสตัย์สจุริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื0อผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 
2. พิจารณาอนมุตัิแตง่ตั 5งบคุคลที0มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที0กําหนดในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 

พ.ศ.2535 และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที0เกี0ยวข้อง ใน
กรณีที0ตําแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุ0นนอกจากออกตามวาระ 

3. พิจารณาคดัเลอืกบคุคลที0ได้รับการเสนอชื0อจากคณะกรรมการสรรหาที0จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจาก
คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที0เกี0ยวข้อง เพื0อนําเสนอต่อที0ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที0ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื0อพิจารณาแตง่ตั 5งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตอ่ไป 

4. พิจารณาแต่งตั 5งคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยมีคณุสมบตัิตามที0กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์รวมถึง
ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด 

5 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตั 5งผู้บริหารโดยพิจารณาจากบคุคลที0ได้รับการเสนอชื0อจากคณะกรรมการสรรหา รวมถึงการพิจารณา
แตง่ตั 5งกรรมการผู้จดัการ กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที0และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ และมอบหมายอํานาจ
ให้กรรมการผู้จดัการทําหน้าที0แทนบริษัท เกี0ยวกบัการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาอนุมัติการกําหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัท และพิจารณาแต่งตั 5งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจาก
กรรมการของบริษัท พร้อมทั 5งกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที0 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

7. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี0ยนแปลงชื0อกรรมการซึ0งมีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 
8. พิจารณาแต่งตั 5งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ0งหรือหลายคนหรือบุคคลอื0น กระทําการอย่างหนึ0งอย่างใดแทน

คณะกรรมการตามที0เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลกิ เปลี0ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนั 5น ๆ ได้ 
9.   พิจารณาอนมุตัิการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลกัในการลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม   

และบริษัทที0เกี0ยวข้อง 
10. พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมื0อเห็นวา่บริษัทมีผลกําไรสมควรพอที0จะทําเช่นนั 5นและรายงานให้

ที0ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 
11. พิจารณาอนมุตัิเรื0องที0มีสาระสําคญั เช่น นโยบายเกี0ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการ การเข้าทํารายการระหว่างกนัของบริษัท   

รายการที0เกี0ยวโยง และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้อบังคบั และ/หรือ 
ระเบียบที0เกี0ยวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

12. พิจารณาอนมุตัิเรื0องที0กฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติที0ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 
 
.  
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คุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระทั 5งสามท่านนั 5น ท่านหนึ0งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ และอีกสองท่านเป็น

ผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านบริหาร ซึ0งคณุสมบตัิกรรมการอิสระมีดงัตอ่ไปนี 5 
1.    ไมไ่ด้ถือหุ้นในบริษัท หรือบริษัทที0เกี0ยวข้อง ทั 5งนี 5 นบัรวมหุ้นที0ถือโดยผู้ ที0เกี0ยวข้องด้วย 
2.    ไมม่ีสว่นร่วมหรือผลประโยชน์หรือสว่นได้สว่นเสยีไมว่า่จะทางตรงหรือทางอ้อมทั 5งในด้านการเงินและด้านการบริหาร  
       รวมทั 5งไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ที0ปรึกษาที0ได้รับเงินเดือนประจํา รวมถึงที0ปรึกษาตรวจสอบบญัชี  ที0ปรึกษาทางด้าน 
 กฎหมาย ที0ปรึกษาด้านอื0น ๆ หรือเป็นผู้มีอํานาจควบคมุบริษัท บริษัทที0เกี0ยวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
3. ไมเ่ป็นญาติสนิทหรือมีความสมัพนัธ์อื0น ๆ ที0อาจทําให้ขาดความเป็นอิสระกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทที0

เกี0ยวข้อง หรือนิติบคุคลที0อาจมีความขดัแย้ง รวมทั 5งไมไ่ด้จดัการแตง่ตั 5งให้เป็นตวัแทนเพื0อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ 
และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

4. สามารถปฎิบตัิหน้าที0แสดงความเห็นหรือรายงานผลปฎิบตัิงาน ตามหน้าที0ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท
ได้โดยอิสระ ไมไ่ด้อยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั 5งผู้ ที0เกี0ยวข้องหรือญาติสนิทของ 

 บคุคลดงักลา่ว 
 
 2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
                      คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั 5งจากที0ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 5งที0 2/2548 เมื0อวนัที0 21 กุมภาพนัธ์
2548  ซึ0งกรรมการมีคณุสมบตัิตามที0กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ทกุท่านเป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระ
การดํารงตําแหนง่ 3 ปี 

ลาํดบัที0 รายชื0อกรรมการตรวจสอบ ตําแหนง่ 
1 นายกวี              วสวุตั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นายอภินนัท์       ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ 
3 นายปริญญา      ไววฒันา กรรมการตรวจสอบ 
 

โดยมีนางสาวเพ็ญศิริ เพชรกรรพมุ เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ขอบเขตและอํานาจหน้าที0ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี 5 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที0เหมาะสม

และมีประสทิธิผล 
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมาย

ที0เกี0ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตั 5งและเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท 
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีที0เกิดรายการที0เกี0ยวโยงกนั หรือรายการที0อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 
6. จดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ0งรายงานดงักลา่ว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. ภารกิจอื0น ๆ ตามที0คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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3. คณะกรรมการสรรหา  
 คณะกรรมการบริษัทครั 5งที0 3/2549 เมื0อวนัที0 9 สิงหาคม 2549 ได้อนมุตัิจดัตั 5งคณะกรรมการสรรหา ให้ดํารง
ตําแหนง่อีกวาระหนึ0ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่ 1 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น ดงันี 5 

ลาํดบัที0 รายชื0อกรรมการสรรหา ตําแหนง่ 
1 นายอภินนัท์        ณ ระนอง ประธานกรรมการสรรหา 
2 นายปริญญา       ไววฒันา กรรมการสรรหา 
3 นายสริศ              พฒันะเมลอืง กรรมการสรรหา 

 
โดยมีนางสาวสริิณา  พฒันะเมลอืง  เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการสรรหา  
 

ขอบเขตหน้าที0และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา   
       พิจารณาและเสนอชื0อบุคคลที0มีคุณสมบตัิเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื0อพิจารณาเสนอให้ที0ประชุม    
ผู้ ถือหุ้นแตง่ตั 5งเป็นกรรมการของบริษัท  
 

4. คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  
 คณะกรรมการบริษัทครั 5งที0 3/2549 เมื0อวันที0 9 สิงหาคม 2549 ได้อนุมัติจัดตั 5งคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน ให้ดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึ0ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่ 1 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น ดงันี 5 

ลาํดบัที0 รายชื0อกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ตําแหนง่ 
1 นายสรรเสริญ         จฬุางกรู ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
2 นายชทูอง               พฒันะเมลอืง กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
3 นายกวี                   วสวุตั กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 
โดยมีนางสาวสริิณา  พฒันะเมลอืง   เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
 

ขอบเขต หน้าที0และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ดงันี 5  
        พิจารณานโยบายที0เกี0ยวกบัคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 
และกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื0อพิจารณาเสนอให้ที0ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ   
นโยบายการกําหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ดงักลา่ว 
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คณะผู้บริหาร 
   ณ วนัที0 28 กมุภาพนัธ์ 2550 บริษัทมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารทั 5งหมด 9 ทา่น ดงันี 5 

 รายชื0อผู้บริหาร ตําแหนง่ 
1 นายสรรเสริญ        จฬุางกรู ประธานเจ้าหน้าที0บริหาร 
2 นายชทูอง             พฒันะเมลอืง รองประธานเจ้าหน้าที0บริหาร 
3 นายสริศ                พฒันะเมลอืง กรรมการผู้จดัการและผู้จดัการทั0วไปอาวโุส  (รักษาการ) 
4 นายทาคาโอ           มินามิ* ผู้จดัการทั0วไปอาวโุส (โรงงาน) 
5 นายธีระ                 ชนะบญุ* ผู้จดัการทั0วไป (โรงงาน) 
6 นายสทุน                เปรมปรี ผู้จดัการโรงงาน 
7 นายนนัทวี              ทีคําเกต ุ ผู้จดัการทั0วไป (สาํนกังาน) 
8 นางสาวสริิณา        พฒันะเมลอืง ผู้จดัการสาํนกังาน 
9 นางสาวเรืองนิตย์    กฤษฎี ผู้จดัการฝ่ายการบญัชีและการเงิน 

        หมายเหต ุ   *คา่ตอบแทนผู้บริหาร ในชว่งระหวา่งปี 2549 มีการเปลี0ยนแปลงผู้บริหาร ดงันี 5 
           1. คณุทาคาโอ มินามิ ดํารงตําแหน่งผู้บริหารแทนคณุโคยนี อิซิโม ่มีผลนบัตั 5งตว่นัที0  22 ตลุาคม 2549 
           2. คณุธีระ ชนะบญุ  ดํารงตําแหน่งผู้จดัการทั0วไป (สว่นโรงงาน) แทนคณุประกิต นวลแขกลุ มีผลนบัตั 5งแตว่นัที0 9 พฤศจิกายน  
               2549 

 
ขอบเขตและอํานาจหน้าที0ของกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการผู้จดัการมีอํานาจหน้าที0ดําเนินการตามที0คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ0งอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ทั 5งนี 5 การมอบอํานาจดงักลา่วต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจที0ทําให้กรรมการผู้จดัการสามารถอนมุตัิ
รายการที0ตนหรือบคุคลที0อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื0นใดกบับริษัท 
หรือบริษัทยอ่ยของบริษัท ซึ0งการอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องผ่านมติที0ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที0ประชุมผู้
ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพื0อพิจารณารายการดงักลา่วตามที0ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที0เกี0ยวข้องกําหนด ยกเว้นเป็นการ
อนมุตัิรายการที0เป็นไปตามปกติธุรกิจที0มีการกําหนดขอบเขตชดัเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอํานาจหน้าที0ได้ดงันี 5 
1. กรรมการผู้จดัการจะรับผิดชอบดแูลเรื0องการบริหารงานทั0วไปของบริษัท ไม่ว่าด้านการผลิต การขาย และเรื0องอื0นใดที0มี

ลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 
2. รับประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายในเรื0องบญัชี การเบิก-จ่ายเงินใด ๆ ของบริษัทที0ไมเ่ป็นไปตามนโยบายของบริษัท 
3. รับและจ้างพนกังานของบริษัทที0ไมใ่ช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดยจะเป็นผู้มีอํานาจแทนบริษัทที0จะลงนามใน

สญัญาจ้างแรงงาน 
4. เข้าร่วมพิจารณาเกี0ยวกบังบประมาณของบริษัทกบัคณะกรรมการบริษัท 
5.    เจรจา พิจารณา เอกสารสญัญาเกี0ยวกบัการดําเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คําแนะนํา และข้อเสนอแนะในเรื0อง   
  ดงักลา่ว  
6.    ปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัท 
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 9.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร   
สาํหรับการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการ ตลอดจนกรรมการชุดต่าง ๆ จะมีการพิจารณาคดัเลือกและ

กลั0นกรองจากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที0ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยจะดําเนินการ
ตามนโยบายของบริษัท และคํานึงถึงคุณสมบตัิที0เหมาะสมโดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีเวลาทํางานให้บริษัท
อยา่งเพียงพอ 

ตามข้อบงัคบัคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อย
กวา่กึ0งหนึ0งของจํานวนกรรมการทั 5งหมดจะต้องมีถิ0นที0อยูใ่นประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

ที0ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั 5งกรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี 5 
- ผู้ ถือหุ้นคนหนึ0งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ0งหุ้นตอ่หนึ0งเสยีง 
 - ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที0มีอยู่ทั 5งหมดเลือกตั 5งบคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
- บคุคลที0ได้รับคะแนนสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับเลอืกเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการที0จะพงึมีหรือจะ

พงึเลือกตั 5งในครั 5งนั 5น  ในกรณีที0บคุคลซึ0งได้รับการเลือกตั 5งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวน
กรรมการที0จะพงึมี ให้ประธานที0ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชี 5ขาด 

 - ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั 5ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ0งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั 5น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ให้ตรงออกเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้
ที0สดุกับส่วนหนึ0งในสาม (1/3) กรรมการซึ0งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ 
กรรมการที0จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกหรือปีที0สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั 5น ให้จบัสลากกนั สว่นปี
หลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที0อยูใ่นตําแหนง่นานที0สดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

  -     ที0ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสยีง 
        ไมน้่อยกวา่สามในสี0 (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ0งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อย 
        กวา่กึ0งหนึ0งของจํานวนหุ้นที0ถือโดยผู้ ถือหุ้นที0มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
   9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2549 
  9.3.1 ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงนิ ปี 2549 

           -   คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เป็นจํานวนเงินทั 5งสิ 5น 1,050,000 บาท 
          -   คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจํานวนเงินทั 5งสิ 5น 300,000 บาท 
          -   คา่ตอบแทนคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน เป็นจํานวนเงินทั 5งสั 5น 120,000 บาท 
          -   คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหา เป็นจํานวนเงินทั 5งสิ 5น 60,000 บาท  
          -   คา่ตอบแทนผู้บริหาร เป็นจํานวนเงินทั 5งสิ 5น 29.05 ล้านบาท (เป็นคา่ตอบแทนในรูป 
              เงินเดือนและโบนสัประจําปี) 
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รายชื0อ คณะกรรมการ 
บริษัท 
(บาท) 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

(บาท) 

คณะกรรมการ 
กําหนดคา่ตอบแทน 

(บาท) 

คณะกรรมการ 
สรรหา 
(บาท) 

1. นายสรรเสริญ    จฬุางกรู 150,000  40,000  
2. นายชทูอง          พฒันะเมลอืง 120,000  40,000  
3. นายมากาโต      เทราอรุา 20,000    
4. นายอภิชาติ       จฬุางกรู 40,000    
5. นายโคยีน          อิซโึม*่ 80,000    
6. นายทาคาโอ      มินามิ* 40,000    
7. นายทวฉีตัร        จฬุางกรู 120,000    
8. นายสริศ            พฒันะเมลอืง 120,000   20,000 
9. นายกวี              วสวุตั 120,000 100,000 40,000  

10.นายอภินนัท์       ณ ระนอง 120,000 100,000  20,000 
11.นายปริญญา      ไววฒันา 120,000 100,000  20,000 

รวม          1,050,000 300,000 120,000 60,000 
 หมายเหต ุ   *ที0ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั 5งที0 3/2549 เมื0อวนัที0 9 สิงหาคม 2549 ได้มีมตอินมุตัแิตง่ตั 5งกรรมการเข้าใหม่ คือ  
           คณุทาคาโอ มินามิ แทนกรรมการที0ลาออก คือ คณุโคยีน อิซโึม่ โดยให้มีผลนบัตั 5งแต่วนัที0 22 ตลุาคม 2549 
   
  9.3.2 ค่าตอบแทนอื�น 

               -ไมม่ี- 
 

 9.4 การกาํกบัดูแลกิจการ  
คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที0 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที0มีต่อบริษัท และผู้ ถือหุ้น และได้

ปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิที0ดีสาํหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ที0เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื0อ
เพิ0มความโปร่งใส เพิ0มขีดความสามารถในการแขง่ขนัและความเชื0อมั0นแก่ผู้ ถือหุ้น และผู้ เกี0ยวข้องทกุฝ่าย 

 
1. นโยบายเกี0ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการ - หลกัการข้อ 1, 6, 7  

  บริษัทตระหนกัดีถึงความสาํคญัตอ่การกํากบัดแูลกิจการที0ดี เพื0อเพิ0มความโปร่งใสและสร้างความเชื0อมั0นให้ 
กับพนักงาน ลูกค้า ผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม รวมทั 5งนักลงทุนทั0วไปทั 5งภายในและ
ต่างประเทศ ดงันั 5น การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั 5งที0 1/2548 ซึ0งประชุมเมื0อวนัที0 2 เมษายน 2548 ได้มีมติอนุมตัิ
นโยบายเกี0ยวกับการกํากับดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษรและให้ถือปฎิบตัิอย่างเคร่งครัด โดยนโยบายดงักล่าวแบ่ง
ออกเป็น 3 หมวด คือ จริยธรรม (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณ (Code of Conduct) และความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Code of Conflict Interest) ตามลาํดบั  
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2. สทิธิของผู้ ถือหุ้น และการประชมุผู้ ถือหุ้น - หลกัการข้อ 2, 4 
บริษัทถือปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกนัตามสิทธิและหน้าที0ตามข้อกําหนดกฎหมายที0ทางการ

กําหนด ซึ0งสทิธิพื 5นฐานที0ผู้ ถือหุ้นได้รับเท่าเทียมกนั ประกอบด้วยจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมลว่งหน้า 
และข้อมลูประกอบการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุรายในระยะเวลาที0เหมาะสมเพียงพออยา่งน้อย 7 วนั โดยมีการจดัสรรเวลา
ในการประชมุอยา่งเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมอบอํานาจให้ผู้ อื0นมาร่วมประชมุแทนได้ และสามารถซกัถาม หรือ
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างทั0วถึงเสมอภาค มีการบนัทึกรายงานการประชุม เพื0อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้  

ปี 2549 บริษัทมีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 1 ครั 5ง และการประชุมวิสามญั 1 ครั 5ง บริษัทถือปฎิบตัิต่อ 
ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกนัโดยจดัสถานที0ประชุมที0โรงแรมโนโวเทล เขตประเวศ กรุงเทพฯ และที0สํานกังานใหญ่ของ
บริษัทตามลําดบั ซึ0งจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมทั 5ง
เอกสารประกอบการประชมุอยา่งเพียงพอที0จะใช้ประกอบการตดัสนิใจลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ ในแตล่ะวาระจะระบอุยา่ง
ชดัเจนวา่เป็นเรื0องเสนอเพื0อทราบ หรือเพื0อพิจารณา รวมทั 5งมีความเห็นของคณะกรรมการในเรื0องดงักลา่ว 
 นอกจากนี 5  ในหนงัสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้น นําเอกสารหลกัฐานที0จําเป็นมาให้ครบถ้วน 
ในวนัประชุม  ซึ0งบริษัทเปิดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 2 
ชั0วโมง โดยก่อนเริ0มประชมุจะมีการแจ้งรายละเอียดวิธีการลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนอยา่งชดัเจน และเปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ซึ0งบริษัทได้ทําการบนัทึกคะแนนเสียงและมติที0ประชุม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานประชมุ มีการบนัทกึคําถาม คําชี 5แจง และความคิดเห็นของที0ประชมุไว้อยา่งครบถ้วน 

   
3. สทิธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี - หลกัการข้อ 3 

บริษัทได้ให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ตา่ง ๆ ภายในบริษัท เช่น พนกังานและผู้บริหาร 
และภายนอกบริษัท เช่น ลกูค้า คูแ่ขง่ สภาพแวดล้อม ชมุชน สงัคม เป็นต้น เพื0อให้เกิดความร่วมมอืกนัระหวา่งบริษัท และผู้
มีสว่นได้เสยีดงักลา่ว อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานและสร้างความเชื0อมั0นให้เกิดตอ่บริษัท เพื0อเพิ0มศกัยภาพให้
บริษัทมีความมั0นคง รวมทั 5งเพิ0มขดีความสามารถในการแขง่ขนัและสร้างความสาํเร็จในระยะยาว 

� สทิธิของพนกังาน 
สาํหรับพนกังานและผู้บริหารนั 5น บริษัทถือวา่เป็นสว่นที0มีความสาํคญัอย่างยิ0งในการขบัเคลื0อนองค์กรให้

เติบโตไปข้างหน้า ดงันั 5นบริษัทจะปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม พร้อมทั 5งกําหนดผลตอบแทนที0
เหมาะสม นอกจากนี 5 บริษัทยงัสง่เสริมให้พนกังานได้พฒันาความรู้ความสามารถโดยจัดให้พนกังานได้รับการ
อบรมและเสริมความรู้เพิ0มเติมในส่วนงานที0รับผิดชอบ ตลอดจนการคดัสรรพนกังานเพื0อเข้ามีสว่นร่วมในการ
กําหนดเป้าหมายขององค์กรร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงู เพื0อให้พนกังานตระหนกัถึงความสาํคญัของตนเองที0บริษัท
มอบให้ และเพื0อการทํางานที0มีเป้าหมายในทิศทางและความมุง่หมายเดียวกนั 
� สทิธิของชมุชน 

บริษัทให้ความสําคญัต่อคณุภาพชีวิตและสิ0งแวดล้อมของชุมชน เพื0อให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นที0
ยอมรับ และสามารถอยูร่่วมในสงัคมอยา่งยั0งยืนตลอดไป ดงัเห็นได้จากการที0บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของหน่วยงานที0เกี0ยวข้อง เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อย่าง
เคร่งครัด  บริษัทมีระเบียบที0เข้มงวดในการให้พนกังานในโรงงานสวมอปุกรณ์ป้องกนัตา่ง ๆ เช่น หมวกนิรภยั ถงุ
มือ ที0อดุห ูหน้ากากป้องกนัฝุ่ น เป็นต้น รวมทั 5งมีการจดัการเรื0องสิ0งแวดล้อมตา่ง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
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� สทิธิของลกูค้า 
บริษัทมีความมุง่มั0นในการปรับปรุงประสทิธิภาพการให้บริการเพื0อตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ดี

ที0สดุ และดําเนินนโยบายเพื0อรักษาผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั โดยบริษัทตั 5งเป้าหมายและปลกูฝังอบรม
ให้พนกังานทกุคนในองค์กรมคีวามเข้าใจและยดึมั0นในความเป็นธรรมทั 5งในด้านราคาและคณุภาพการให้บริการ
และความซื0อสตัย์ในการทําสญัญาและเจรจา 

 
4. คณะกรรมการ - หลกัการข้อ 5, 8, 9, 11, 14 

คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 10 ทา่น ประกอบด้วย กรรมการที0เป็นผู้บริหารจํานวน 4 ท่าน กรรมการที0ไม่เป็น
ผู้บริหารจํานวน 6 ทา่น โดยมีกรรมการตรวจสอบอยูใ่นสว่นของกรรมการที0ไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน 3 ท่าน (รายชื0อกรรมการ
และอํานาจหน้าที0คณะกรรมการบริษัท ดูรายละเอียดหัวข้อโครงสร้างการจัดการ) เพื0อแบ่งแยกหน้าที0ในการกําหนด
นโยบายการกํากบัดแูลและการบริหารงานประจําออกจากกนั 

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และ
งบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจภายใต้งบประมาณที0กําหนด
ไว้เพื0อสร้างประโยชน์สงูสดุให้องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ ถือหุ้น  นอกจากนี 5คณะกรรมการยงัได้จัดให้มีระบบควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี0ยงที0มีประสิทธิผล รวมทั 5งมีการติดตามการดําเนินการในเรื0อง
ดงักลา่วอยา่งสมํ0าเสมอในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที0ปรากฏใน
รายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจัดทําขึ 5นตามมาตรฐานบญัชีที0รับรองทั0วไปในประเทศไทย โดยจะเลือกใช้นโยบาย
บญัชีที0เหมาะสม ถือปฏิบตัิอยา่งสมํ0าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมทั 5งต้องมีการเปิดเผยข้อมลูที0สําคญัอย่าง
เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอีกด้วย  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดประชมุโดยปกติเป็นประจําทกุไตรมาส และมีการประชมุพิเศษเพิ0มเติมตามความ 
จําเป็น ซึ0งในการประชุมแต่ละครั 5ง บริษัทได้กําหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน  มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ล่วงหน้า โดยในปี 2549 ที0ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั 5งสิ 5น 6 ครั 5ง โดยการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทแตล่ะทา่น สรุปได้ดงันี 5 
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รายชื0อคณะกรรมการบริษัท การเข้าร่วมประชมุ / 
การประชมุทั 5งหมด (ครั 5ง) 

1. นายสรรเสริญ      จฬุางกรู 5/6 
2.  นายชทูอง           พฒันะเมลอืง 6/6 
3.  นายมากาโต        เทราอรุา 1/6 
4.  นายอภิชาติ         จฬุางกรู 2/6 
5.  นายโคยีน            อิซโึม่* 4/6 
6.  นายทาคาโอ        มินามิ* 2/6 
7.  นายทวีฉตัร          จฬุางกรู 6/6 
8.  นายสริศ              พฒันะเมลอืง 6/6 
9.  นายกวี                วสวุตั 6/6 
10.นายอภินนัท์        ณ ระนอง 6/6 
11.นายปริญญา        ไววฒันา 6/6 

               หมายเหต ุ   *ที0ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั 5งที0 3/2549 เมื0อวนัที0 9 สิงหาคม 2549 ได้มีมตอินมุตัแิตง่ตั 5งกรรมการเข้าใหม่ 
คือ คณุทาคาโอ มินามิ แทนกรรมการที0ลาออก คือ คณุโคยีน อิซโึม่ โดยให้มีผลนบัตั 5งแตว่นัที0 22 ตลุาคม 2549 

 

5. คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร – หลกัการข้อ 10 
     ที0ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั 5งที0 3/2549 เมื0อวนัที0 9 สงิหาคม 2549 ได้อนมุตัจิดัตั 5งคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทนให้ดาํรงตาํแหนง่ตอ่อีก 1 วาระ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่ 1 ปี โดยมีกรรมการอิสระ 1 ทา่นเป็นกรรมการ
กําหนดคา่ตอบแทน ได้เปิดเผยจํานวนคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 ตามที0สาํนกังาน กลต. กําหนด
แล้ว โดยบริษัทมีนโยบายดงันี 5 

 คา่ตอบแทนกรรมการ  :  บริษัทได้กําหนดนโยบายไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยให้คา่ตอบแทนอยูใ่นระดบั
เดียวกบับริษัทในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั เพื0อให้เกิดความเหมาะสมและรักษา
กรรมการที0มคีณุภาพไว้ โดยได้ขออนมุตัิจากที0ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

คา่ตอบแทนผู้บริหาร  :  เป็นไปตามหลกัการและนโยบายที0คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ0งเชื0อมโยงกบัผลการ
ดําเนินงานของบริษัท และผลการดําเนินงานของผู้บริหารแตล่ะทา่น    

 
6. คณะอนกุรรมการ – หลกัการข้อ 12 

       บริษัทได้จดัให้มีคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ เพื0อชว่ยศกึษาในรายละเอียดและกลั0นกรองงานตามความจําเป็น
ของสถานการณ์ โดยมกีารกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที0ของคณะอนกุรรมการแตล่ะชดุได้ไว้อยา่งชดัเจน (อํานาจหน้าที0
และข้อมลูอื0น ๆ ของคณะอนกุรรมการแตล่ะชดุดรูายละเอียดหวัข้อโครงสร้างการจดัการ)  ทั 5งนี 5 จํานวนครั 5งในการเข้าร่วม
ประชมุจากการประชมุทั 5งหมดในปี 2549 ของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ เป็นดงันี 5            
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                                                                                                                          การเข้าร่วมประชมุ / ประชมุทั 5งหมด (ครั 5ง) 
รายชื0อคณะกรรมการ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 

กําหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการ 

สรรหา 
1.  นายสรรเสริญ    จฬุางกรู   - 2/2   - 
2.  นายชทูอง          พฒันะเมลอืง   - 2/2   - 
3.  นายสริศ            พฒันะเมลอืง   -   - 1/1 
4.  นายกวี              วสวุตั 5/5 2/2   - 
5.  นายอภินนัท์       ณ ระนอง 5/5   - 1/1 
6. นายปริญญา       ไววฒันา 5/5   - 1/1 

  หมายเหต ุ   - ที0ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั 5งที0 6/2549 เมื0อวนัที0 21 พฤศจิกายน 2549 ได้มีมตเิป็นเอกฉนัท์ให้ยกเลิก 
                                 คณะกรรมการบริหาร 
 

7.  การควบคมุและการตรวจสอบภายใน – หลกัการข้อ13 
                           บริษัทได้จดัทําและรักษาไว้ซึ0งระบบการควบคมุภายใน รวมทั 5งดําเนินการทบทวนความมีประสทิธิภาพของ 

ระบบการควบคมุภายในอย่างสมํ0าเสมอ โดยจะครอบคลมุถึงการควบคมุทางการเงิน การดําเนินการ การกํากบัดแูลการ
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที0เกี0ยวข้อง การป้องกนัรักษาทรัพย์สนิ และการบริหารความเสี0ยง  
                   บริษัทได้ว่าจ้างให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ จํากัด มาทําหน้าที0ประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน และดําเนินการตรวจสอบภายในในหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย รวมระยะเวลาดําเนินการกว่าหนึ0งปีตั 5งแต่
ปลายปี 2547  หลงัจากนั 5น ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามแนวทางที0ได้กําหนด ตลอดจนการปฏิบตัิตามระเบียบ และกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่าง
ตอ่เนื0องตามแผนงานการตรวจสอบประจําปี โดยจดัทํารายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
อยา่งสมํ0าเสมอ   

 

8. ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ – หลกัการข้อ 15 
คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศของบริษัท ทั 5งทางการเงินและที0ไม่ใช่ทางการ

เงิน ซึ0งล้วนมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ ที0มีสว่นได้เสียกบับริษัท จึงให้ดําเนินการในเรื0องที0เกี0ยวกบัการ
เปิดเผยข้อมูลให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สมํ0าเสมอ และทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการ
ประกอบการและสถานภาพทางการเงินที0แท้จริง รวมทั 5งอนาคตของบริษัท โดยจัดให้มีการปฎิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบงัคบัที0เกี0ยวข้องกบัการเปิดเผยของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.)  และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยจดัให้มีผู้ รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมลู คือฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
เพื0อเป็นตวัแทนในการสื0อสาร บริการข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทกับสถาบนั ผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ 
ประชาชน และภาครัฐที0เกี0ยวข้อง ซึ0งที0ผ่านมาบริษัทได้ต้อนรับนกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ ที0ขอเข้าพบเพื0อทราบสถานภาพ
การประกอบการ (Company Visits) จํานวน 10 ครั 5ง และเชิญนกัลงทนุนกัวิเคราะห์พบผู้บริหารและเยี0ยมชมโรงงานจํานวน 
1 ครั 5ง ซึ0งมีการให้ข้อมลูและตอบข้อซกัถามนกัลงทนุและสื0อมวลชน ที0ติดตอ่เข้ามาทาง E-mail หรือทางโทรศพัท์เป็นประจํา 
และบริษัทมีการปรับปรุงข้อมูลที0เผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซด์ ให้มีความทนัสมยั โดยผู้ลงทนุสามารถติดต่อขอทราบข้อมูล
เพิ0มเติมได้ที0ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์หมายเลขโทรศพัท์ (038) 447 200 - 21 ต่อ 411 หมายเลขโทรสาร (038)185 034 และ   
E-mail: visakorn.u@thaisteelcable.com                
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9.5 การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทมีมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้จดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Code of Conflict of 

Interest) โดยครอบคลุมในเรื0องการใช้ข้อมูลภายในและการซื 5อขายหลกัทรัพย์ของบริษัท การทํารายการระหว่างกัน และ
รายการที0เกี0ยวโยง ทั 5งนี 5 บริษัทได้มีการจดัอบรมชี 5แจงให้พนกังานได้รับทราบอย่างต่อเนื0อง  คณะกรรมการ คณะผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทมีหน้าที0ต้องปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ในกรณีที0พบเห็นการปฎิบัติที0ขัดต่อนโยบายดังกล่าว ให้รายงาน
ผู้บงัคบับญัชา หรือฝ่ายทรัพยากรบคุคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแตก่รณี 

 
9.6 บุคลากร (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)                                             

 บริษัทไมม่ีข้อพิพาทแรงงานที0สาํคญัในระยะเวลา 3 ปีที0ผา่นมา โดย ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2549 บริษัทมีจํานวน
พนกังานของบริษัททั 5งสิ 5นจํานวน 791 คน และมีพนกังานชั0วคราวที0จ้างจากบริษัทรับเหมาจ้างแรงงานอีกจํานวน 587 คน    
โดยสามารถแบง่แยกตามสายผลติภณัฑ์ ดงัตอ่ไปนี 5 

 

ธุรกิจ 

31 ธนัวาคม 2547 31 ธนัวาคม 2548 31 ธนัวาคม 2549 
 

พนกังานบริษัท 
 

พนกังาน
ชั0วคราว 

ที0จ้างจาก 
บริษัท

รับเหมา
จ้าง

แรงงาน 

พนกังานบริษัท 
พนกังาน
ชั0วคราว 

ที0จ้างจาก 
บริษัท

รับเหมา
จ้าง

แรงงาน 

พนกังานบริษัท 
พนกังาน
ชั0วคราว 

ที0จ้างจาก 
บริษัท

รับเหมา
จ้าง

แรงงาน 

พนกังาน
ประจํา 

พนกังาน
ชั0วคราว 

พนกังาน
ประจํา 

พนกังาน
ชั0วคราว 

พนกังาน
ประจํา 

พนกังาน
ชั0วคราว 

ผลติสายควบคมุรถยนต์ 71 17 124 71 33 207 98 38 231
ผลติสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 52 12 91 29 13 88 42 24 103
ผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 19 11 59 14 18 56 20 14 25
สว่นกลาง 343 10 80 413 31 173 519 36 228
รวมจํานวนพนกังาน 485 50 354 527 95 524 679 112 587

  
ผลตอบแทนพนกังาน 
 คา่ใช้จา่ยที0เกี0ยวกบัพนกังานของบริษัททั 5งหมดในปี 2549 (ไมร่วมสว่นของคณะผู้บริหาร) มีจํานวนเงินรวมทั 5งสิ 5นเป็นเงิน  
168.76 ล้านบาท ประกอบด้วย 
  -  เงินเดือน คา่ลว่งเวลา และโบนสัประจําปี รวมเป็นเงิน 149.53 ล้านบาท 

 - คา่ตอบแทนอื0น ๆ (ประกอบด้วยคา่รักษาพยาบาล คา่รถรับ-สง่พนกังาน คา่เครื0องแบบ เงินสมทบกองทนุทดแทน เงิน
สมทบกองทนุสาํรองเลี 5ยงชีพ คา่ใช้จา่ยประกนัสงัคม คา่อบรมสมัมนา คา่สวสัดิการอื0น ๆ) รวมเป็นเงิน 19.23 ล้านบาท 
ในสว่นของพนกังานชั0วคราว ที0บริษัทจ้างจากบริษัทรับเหมาจ้างแรงงานนั 5น ในปี 2549 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนเป็น

คา่แรงรับเหมาจํานวนเงินรวมทั 5งสิ 5นเป็นเงิน 63.99 ล้านบาท 
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นโยบายในการพฒันาพนกังาน 
  บริษัทให้ความสําคญัอย่างมากต่อการพฒันาบคุลากรภายใน บนหลกัการที0ว่าพนกังานและบริษัทจะต้องเติบโต
ก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน  บริษัทจึงได้จัดให้พนักงานได้รับอบรมทั 5งภายในและภายนอก รวมทั 5งการฝึกปฏิบัติงานจริงกับ
ผู้ เชี0ยวชาญในแตล่ะสายการผลติหรือผลติภณัฑ์ของบริษัทด้วย   
 ในปี 2549 ที0ผา่นมา บริษัท มีโครงการที0เกี0ยวข้องกบัการพฒันาบคุลากรหลกั ๆ 2 โครงการ คือ 
      โครงการสร้างห้องทดสอบ 

 จากที0บริษัทวางแผนจะจัดสร้างห้องทดสอบ (Test Room) ขึ 5นภายในบริษัทนั 5น ขณะนี 5ได้สั0งซื 5อเครื0องทดสอบ
เพิ0มเติมมาแล้วจํานวนหนึ0ง และส่งพนกังานระดบัผู้จดัการไปฝึกอบรมด้านการทดสอบโดยตรงที0ประเทศญี0ปุ่ น ซื0งเมื0อเปิดใช้
ห้องทดสอบแล้ว จะได้ประโยชน์ในการลดคา่ใช้จ่ายและเวลาในการทดสอบอยา่งมาก 
  โครงสร้างระบบงานบริหารบคุคล 
 ในปี 2549 ที0ผา่นมา บริษัทได้วา่จ้าง Watson Wyatt ซึ0งเป็นผู้ เชี0ยวชาญในการจดัทําระบบบริหารทรัพยากรบคุคล
มาทําการวางระบบงานบริหารบคุคล และแนะนําแนวทางการกําหนดหลกัสตูรการอบรมให้เหมาะสม โดยเน้นให้พนกังานมี
ทกัษะความรู้ที0ตอบสนองตอ่นโยบายทางธุรกิจและเป้าหมายของบริษัท ขณะนี 5โครงสร้างทั 5งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในปี 2550 
นี 5 จะเริ0มนํามาปรับใช้เข้ากบับริษัท คือ 

1. จดัทําโครงสร้างของตําแหนง่ตา่ง ๆ โดยระบหุน้าที0ความรับผิดชอบให้ครบถ้วนชดัเจน 
2. สํารวจการจ่ายเงินเดือนในอุตสาหรรมเดียวกันและในบริเวณใกล้เคียง จัดทําโครงสร้างเงินเดือน เพื0อให้

พนกังานได้รับคา่ตอบแทนที0เหมาะสมกบังาน  และเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกบัตลาด 
3. กําหนดคุณลกัษณะในการทํางานที0องค์กรคาดหวัง (Competency) ซึ0งเป็นคุณลกัษณะที0จะช่วยให้บริษัท 

บรรลเุป้าหมาย และให้เป็นแนวทางพฒันาตนเองสาํหรับพนกังานด้วย 
4. จัดทําระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะในการทํางาน ผลการทํางานของ

พนกังานและหนว่ยงานของตนเอง 
5. จดัทําระบบเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ โดยจดัทําแผนฝึกอบรมให้ตรงกบัความต้องการในการทํางาน

และให้สอดคล้องกบัความก้าวหน้าสายอาชีพของแตล่ะตําแหนง่ 
 นอกจากนี 5 บริษัทยงัสนบัสนนุให้พนกังานมีความรู้เพิ0มเติมโดยจดัให้มีการเรียนทางไกล โดยบริษัทออกคา่ใช้จ่ายให้
ทั 5งหมด และยงัมีการสง่พนกังานไปฝึกงานตา่งประเทศอีกด้วย 
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บริษัทได้จดัทําและรักษาไว้ซึ0งระบบการควบคมุภายใน รวมทั 5งดําเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบ
การควบคมุภายในอยา่งสมํ0าเสมอ โดยจะครอบคลมุถึงการควบคมุทางการเงิน การดําเนินการ การกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที0เกี0ยวข้อง การป้องกนัรักษาทรัพย์สนิ และการบริหารความเสี0ยง  

บริษัทได้วา่จ้างให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ จํากดั มาทําหน้าที0ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุ
ภายใน และดําเนินการตรวจสอบภายในในหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย รวมระยะเวลาดําเนินการกว่าหนึ0งปีตั 5งแต่ปลายปี 2547  
หลงัจากนั 5น ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทาง
ที0ได้กําหนด ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างต่อเนื0องตามแผนงานการ
ตรวจสอบประจําปี โดยจดัทํารายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอยา่งสมํ0าเสมอ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. การควบคุมภายใน 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
      คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) ได้รับการแต่งตั 5งจากที0ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครั 5งที0 2/2548 เมื0อวันที0 21 กุมภาพันธ์ 2548 ประกอบด้วย คณะกรรมการที0เป็นอิสระจากการบริหารงานของบริษัท โดย
กรรมการทกุทา่นมีคณุสมบตัิตามที0ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด มีรายชื0อดงันี 5 

1. นายกวี   วสวุตั  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอภินนัท์ ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ 
3. นายปริญญา ไววฒันา  กรรมการตรวจสอบ 

 
       คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทให้กํากบัดแูลงบการเงินของบริษัท   ให้มี

การปฏิบตัิถกูต้องตามมาตรฐานบญัชีที0รับรองทั0วไป  สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ มีระบบ
การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที0เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ ให้ความเห็นในการคดัเลอืกและเสนอแต่งตั 5งผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทั 5ง
หน้าที0อื0น ๆ ตามที0คณะกรรมการบริษัทมอบหมายพร้อมทั 5งให้ความสําคญักับการปฏิบตัิตามจริยธรรม ความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ 

       ในรอบปี 2549 มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั 5งสิ 5น 5 ครั 5ง มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ
ครบทกุครั 5ง สามารถสรุปสาระสาํคญัได้ดงัตอ่ไปนี 5 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจําปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่าได้มีการปฏิบตัิ
ถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชีที0รับรองทั0วไป และการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ  

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที0เหมาะสม เพียงพอ และมีประสทิธิภาพ โดยสอบทานร่วมกบั
ผู้ เชี0ยวชาญการตรวจสอบภายในที0บริษัทได้วา่จ้าง และผู้ตรวจสอบภายใน พบว่าบริษัทมีระบบการควบคมุ
ภายในที0เพียงพอ และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และไม่พบข้อบกพร่องเกี0ยวกบัระบบการควบคมุภายในที0
เป็นสาระสาํคญั 

3. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื0นที0
เกี0ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

4. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทํารายการที0เกี0ยวโยงกัน หรือรายการที0อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั 5งพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูในเรื0องดงักลา่วให้มีความถกูต้องครบถ้วน 

5. พิจารณาเสนอชื0อผู้สอบบญัชีฯ และคา่ตอบแทน ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นเพื0ออนมุตัิ 
โดยการพิจารณาเลอืกผู้สอบบญัชีจะคํานงึถึงความรอบรู้ทางธุรกิจ ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียม และ
คณุคา่เพิ0มที0จะได้รับจากการสอบบญัชีด้านข้อเสนอแนะที0เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัท 

 

  
                                       (นายกวี   วสวุตั) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 11. รายการระหว่างกัน   
 

 11.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

 

ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               

(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็นในการเข้าทาํรายการ ความสัมพันธ์กับบริษัท 

        2548     2549   

1.   บจ.ซมัมิท โอโต บอดี 5 อินดสัตรี  

(SAB) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 

-ขายผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปประเภท       
สายเบรคหน้ารถยนต์ 

 
 
 
2)  ลกูหนี 5การค้า 

-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และ
บริการ 

19.64 

 
 
 
 
 

3.15 

20.86 

 
 
 
 
 

4.26 

-เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกตโิดย
เป็นราคาที0ให้กําไรขั 5นต้นในอตัราที0ใกล้เคียงกบั
อตัรากําไรขั 5นต้นที0บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื0นที0ไม่มี
ความเกี0ยวข้องกบับริษัท 

 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติที0ให้แก่ลกูหนี 5การค้าทั0วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกรู โดยถือหุ้นในสดัส่วน

ร้อยละ 96.30  ของทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้วของ SAB 

    สําหรับหุ้นส่วนที0เหลืออีกร้อยละ  3.70 นั 5น ถือครองโดย    
    กลุ่มจงึรุ่งเรืองกิจ ซึ0งเป็นญาตขิองทางกลุ่มจฬุางกรู 

2)  กรรมการร่วมกนัคือ  นายสรรเสริญ จฬุางกรู   
 นายอภิชาต ิจฬุางกรู   และนายทวีฉตัร จฬุางกรู 

 

2.   บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี  

(SAS) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และ
บริการ 
-ขายผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปประเภทสาย
คนัเร่ง สายเบรค สายเปิดฝากระโปรง 
สายเปิดฝาถงันํ 5ามนั และสายปรับเบาะ
ที0นั0งสําหรับรถยนต์ 

2)  ลกูหนี 5การค้า 
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และ
บริการ 

32.98 
 
 
 
 
 

8.96 

16.33 
 
 
 
 
 

2.06 

-เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกตโิดย
เป็นราคาที0ให้กําไรขั 5นต้นในอตัราที0ใกล้เคียงกบั
อตัรากําไรขั 5นต้นที0บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื0นที0ไม่มี
ความเกี0ยวข้องกบับริษัท 

 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติที0ให้แก่ลกูหนี 5การค้าทั0วไป 

1)  ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจฬุางกรู โดยถือหุ้นในสดัส่วน 

     ร้อยละ 96.96 ของทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้วของ SAS 

       สําหรับหุ้นส่วนที0เหลืออีกร้อยละ 3.04 นั 5น ถือครองโดย  
      กลุ่มจงึรุ่งเรืองกิจ ซึ0งเป็นญาตขิองทางกลุ่มจฬุางกรู 

2)  กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จฬุางกรู   
 นายอภิชาต ิจฬุางกรู และนายทวีฉัตร จฬุางกรู 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

 

ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               

(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็นในการเข้าทาํรายการ ความสัมพันธ์กับบริษัท 

        2548     2549   

3.   บจ.ซมัมิทโอซูกะ แมนแูฟ็ค- 
      เจอริ0ง 

(SOM) 

1)    รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และ
บริการ 

       -ขายชิ 5นส่วนเหล็ก เพื0อนําไปใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ 

 
 
2)    ลกูหนี 5การค้า 
       -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และ

บริการ 

0.47 

 
 
 

 
 

0.36 

 

3.35 
 
 

 
 
 

1.16 

 

-เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกต ิโดย
ราคาขายเป็นราคาที0ให้กําไรขั 5นต้นในอตัราที0
ใกล้เคียงกบัอตัรากําไรขั 5นต้นที0บริษัทได้รับจากการ
ขายผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับคุคลอื0นที0ไม่
มีความเกี0ยวข้องกบับริษัท 

 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติที0ให้แก่ลกูหนี 5การค้าทั0วไป 

 
 

1)  ผู้ ถือหุ้นคือ กลุ่มจฬุางกรู โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
49 ของทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้วของ SOM สําหรับ
หุ้นส่วนที0เหลืออีกร้อยละ 51 เป็นบุคคลที0ไม่มีความ
เกี0ยวข้องกบับริษัท 

2)  กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จฬุางกรู และ 
     นายทวีฉตัร จฬุางกรู 

 

4.   บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท 
แมนแูฟคเจอริ0ง  
(SLAB) 

 

1)    รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และ
บริการ 

 -ขายผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปประเภทสาย 
      ปรับเบาะที0นั0งสําหรับรถยนต์ 

 
 2)   ลกูหนี 5การค้า 
        -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์

และ 
        บริการ 

 

5.94 
 

 

 
 
 

1.57 

6.89 
 

 

 
 
 

1.85 

-เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกต ิโดย
เป็นราคาที0ให้กําไรขั 5นต้นในอตัราที0ใกล้เคียงกบั
อตัรากําไรขั 5นต้นที0บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื0นที0ไม่มี
ความเกี0ยวข้องกบับริษัท 

 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติการค้าทั0วไป 

1)  ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจฬุางกรู โดยถือหุ้นในสดัส่วน
ร้อยละ 90.80 ของทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้วของ SLAB 

     สําหรับหุ้นส่วนที0เหลืออีกร้อยละ 9.20 นั 5น ถือครองโดย 
     กลุ่มจงึรุ่งเรืองกิจ ซึ0งเป็นญาตขิองทางกลุ่มจฬุางกรู 

2)  กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จฬุางกรู  นาย
อภิชาต ิ  
    จฬุางกรู และนายทวีฉตัร จฬุางกูร 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

 

ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               

(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็นในการเข้าทาํรายการ ความสัมพันธ์กับบริษัท 
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5.   บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  

(CAPCO) 

1)   รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์
และบริการ 
       -ขายชิ 5นส่วนรถยนต์ประเภท Liner (ทอ่ 
      พลาสตกิที0อยู่ระหว่างสายในกบัสาย 
      นอก) สําหรับใช้ในการผลิตสายคนัเร่ง 
      เพื0อนําไปประกอบเพิ0มเตมิและส่งตอ่ให้ 
      ผู้ผลิตอื0นใช้ในการผลิตสายคนัเร่ง 

 
2)    คา่ซื 5อผลิตภณัฑ์และบริการ 

-ซื 5อชิ 5นส่วนพลาสติก เหล็ก สงักะสี เพื0อ
นํามาใช้ในการประกอบสายควบคมุ
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

 
 
3)    เจ้าหนี 5การค้า 

-ยอดคงค้างจากการซื 5อผลิตภณัฑ์และ
บริการ 

 

0.05 
 
 
 

 
 
 

42.20 
 
 
 

 
 

11.44 
 

 

0.01 
 
 
 

 
 
 

55.66 
 
 

 
 
 

16.60 
 
 

 

-เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกต ิโดย
ราคาขายเป็นราคาที0ให้กําไรขั 5นต้นในอตัราที0
ใกล้เคียงกบัอตัรากําไรขั 5นต้นที0บริษัทได้รับจากการ
ขายผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับคุคลอื0นที0ไม่
มีความเกี0ยวข้องกบับริษัท 

 
 
-เป็นรายการซื 5อผลิตภณัฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ
เช่นเดียวกบัการซื 5อจากคู่ค้ารายอื0น โดยทําการคดิ
ราคาตามราคาตลาด และได้ทําการเปรียบเทียบ
ราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอื0นที0มีอยู่
ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือกผู้ ที0เสนอราคา
ตํ0าสดุ 

 
-ระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าที0ได้รับเป็นไป
ตามเกณฑ์ปกติที0ได้รับจากเจ้าหนี 5การค้าทั0วไป 
 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจฬุางกรู  กลุ่มพฒันะเมลือง 

โดยถือหุ้นรวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 73.00 ของทนุจด

ทะเบียนที0ชําระแล้วของ CAPCO สําหรับหุ้นส่วนที0เหลือ
อีกร้อยละ 27.00 นั 5น  นายองึ เซีย ฮง ถือครองร้อยละ 
7.00 ซึ0งเป็นน้องชายนายชูทอง พฒันะเมลือง และอีก
ร้อยละ 20 เป็นบคุคลที0ไม่มีความเกี0ยวข้องกบับริษัท 

2)   กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จฬุางกรู    
      นายทวีฉตัร จฬุางกรู  นายชูทอง พฒันะเมลือง  และ 
      นายสริศ พฒันะเมลือง 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

 

ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               

(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็นในการเข้าทาํรายการ ความสัมพันธ์กับบริษัท 
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6.   บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนแูฟ็คเจอริ0ง  
(CAR) 
 

1)    คา่ซื 5อผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื 5อชิ 5นส่วนยาง เพื0อนํามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ 

 
 

2)    เจ้าหนี 5การค้า 
-ยอดคงค้างจากการซื 5อผลิตภณัฑ์และ
บริการ 

 

9.99 

 
 
 
 
 

2.63 

8.08 

 
 
 
 
 

1.90 

 
 

-เป็นรายการซื 5อผลิตภณัฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ
เช่นเดียวกบัการซื 5อจากคู่ค้ารายอื0น โดยทําการ
เปรียบเทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการ
รายอื0นที0มีอยู่ในประเทศไทย แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที0
เสนอราคาตํ0าสดุ 

 
-ระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าที0ได้รับเป็นไป
ตามเกณฑ์ปกติที0ได้รับจากเจ้าหนี 5การค้าทั0วไป 
 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจฬุางกรู และกลุ่มพฒันะเมลือง  

      โดยถือหุ้นรวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 70.88 ของทนุจด 

       ทะเบียนที0ชําระแล้วของ CARสําหรับหุ้นส่วนที0เหลือ 
       อีกร้อยละ 29.12 นั 5น เป็นบคุคลที0ไม่มีความเกี0ยวข้อง
กบั 
       บริษัท 

2)   กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จฬุางกรู    
      นายทวีฉตัร จฬุางกรู นายชทูอง พฒันะเมลือง  และ 
      นายสริศ พฒันะเมลือง 

7.   บจ.จอห์นสนั คอนโทรลล์  
      แอนด์ ซมัมิท อินทีเรียส์ 

(JSI) 

1)   รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์
และบริการ 
       -ขายผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปประเภทสาย 
      ปรับเบาะที0นั0งสําหรับรถยนต์ 

 

 
2)   ลูกหนี�การค้า 

      -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และ 
      บริการ 

 

- 

 
 
 
 
 
- 
 

0.27 

 
 
 
 
 

0.28 
 

-เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกต ิโดย
เป็นราคาที0ให้กําไรขั 5นต้นในอตัราที0ใกล้เคียงกบั
อตัรากําไรขั 5นต้นที0บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื0นที0ไม่มี
ความเกี0ยวข้องกบับริษัท 

 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติการค้าทั0วไป 

 
 

1)  ผู้ ถือหุ้นคือ กลุ่มจฬุางกรู โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
43 ของทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้วของ JSI สําหรับ
หุ้นส่วนที0เหลืออีกร้อยละ 57 เป็นบุคคลที0ไม่มีความ
เกี0ยวข้องกบับริษัท 

2)  กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จฬุางกรู และ 
     นายอภิชาต ิจฬุางกรู 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

 

ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 
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8.  บจ.ซมัมิทแอนเซ ่ออโต พาร์ท  
      (SAA) 

1)   รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และ
บริการ 

-ขายชิ 5นส่วนเหล็ก เพื0อนําไปใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ 

 
 
2)   ลกูหนี 5การค้า 
       -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และ 
       บริการ 

 

4.24 
 
 
 
 

 
1.97 

 

11.79 

 
 
 
 
 

2.86 
 
 

 

-เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกต ิโดย
ราคาขายเป็นราคาที0ให้กําไรขั 5นต้นในอตัราที0
ใกล้เคียงกบัอตัรากําไรขั 5นต้นที0บริษัทได้รับจากการ
ขายผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับคุคลอื0นที0ไม่
มีความเกี0ยวข้องกบับริษัท 

 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติที0ให้แก่ลกูหนี 5การค้าทั0วไป 

1)  ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นรวมกันใน
สัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที0ชําระเเล้วของ 
SAA สําหรับหุ้นส่วนที0เหลืออีกร้อยละ 50 เป็นบุคคลที0
ไม่มีความเกี0ยวข้องกบับริษัท 

2)  กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จฬุางกรู 

 

9.  บจ.ไทยออโตอินดสัตรี  
(TAI) 

1)   คา่ซื 5อผลิตภณัฑ์และบริการ 

-ซื 5อชิ 5นส่วนเหล็กขึ 5นรูป เพื0อนํามาใช้ใน
การประกอบสายควบคมุรถยนต์ 

 
 
 
2)   เจ้าหนี 5การค้า 

-ยอดคงค้างจากการซื 5อผลิตภณัฑ์และ
บริการ 

9.65 

 
 
 
 
 

3.23 

6.52 

 
 
 
 
 

0.70 

-เป็นรายการซื 5อผลิตภณัฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ
เช่นเดียวกบัการซื 5อจากคู่ค้ารายอื0น โดยทําการ
เปรียบเทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการ
รายอื0นที0มีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือกผู้ ที0
เสนอราคาตํ0าสดุ 

 
-ระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าที0ได้รับเป็นไป
ตามเกณฑ์ปกติที0ได้รับจากเจ้าหนี 5การค้าทั0วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจฬุางกรู โดยถือหุ้นสดัส่วน 

100% ของทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้วของ TAI 

2)  กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จฬุางกรู นายอภิชาต ิ
จฬุางกรู เเละนายทวีฉตัร จฬุางกรู 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

 

ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               

(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็นในการเข้าทาํรายการ ความสัมพันธ์กับบริษัท 

        2548     2549   
10. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น  

 (HI-LEX) 
1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 

-ขายผลิตภณัฑ์สาํเร็จรูปประเภทสายปรับ
เบาะที0นั0ง  สายเบรคและสายคนัเร่งสาํหรับ
รถยนต์ 

2)   ลกูหนี 5การค้า 
       -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และ 
        บริการ 

3)   คา่ซื 5อผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื 5อชิ 5นสว่นและวตัถดุบิ เพื0อนํามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ และ
สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 

 
 

4)   ซื 5อสินทรัพย์ 
-ซื 5อเครื0องมือเครื0องใช้ แบบพิมพ์ และ
เครื0องจกัร ได้แก่ เครื0องตดัลวดเหล็ก เครื0อง
เชื0อมโดยอลัตราโซนิก เครื0องหลอ่สงักะสี 
และเครื0องพน่นํ 5ามนัเข้าทอ่ เพื0อนํามาใช้ใน
การเพิ0มประสิทธิภาพในการผลิต 

16.84 
 
 
 
 
 

2.01 

 
 

272.18 

 
 
 
 
 

9.28 

 

17.57 
 
 
 

 
 

2.74 

 
 

304.69 

 
 
 
 
 

21.67 

 

-เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ โดยเป็น
ราคาที0ให้กําไรขั 5นต้นในอตัราที0ใกล้เคียงกบัอตัรากําไร
ขั 5นต้นที0บริษัทได้รับจากการขายผลติภณัฑ์ประเภท
เดียวกนัให้กบับคุคลอื0นที0ไมม่ีความเกี0ยวข้องกบับริษัท 

 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าตามเกณฑ์
ปกติที0ให้แก่ลกูหนี 5การค้าทั0วไป 

 
-เป็นรายการซื 5อผลติภณัฑ์ดงักลา่ว เป็นชิ 5นสว่นประกอบ
ที0ไมส่ามารถผลติในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการ
ผลิตไมคุ่้มที0จะผลิตเอง หรือไมส่ามารถจดัหาวตัถดุบิ
จากแหลง่ภายในประเทศไทยได้ ทั 5งนี 5 หากเป็นกรณีที0มี
ผู้ขายผลิตภณัฑ์รายอื0นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทํา
การเปรียบเทียบราคา  แล้วพิจารณาเลือกผู้ที0เสนอราคา
ตํ0าสดุ 
-บริษัทมีความต้องการเพิ0มประสิทธิภาพในการผลิต
ผลิตภณัฑ์โดยเฉพาะ และมีคณุภาพสอดคล้องกบัความ
ต้องการของบริษัท ทั 5งนี 5 สินทรัพย์ดงักลา่วบริษัทไมไ่ด้
จดัซื 5อบอ่ยครั 5ง ซึ0งในการซื 5อแตล่ะครั 5ง บริษัทไมส่ามารถ
หาซื 5อจากคูค่้ารายอื0นได้ หรือหากสามารถหาซื 5อได้ก็มี
คณุภาพไมเ่พียงพอตาม 
ความต้องการของบริษัท 

1) HI-LEX เป็นผู้ ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 26.94 ของทนุจด     
     ทะเบียนที0ชําระเเล้วของบริษัท 

2) โดยนายมากาโต เทราอรุา ซึ0งเป็นประธาน      
     กรรมการบริหาร และยงัดํารงตําเเหน่งเป็นกรรมการ 
     ทา่นหนึ0งของบริษัท 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

 

ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               

(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็นในการเข้าทาํรายการ ความสัมพันธ์กับบริษัท 

        2548     2549   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5)  คา่ใช้จ่ายอื0น 
-คา่ธรรมเนียมจากการรับความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคสําหรับการผลิต
สายควบคมุรถยนต์  รถจกัรยานยนต์ 
เเละชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่ง
รถยนต์  

 
6)  เจ้าหนี 5การค้า 

-ยอดคงค้างจากการซื 5อผลิตภณัฑ์และ
บริการ 

 
7)  เจ้าหนี 5อื0น 

-คา่ธรรมเนียมจากการรับความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคสําหรับการผลิต
สายควบคมุรถยนต์  รถจกัรยานยนต์  
เเละชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่ง
รถยนต์ เเบบใช้สายเคเบลิควบคมุ
ทั 5งหมด 

25.57 

 
 
 
 

 
 
 

43.89 

 
 
 

13.39 

 
 
 

 
 

29.80 

 
 
 
 

 
 
 

38.28 

 
 
 

14.95 

 
 
 
 

 

-เป็นไปตามอตัราและเงื0อนไขตามที0กําหนดใน
สญัญา ซึ0งใกล้เคียงกนักบัอตัราและเงื0อนไขใน
สญัญาประเภทเดียวกนัที0กระทํากบับคุคลอื0นที0ไม่มี
ความเกี0ยวข้องกบับริษัท 

 
 
 
 
-ระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าที0ได้รับเป็นไป 
ตามเกณฑ์ปกติที0ได้รับจากเจ้าหนี 5การค้าทั0วไป 

 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อสําหรับการชําระ
คา่ธรรมเนียมเป็นไปตามเงื0อนไขในสญัญา ซึ0งอยู่ใน
เกณฑ์เดียวกนักบัเงื0อนไขในสญัญาประเภท
เดียวกนัที0บริษัททํากบับคุคลอื0นที0ไม่มีความ
เกี0ยวข้องกบับริษัท 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

 

ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               

(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็นในการเข้าทาํรายการ ความสัมพันธ์กับบริษัท 

        2548     2549   

12.  บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม  
 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และ
บริการ 
-ขายชิ 5นส่วนเหล็กและยาง เพื0อนําไปใช้
ในการประกอบสายควบคมุ
รถจกัรยานยนต์ 

2)   ลกูหนี 5การค้า 
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และ
บริการ 

21.42 
 
 
 
 

 
3.15 

 

13.71 
 
 
 
 

 
3.87 

 

-เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกต ิโดย
เป็นราคาที0ให้กําไรขั 5นต้นในอตัราที0ใกล้เคียงกบั
อตัรากําไรขั 5นต้นที0บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื0นที0ไม่มี
ความเกี0ยวข้องกบับริษัท 

 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติที0ให้แก่ลกูหนี 5การค้าทั0วไป 

1)  เป็นบริษัทที0เกี0ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วน
ร้อยละ 7.14 ของทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้ว 

2)   ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 
92.86 ของทุนจดทะเบียนที0 ชําระแล้วของไฮเล็กซ์ 
เวียดนาม 

3)  กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต  เทราอรุา 

13.  อาร์มสตรอง ไซเคลิ พาร์ทส์  

 (อาร์มสตรอง) 

 

1)   รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และ
บริการ 

-ขายชิ 5นส่วนเหล็ก ยาง และทองเหลือง 
เพื0อนําไปใช้ในการประกอบสายควบคมุ
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ รวมทั 5งชดุ
ควบคมุรางหน้าต่างรถยนต์ 

 
2)   ลกูหนี 5การค้า 
       -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และ 
        บริการ 

 

5.60 
 
 
 
 
 
 
 

1.71 

7.70 

 
 
 
 
 
 
 

1.22 

 
 

-เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกต ิโดย
เป็นราคาที0ให้กําไรขั 5นต้นในอตัราที0ใกล้เคียงกบั
อตัรากําไรขั 5นต้นที0บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื0นที0ไม่มี
ความเกี0ยวข้องกบับริษัท 

 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติที0ให้แก่ลกูหนี 5การค้าทั0วไป 

เป็นบริษัทที0เกี0ยวข้อง โดยมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX    

ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 5 ของทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้วของ
อาร์มสตรอง 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

 

ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน              

(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็นในการเข้าทาํรายการ ความสัมพันธ์กับบริษัท 

        2548     2549   

11.  บจ.ซมัมิทชโูกก ุเซอิร่า 

 
 

1)   คา่ซื 5อผลิตภณัฑ์และบริการ 
      -ซื 5อชิ 5นส่วนน็อตเพื0อนํามาใช้ในการ 
      ประกอบสายควบคมุรถยนต์และ 
      รถจกัรยานยนต์ 

 
 
 

0.24 

 
 
 
 
 
 

 

0.04 

 
 
 
 
 
 

 

-เป็นรายการซื 5อผลิตภณัฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ
เช่นเดียวกบัการซื 5อจากคู่ค้ารายอื0น โดยทําการ
เทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอื0นใน
ประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที0เสนอราคา
ตํ0าสดุ 

 
 
 

1)  ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจฬุางกรู และกลุ่มพฒันะเมลือง 

     โดยถือหุ้นรวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 54.00 ของทนุจด 
     ทะเบียนที0ชําระแล้วของบริษัท  
2)  กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จฬุางกรู    
     นายทวีฉตัร จฬุางกรู  นายชทูอง พฒันะเมลือง และ 
     นายสริศ พฒันะเมลือง 
3)  ผู้บริหารร่วมกนัคือ  นายสรรเสริญ จฬุางกรู นายชูทอง 
     พฒันะเมลือง และนายสริศ พฒันะเมลือง 

 4)   เจ้าหนี 5การค้า 
       -ยอดคงค้างจากการซื 5อผลิตภณัฑ์และ 
      บริการ 

0.19 

 

0.05 

 

-ระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าที0ได้รับเป็นไป
ตามเกณฑ์ปกติที0ได้รับจากเจ้าหนี 5ซื 5อสินทรัพย์ทั0วไป 

 

16.  ไฮเล็กซ์ ดีโอ บราซลิ แอลทีดีเอ 

 
1)   รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และ
บริการ 
      -ขายชิ 5นส่วนเหล็ก เพื0อนําไปใช้ในการ 
     ประกอบสายควบคมุรถยนต์   

 
2)   ลกูหนี 5การค้า 

       -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และ 
      บริการ 

 

0.56 

 
 
 

 
 

0.18 

 
 

0.53 

 
 
 

 
 

0.17 

 
 

-เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกต ิโดย
ราคาขายเป็นราคาที0ให้กําไรขั 5นต้นในอตัราที0
ใกล้เคียงกบัอตัรากําไรขั 5นต้นที0บริษัทได้รับจากการ
ขายผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับคุคลอื0นที0ไม่
มีความเกี0ยวข้องกบับริษัท 

 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติที0ให้แก่ลกูหนี 5การค้าทั0วไป 

 

เป็นบริษัทที0เกี0ยวข้อง โดยมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX โดย
ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้ว
ของไฮเล็กซ์ ดีโอ บราซลิ แอลทีดีเอ 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

 

ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               

(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็นในการเข้าทาํรายการ ความสัมพันธ์กับบริษัท 

        2548     2549   

17.  ไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรเวท ลิมิ
เตด็  

1)   รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และ
บริการ 

-ขายชิ 5นส่วนเหล็กและยาง เพื0อนําไปใช้
ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2)   ลกูหนี 5การค้า 
       -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และ 
        บริการ 

7.96 
 

 
 
 
 

2.38 

7.19 
 

 
 
 
 

1.78 

-เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกต ิโดย
เป็นราคาที0ให้กําไรขั 5นต้นในอตัราที0ใกล้เคียงกบั
อตัรากําไรขั 5นต้นที0บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื0นที0ไม่มี
ความเกี0ยวข้องกบับริษัท 

 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติที0ให้แก่ลกูหนี 5การค้าทั0วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 
ของทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้ว 

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 

 

18.  บจ.ทีเอสเค (โคเรีย)  

 

1)   ค่าซื(อผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
      -ซื(อชิ(นส่วนเหลก็ประเภทสายเกียร์ เพืDอ 
      นาํมาใชใ้นการประกอบสายควบคุม 
      รถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์  
 
 
2)   ซื 5อสินทรัพย์ 

-ซื 5อเครื0องจกัร เพื0อนํามาใช้ในการผลิต
สายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

 

0.62 

 
 
 
 
 

13.41 

 

0.03 

 
 
 
 
 

10.55 

 

-เป็นรายการซื 5อผลิตภณัฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ
เช่นเดียวกบัการซื 5อจากคู่ค้ารายอื0น โดยทําการ
เทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอื0นใน
ประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที0เสนอราคา
ตํ0าสดุ 

 
-บริษัทมีความต้องการเพิ0มประสิทธิภาพในการผลิต
ผลิตภณัฑ์  โดย บจ.ทีเอสเค (โคเรีย) เป็นบริษัทใน
กลุ่มของ HI-LEX  มีเครื0องจกัรที0ออกแบบมาเพื0อใช้
ในการผลิตผลิตภณัฑ์ของบริษัทโดยเฉพาะ ซึ0ง
สอดคล้องกบัความต้องการของบริษัท โดยราคาคดิ
ตามราคาทนุบวกกําไร ซึ0งเป็นราคาที0เหมาะสม 

 

1)  ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100  
     ของทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรีย)  
2)   กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 
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11.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันตามข้อ (11.1)  แล้วมีความเห็นว่ารายการซื 5อขาย

ผลิตภณัฑ์และบริการรวมถึงรายการซื 5อสินทรัพย์ระหว่างกนั เป็นรายการตามปกติธุรกิจของบริษัท และเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล
และจําเป็นตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทํารายการดงักลา่วบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สงูสดุที0บริษัทจะได้รับเป็น
สาํคญั โดยเงื0อนไขตา่ง ๆ ของรายการระหว่างกนัที0เกิดขึ 5นจะถกูกําหนดให้เป็นไปตามเงื0อนไขการค้าโดยปกติและเป็นไปตามราคา
ตลาด  

 
11.3 มาตรการหรือขั Pนตอนในการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 
กรณีที0มีรายการระหวา่งกนัของบริษัท หรือบริษัทร่วมกบับคุคลที0อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย 

หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี0ยวกบัความจําเป็นในการเข้าทํา
รายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั 5น ๆ  โดยพิจารณาเงื0อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินธุรกิจ
ปกติในอตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกบัราคาของบคุคลภายนอกหรือราคาตลาด  หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที0อาจเกิดขึ 5น บริษัทจะจัดให้ผู้ เชี0ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ ให้
ความเห็นเกี0ยวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื0อนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้
ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว    อีกทั 5งจะมีการเปิดเผยรายการ
ระหวา่งกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที0ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 
11.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
รายการระหว่างกันที0อาจเกิดขึ 5นในอนาคตนั 5น บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ คําสั0ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั 5งเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีเรื0อง
การเปิดเผยข้อมลูเกี0ยวกบับคุคล หรือกิจกรรมที0เกี0ยวข้องกนัซึ0งกําหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศ
ไทย 

ในกรณีที0เป็นรายการที0เกิดขึ 5นเป็นปกติ เช่น การจ้างผลิตชิ 5นงาน การซื 5อผลิตภณัฑ์และวตัถดุิบ และการขายผลิตภณัฑ์ 
เป็นรายการที0เกิดขึ 5นต่อเนื0องในอนาคต บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลกัษณะการค้า
โดยทั0วไป โดยอ้างอิงกบัราคาและเงื0อนไขที0เหมาะสมและยตุิธรรม สมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ตามหลกัเกณฑ์ของรายการที0
เข้าขา่ยเป็นรายการที0เกิดขึ 5นเป็นปกติ ที0คณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดเอาไว้  
                    อยา่งไรก็ตาม หากมีการเข้าทํารายการระหว่างกนัที0ไม่เข้าข่ายรายการที0เกิดขึ 5นเป็นปกติดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะจดั
ให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี0ยวกบัความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว  ในกรณีที0คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที0เกิดขึ 5น บริษัทจะจัดให้มีบคุคลที0มีความรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชีหรือผู้
ประเมินราคาทรัพย์สนิที0มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี0ยวกบัรายการระหวา่งกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือบคุคลที0มีความรู้ความชํานาญพิเศษจะถกูนําไปใช้ประกอบการตดัสนิของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี เพื0อให้
มีความมั0นใจวา่การเข้าทํารายการดงักลา่วจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท แต่
เป็นการทํารายการที0บริษัทได้คํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 
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12.1 งบการเงนิ 
               (ก) สรุปรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ และรายงานการสอบบัญช ี
 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 
 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบงบทางการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) และข้อมลูทางการเงินที0
ปรากฏในรายงานประจําปี  งบการเงินดงักล่าวจัดทําขึ 5นตามมาตรฐานการบญัชีที0รับรองทั0วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย
บญัชีที0เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ0าเสมอและใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัอย่างดีที0สดุในการจดัทํา รวมทั 5งมีการเปิดเผยข้อมลูที0
สาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 คณะกรรมการบริษัท ได้จดัให้มีระบบควบคมุภายในที0มีประสิทธิผล เพื0อให้มั0นใจว่าการบนัทึกข้อมลูทางบญัชีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีของบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด ในการ
ตรวจสอบนั 5นทางคณะกรรมการบริษัท ได้สนบัสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื0อให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผู้สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีที0แสดงไว้ในรายงานประจําปี
แล้ว 
 ในการนี 5 บริษัทได้แตง่ตั 5งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ0งประกอบด้วยกรรมการที0ไมเ่ป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที0หรือลกูจ้างบริษัท 
เป็นผู้ รับผิดชอบเกี0ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี0ยวกบัเรื0อง
นี 5  ซึ0งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดบัที0น่าพอใจและสามารถสร้าง
ความเชื0อมั0นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัท ประจําปี สิ 5นสุดวนัที0 31 ธันวาคม 2549 มีความเชื0อถือได้  โดยได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบญัชีที0รับรองทั0วไป และปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื0น ๆ ที0เกี0ยวข้อง 
 
      

                                                                                           
                                     (นายสรรเสริญ จฬุางกรู)       (นายสริศ พฒันะเมลอืง) 
                   ประธานกรรมการ                                        กรรมการผู้จดัการ 
 
 

 
 
 
 
 
 

12. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
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 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา 
          งบการเงินของบริษัทปี 2547 – 2549 ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั ซึ0ง

ได้แสดงความเห็นและรายงานการตรวจสอบดงันี 5 
 

งบการเงนิปี 2547 ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2547 ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเงื0อนไข  
 

งบการเงนิปี 2548 ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2548 ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเงื0อนไข  
 

งบการเงนิปี 2549 ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2549 ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเงื0อนไข  
 
      (ข) ตารางสรุปงบการเงนิบริษัทในระยะเวลา 3 ปี  
 
                               หน่วย:  ลา้นบาท 

งบกาํไรขาดทุน ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 
    

 รายไดจ้ากการขาย 1,714.12  100.00% 2,072.77  100.00% 2,179.95 100.00% 

 ตน้ทุนขาย 1,204.53  70.27% 1,531.82  73.90% 1,695.16 77.76% 
     กาํไรขั�นต้น 509.59  29.73% 540.95  26.10% 484.79 22.24% 
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 154.89  9.04% 159.77  7.71% 207.06 9.50% 
 รายไดอื้Dน 4.40  0.26% 13.71  0.66% 20.89 0.96% 

     กาํไรจากการดาํเนินงาน 359.09  20.95% 394.89  19.05% 298.62 13.70% 
 ดอกเบี(ยจ่าย 12.97  0.76% 5.56  0.27% 0.19 0.01% 
 ภาษีเงินได ้ 105.21  6.14% 113.54  5.48% 75.48 3.46% 

 กาํไรสุทธิสําหรับงวด 240.91  14.05% 275.79  13.31% 222.95 10.23% 
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งบดุล 2547 2548 ปี 2549 

    

 สินทรัพย์หมุนเวียน             
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     166.90  15.37%     592.78  35.62% 208.71 11.40% 
     ลูกหนี(การคา้และตัUวเงินรับสุทธิ - กิจการทีDเกีDยวขอ้งกนั       24.57  2.26%        25.75  1.55% 22.45 1.23% 
     ลูกหนี(การคา้และตัUวเงินรับสุทธิ - ทัDวไป     297.46  27.39%     351.33  21.11% 353.88 19.33% 
     สินคา้คงเหลือ     190.69  17.56%     213.63  12.84% 251.30 13.73% 
     อืDน ๆ       14.82  1.36%        39.37  2.37% 17.85 0.98% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 694.44 63.94% 1,222.86 73.49% 854.19 46.66% 

    เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัทีDเกีDยวขอ้งกนั       25.70  2.37%       25.70  1.54% 25.70 1.40% 
     ทีDดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ     365.91  33.69%     415.41  24.96% 950.50 51.92% 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืDน         0.08  0.01%         0.11  0.01% 0.26 0.01% 

 รวมสินทรัพย์  1,086.13  100.00%  1,664.08  100.00% 1,830.65 100.00% 

 หนี�สินหมุนเวียน         
     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั(นจากสถาบนัการเงิน     120.00  11.05%       - 0.00%         - 0.00% 
     เจา้หนี(การคา้ - กิจการทีDเกีDยวขอ้งกนั       43.54  4.01%       62.30  3.75% 57.53 3.14% 
     เจา้หนี(การคา้ – กิจการอืDน     221.13  20.36%     258.05  15.50% 289.39 15.81% 
     เจา้หนี(จากการซื(อสินทรัพย ์         1.87  0.17%         3.32  0.20% 15.51 0.85% 
     เจา้หนี( อืDน         6.43  0.59%         7.52  0.45% 8.83 0.48% 
     เจา้หนี( เช่าซื(อสินทรัพยที์DถึงกาํหนดชาํระภายในหนึDงปี         0.04  0.00%      - 0.00%        - 0.00% 
     เงินกูย้มืระยะยาวทีDถึงกาํหนดชาํระภายในหนึDงปี       62.46  5.75%        8.54  0.51%        - 0.00% 
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     122.19  11.25%      84.05  5.05% 99.34 5.43% 
     หนี( สินหมุนเวยีนอืDน         7.58  0.70%         7.94  0.48% 8.67 0.47% 

 รวมหนี�สินหมุนเวียน     585.25  53.88%     431.72  25.94% 479.27 26.18% 

     เจา้หนี( เช่าซื(อสินทรัพย ์       - 0.00%      - 0.00%        - 0.00% 
     เงินกูย้มืระยะยาว         8.54  0.79%      - 0.00%        - 0.00% 

 รวมหนี�สิน     593.78  54.67%     431.72  25.94% 479.27 26.18% 

     ทุนเรือนหุน้ - หุน้สามญั ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเตม็ 
     มลูค่า         
          - หุน้สามญั 2,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท)     200.00  18.41%      - 0.00%       - 0.00% 
          - หุน้สามญั 259,800,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท)          259.80     15.61% 259.80 14.19% 
     เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้สามญั      - 0.00%      - 0.00%      - 0.00% 
     ส่วนเกินกวา่มลูค่าหุน้สามญั        464.87 27.94% 464.87 25.39% 
     กาํไรสะสมจดัสรรแลว้           
          - สาํรองตามกฎหมาย         4.34  0.40%        26.85  1.61% 26.85 1.47% 
     กาํไรสะสมทีDยงัไม่ไดจ้ดัสรร     288.01  26.52%      480.84  28.90% 599.86 32.77% 

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น     492.35  45.33%   1,232.36  74.06% 1,351.38 73.82% 

 รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,086.13  100.00% 1,664.08  100.00% 1,830.65 100.00% 
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งบกระแสเงินสด 
ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

      

 กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน       

     กาํไรสุทธิ              240.91               275.79  222.95 

     รายการปรับปรุงเพืDอกระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงินสดจากกิจกรรม  ดาํเนิน งาน                41.68                 42.38  53.41 

          ค่าเสืDอมราคาสินทรัพย ์                40.71                 42.96  53.88 

          ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีDจ่าย              -               -               - 

          (กาํไร)/ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์                (1.30)                (0.79) (0.53) 

          ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพย ์             -                  0.11    0.48 

          (กาํไร)/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีDยน                  2.27                   0.14  (0.42) 

     กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีDยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี( สิน ดาํเนินงาน              282.59               318.22  276.36 

     สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิDมขึ(น)/ลดลง     

          ลูกหนี(การคา้และตัUวเงินรับ              (52.46)              (55.06) 0.64 

          สินคา้คงเหลือ            (129.64)             (22.94) (37.67) 

          สินทรัพยห์มุนเวยีนอืDน                 0.78                 (6.82)           (6.48) 

          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืDน                  0.06               (0.02) (0.15) 

     หนี( สินจาการดาํเนินงานเพิDมขึ(น/ลดลง      

          เจา้หนา้การคา้                72.76                 55.55 27.09 

          เจา้หนี( อืDน                  2.09                   1.09  1.31 

          ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย                68.58               (38.15)   15.16 

          หนี( สินหมุนเวยีนอืDน                  1.28                 (0.36)           0.73 

     การเปลีDยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี( สินดาํเนินงาน              (36.54)              (65.99) 0.63 

 เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน              246.05              252.23     276.99 

 กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน      

     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว                  4.80              -              - 

     เงินมดัจาํซื(อทีDดิน              (10.26)              (17.74)              - 

     เงินสดจ่ายเพืDอซื(อสินทรัพยถ์าวร              (68.96)              (92.30) (550.94) 

     เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร                  2.71                   1.98  2.21 

 เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน              (71.70)            (108.06) (548.73) 
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                             หน่วย:  ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

   

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน     

      เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั(นจากสถาบนัการเงินเพิDมขึ(น/(ลดลง)               (20.00)              (120.00)                         - 

     เงินสดจ่ายชาํระเจา้หนี( เช่าซื(อสินทรัพย ์                 (0.37)                (0.04)                        - 

     เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาว               (62.46)              (62.46) (8.54) 

     เงินสดรับค่าหุน้สามญัเพิDมทุน                  -               537.86                          - 

     เงินสดจ่ายชาํระค่าใชจ่้ายในการจาํหน่ายหุน้                (13.19)                          - 

     เงินสดจ่ายปันผล              (20.00)              (60.45) (103.79) 

 เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน            (102.83)               281.72 (112.33) 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ=มขึ�น/(ลดลง)                71.51                425.89  (384.07) 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด                95.38               166.90  592.78 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด              166.90               592.78  208.71 
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อตัราส่วนทางการเงิน  ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง        

     อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.19 2.83 1.78 

     อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.84 2.25 1.22 

     อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.46 0.50 0.61 

     อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี(การคา้ เท่า 5.80 5.93 5.79 

     ระยะเวลาเก็บหนี( เฉลีDย วนั 62.09 60.71 62.21 

     อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 9.57 7.58 7.29 

     ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีDย วนั 37.62 47.51 49.37 

     อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี(  เท่า 5.31 5.24 5.08 

     ระยะเวลาชาํระหนี(  วนั 67.85 68.74 70.85 

     Cash Cycle วนั 31.86 39.48 40.72 

 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     

     อตัรากาํไรขั(นตน้ % 29.73% 26.10% 22.24% 

     อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 20.95% 19.05% 13.70% 

     อตัรากาํไรอืDน % 0.26% 0.66% 0.96% 

     อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร % 68.52% 63.87% 92.76% 

     อตัรากาํไรสุทธิ % 14.02% 13.22% 10.13% 

     อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 64.78% 31.98% 17.26% 

 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

     อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 25.52% 20.06% 12.76% 

     อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 79.75% 81.59% 24.76% 

     อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.82 1.52 1.26 

 อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     

     อตัราส่วนหนี( สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 1.21 0.35 0.35 

     อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี(ย เท่า 28.09 66.76 1,692.15 

     อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า 1.35 0.69 0.42 

     อตัราการจ่ายเงินปันผล % 8.30% 21.92% 46.56% 
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12.2  อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  
                ผลการดาํเนินงาน 
 

  ด้านรายได้ 
               รายได้รวมของบริษัทปี 2549 เทา่กบั 2,200.84 ล้านบาท เพิ0มขึ 5น 114.35 ล้านบาท หรือเพิ0มขึ 5นร้อยละ 5.48 เมื0อเปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปีก่อน มาจากรายได้จากการขายสายควบคุมรถยนต์ สายควบคุมรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าตา่งรถยนต์   โดยสว่นใหญ่เป็นรายได้จาการขายในประเทศ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 97.76 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัท ซึ0ง
ขายให้กบัผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ที0มีฐานการผลติในประเทศไทย    
               รายได้จากการขายปี 2549 เทา่กบั 2,179.95 ล้านบาท  เพิ0มขึ 5นจากปีก่อน 107.17 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอตัราการเตบิโต
ร้อยละ 5.17 สว่นใหญ่มาจากการขายในประเทศเทา่กบั 2,131.19 ล้านบาท เพิ0มขึ 5นจากปีก่อน 117.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
5.84 มีรายละเอียดดงันี 5  
                -  รายได้จากการขายสายควบคมุรถยนต์ปี 2549 เทา่กบั 1,073.51 ล้านบาท เพิ0มขึ 5นจากปีก่อน 80.91 ล้านบาท หรือเพิ0มขึ 5น
ร้อยละ 8.15  มาจากปริมาณคําสั0งซื 5อของลกูค้ารายใหญ่เพิ0มมากขึ 5น  
                -  รายได้จากการขายสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ปี 2549 เทา่กบั 460.63 ล้านบาท เพิ0มขึ 5นจากปีก่อน 110.40 ล้านบาท หรือ
เพิ0มขึ 5นร้อยละ 31.52 มาจากปริมาณคาํสั0งซื 5อของลกูค้ารายใหญ่เพิ0มมากขึ 5น                                  
                -  รายได้จากการขายชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ปี 2549 เทา่กบั 586.65 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 63.11 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 9.71  มาจากลกูค้ารายใหญ่ ได้มีการจบการผลติรถยนต์ในบางรุ่น   
                -  รายได้จากการขายอื0น ๆ สว่นใหญ่เป็นรายได้จากการขายให้กบัศนูย์อะไหลใ่นปี 2549 เทา่กบั 10.40 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อน 10.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 50.48         
                 รายได้อื�นๆ ปี 2549 เทา่กบั 20.89 ล้านบาท  เพิ0มขึ 5นจากปีก่อน 7.18 ล้านบาท สว่นหนึ0งมาจากดอกเบี 5ยรับเพิ0มขึ 5นและ
กําไรจากอตัราแลกเปลี0ยนเงินตราตา่งประเทศ 
 
              ต้นทุนขายและกาํไรขั Pนต้น           
              ต้นทนุขายปี 2549 เทา่กบั 1,695.16 ล้านบาท เมื0อเทียบกบัรายได้จากการขายรวมคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 77.76 ซึ0งเพิ0มขึ 5น
จากปี 2548 ที0มีสดัสว่นต้นทนุขายร้อยละ 73.90 เนื0องจากมีคา่ใช้จา่ยจากการผลติที0เพิ0มขึ 5นจากปริมาณการสั0งซื 5อของลกูค้า และจาก
การเริ0มทยอยย้ายสาํนกังานใหญ่แหง่ใหมช่่วงปลายปี 2549 ทําให้มคีา่ใช้จ่ายด้านเงินเดือน คา่แรง คา่สวสัดิการพนกังาน คา่
สาธารณปูโภค คา่เสื0อมราคาสนิทรัพย์เพิ0มขึ 5น สง่ผลให้มกํีาไรขั 5นต้นปี 2549 คิดเป็นอตัรากําไรขั 5นต้นร้อยละ 22.24 ปรับตวัลดลงเมื0อ
เปรียบเทียบกบัปี 2548 ที0มีอตัราร้อยละ 26.10  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
                  คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2549 เท่ากบั 207.06 ล้านบาท เมื0อเทียบกบัรายได้จากการขายรวมคิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 9.50  ซึ0งเพิ0มขึ 5นจากปี 2548 ที0มีสดัสว่นร้อยละ 7.71 เนื0องจากช่วงปลายปี 2549 ได้เริ0มทยอยย้ายสาํนกังานใหญ่แหง่ใหม ่สง่ผลให้มี
คา่ใช้จ่ายเพิ0มขึ 5นด้านเงินเดือน เงินคา่ชดเชยพนกังานที0ไมส่ามารถปฏิบตัิงานที0สาํนกังานแหง่ใหมไ่ด้  
คา่สวสัดกิาร และคา่ขนย้าย 
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กาํไรสุทธิ 
              บริษัทมีกําไรสทุธิปี 2549 เท่ากบั 222.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิต่อรายได้รวม (Net Profit Margin)   ร้อยละ 
10.13 ลดลงจากปี 2548 ที0มีอตัรากําไรสทุธิต่อรายได้รวมร้อยละ 13.22 เนื0องจากบริษัทเริ0มทยอยย้ายที0ตั 5งสํานกังานใหญ่ช่วงปลายปี 
2549 สง่ผลให้มีคา่ใช้จ่ายด้านต้นทนุขาย และคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ0มขึ 5น  

 
    ฐานะการเงนิ 
 

สินทรัพย์ 
              ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2549 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 1,830.65 ล้านบาท เพิ0มขึ 5นจากปีก่อน 166.57 ล้านบาท หรือเพิ0มขึ 5น  ร้อยละ 
10.01 โดยมีรายละเอียดดงันี 5 

                   - สนิทรัพย์หมนุเวียนปี 2549  เทา่กบั 854.19 ล้านบาท  เมื0อเทียบกบัปีก่อน เทา่กบั 1,222.86 ล้านบาท  ลดลงร้อยละ  
      30.15  เนื0องจากเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงมาจากการจา่ยเงินคา่ซื 5อที0ดินและชําระคา่ก่อสร้างอาคารโรงงานและ 
      สาํนกังานแหง่ใหมที่0นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ 
                  - สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนปี 2549 เทา่กบั 976.46 ล้านบาท ปี 2548 เทา่กบั 441.22 ล้านบาท เพิ0มขึ 5น 535.24 ล้านบาท หรือ

เพิ0มขึ 5นร้อยละ 121.31 มาจากการซื 5อที0ดินและการก่อสร้างอาคารโรงงานและสาํนกังานแหง่ใหม ่
 

หนี Pสนิ 
            ปี 2549 บริษัทมีหนี 5สนิเทา่กบั 479.27 ล้านบาท เพิ0มขึ 5นจากปีก่อน 47.55 ล้านบาท หรือเพิ0มขึ 5นร้อยละ 11.01 เนื0องจากเจ้าหนี 5
การค้าเพิ0มขึ 5นมาจากการจดัซื 5อวตัถดุิบเพื0อเตรียมไว้ใช้ในการผลติเพิ0มขึ 5น เจ้าหนี 5สนิทรัพย์เพิ0มขึ 5นมาจากบริษัทยงัไม่ครบกําหนดชําระ
คา่ก่อสร้างอาคารโรงงานและสาํนกังานแหง่ใหมง่วดสดุท้าย คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ0มขึ 5นเนื0องจากลกูค้าเรียกเก็บเงินชดเชยจากการขาย
สนิค้า สาํหรับสว่นเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงมาจากบริษัทชําระคืนเงินกู้ เสร็จสิ 5นในเดือนพฤษภาคม ปี 2549 
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
               ปี 2549 เทา่กบั 1,351.38 ล้านบาท เมื0อเทียบกบัปี 2548 เท่ากบั 1,232.35 ล้านบาท เพิ0มขึ 5น 119.03 ล้านบาท หรือเพิ0มขึ 5น
ร้อยละ 9.66 เป็นผลมาจากกําไรสะสมที0เพิ0มขึ 5นจากกําไรสทุธิจากการดําเนินงานในปี 2549 หลงัหกัเงินปันผลจ่าย ซึ0งบริษัทมีกําไร
สะสมที0ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ สิ 5นปี 2549 เทา่กบั 599.86 ล้านบาท  ดงันั 5นมลูค่าหุ้นตามบญัชีของบริษัท ณ สิ 5นปี 2549 เท่ากบั 5.20 บาท
ตอ่หุ้น เมื0อเทียบกบัปี 2548 เทา่กบั 4.74 บาทตอ่หุ้น เพิ0มขึ 5นร้อยละ 9.70 
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 12.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
         12.3.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  
    -  สาํนกังานสอบบญัชีบริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั หรือกิจการที0เกี0ยวข้องกบัผู้สอบบญัชีและ 
       สาํนกังานที0ผู้สอบบญัชีสงักดั  ในรอบปีที0ผา่นมามีการจ่ายคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงินรวม 475,000 บาท 
       (สี0แสนเจ็ดหมื0นห้าพนับาท) 
                            -  คา่พาหนะเดินทางของผู้สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 8,180 บาท (แปดพนัหนึ0งร้อยแปดสบิบาท) 
 

     12.3.2 ค่าบริการอื�น (Non-audit Fee) 
                 -ไมม่ี- 
 
     ทั 5งนี 5 ผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาตั 5งแตปี่ 2547 – 2549 รวมเป็นระยะเวลา 3 ปี และปฏิบตัิหน้าที0ใน 
ฐานะผู้สอบบญัชีได้เป็นอยา่งดีตลอดมา โดยผู้สอบบญัชีไมม่คีวามสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้ ที0เกี0ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
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นายทะเบียน บริษัท  ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 เลขที0 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 
 แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 
 โทรศพัท์ : (02) 229 2800 
 โทรสาร : (02) 359 1259 
 
ผู้สอบบญัชี นายสมสทิธิ�  เตชะมนตรีกลุ 
 ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที0 430 
 บริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั 
 เลขที0 100 ถนนพระราม 4 เขตสมัพนัธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 10100 
 โทรศพัท์ : (02) 623 3300 
 โทรสาร : (02) 623 3020 - 1  
 
ที0ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลกัทรัพย์  ไทยพาณิชย์ จํากดั 
 เลขที0 130 - 132 ชั 5น 2, 20, 24 - 26, 28 
 อาคารสนิธร ทาวเวอร์ 3  ถนนวทิย ุ
 แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศพัท์ : (02) 686 2000 ตอ่ 2191 
  โทรสาร : (02) 263 3830 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  ข้อมูลอ้างอิง 
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ส่วนที� 3 
การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 
 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันี 5แล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะ

กรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดํารงตําแหนง่บริหารสงูสดุในสายงานบญัชี ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วนไมเ่ป็น
เท็จไมทํ่าให้ผู้ อื0นสาํคญัผิดหรือไมข่าดข้อมลูที0ควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั  นอกจากนี 5ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที0สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบ ถ้วนใน
สาระสาํคญัเกี0ยวกบัฐานะการเงินผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท  

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมลูที0ดี   เพื0อให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูใน
สว่นที0เป็นสาระสาํคญัทั 5งของบริษัทอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั 5งควบคมุดแูลให้มกีารปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว 

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที0ดี และควบคมุดแูลให้มกีารปฏิบตัิตามระบบ
ดงักลา่วและข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที0  29 มกราคม 2550     ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว  ซึ0งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี0ยนแปลงที0สาํคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทั 5งการกระทําที0มิ
ชอบที0อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

ในการนี 5เพื0อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั 5งหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที0ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้  นายสริศ   พฒันะเมลอืง   เป็นผู้ลงลายมือชื0อกํากบัเอกสารนี 5ไว้ทกุหน้าด้วย  หากเอกสารใดไมม่ีลายมือชื0อของ  นายสริศ   
พฒันะเมลอืง   กํากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที0ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น” 

 
ชื0อ               ตําแหนง่ ลายมือชื0อ 

 
1.   นายสรรเสริญ จฬุางกรู ประธานเจ้าหน้าที0บริหาร                   
 
 
2.   นายชทูอง พฒันะเมลอืง รองประธานเจ้าหน้าที0บริหาร                   
 
 
3.   นายสริศ พฒันะเมลอืง กรรมการผู้จดัการ               
 
 

ชื0อ ตําแหนง่                                       ลายมือชื0อ 
 
 

ผู้ รับมอบอํานาจนายสริศ  พฒันะเมลอืง    กรรมการผู้จดัการ                
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“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันี 5แล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการ
บริษัทข้าพเจ้าไมม่ีเหตอุนัควรสงสยัวา่ข้อมลูดงักลา่วไมถ่กูต้องครบถ้วนเป็นเท็จ ทําให้ผู้ อื0นสาํคญัผิด หรือขาดข้อมลูที0ควรต้องแจ้งใน
สาระสาํคญั 

ในการนี 5 เพื0อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั 5งหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที0ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไมม่ีเหตอุนัควรสงสยั
วา่ข้อมลูดงักลา่ว ไมถ่กูต้องครบถ้วนเป็นเท็จทําให้ผู้ อื0นสาํคญัผิด หรือขาดข้อมลูที0ควรต้องแจ้งในสาระสาํคญัข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ 
 นายสริศ    พฒันะเมลอืง   เป็นผู้ลงลายมือชื0อกํากบัเอกสารนี 5ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ีลายมือชื0อของ 
 นายสริศ     พฒันะเมลอืง       กํากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ชข้่อมลูที0ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดงักลา่วข้างต้น” 

 
ชื0อ                 ตําแหนง่                                      ลายมือชื0อ 

 
1.   Mr.Makoto        Teraura            กรรมการ               
 
 
2.   นายอภิชาติ        จฬุางกรู           กรรมการ               
 
 
3.   Mr.Takao           Minami            กรรมการ               
 
 
4.   นายทวีฉตัร        จฬุางกรู           กรรมการ     
 
 
5.    นายกว ี วสวุตั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ            
 
 
6. นายอภินนัท์ ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ              
 
 
7.  นายปริญญา ไววฒันา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ              

 
ชื0อ ตําแหนง่                                        ลายมือชื0อ 

 
 

ผู้ รับมอบอํานาจนายสริศ  พฒันะเมลอืง  กรรมการผู้จดัการ                                   
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ชื=อ-สกลุ 
อายุ 

(ปี) 
 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

(ณ วันที= 12 

ต.ค. 2549) 

ความสัมพนัธ์ 

 ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ

การ

กระทํา

ผดิ 

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื=อหน่วยงาน/บริษัท 

 

1. นายสรรเสริญ   จุฬางกูร 65 มธัยมศึกษา 
 

31.99 
 

บิดานายอภิชาติ จุฬางกูร  
และนายทวฉีัตร จุฬางกูร 
 

2521 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์
และชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต ์

ไม่มี 

2534 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชัDน ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอืDน ๆ 

2529 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี(  อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต ์และรับจา้งทาํแบบพิมพ ์

2515 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดสัตรี  โรงงานประกอบเบาะรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนตท์ุกชนิด 

2534 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี(  เวิร์ค  ผลิตชิ(นส่วนตวัถงัรถยนตจ์ากการปั( มขึ(นรูป   
ชิ(นส่วนท่อไอเสีย 

2534 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท แมนู
แฟคเจอริDง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอุปกรณ์เลืDอน 

2534 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บจ.โอโต  แอดวานซ์ แมททีเรียลแมนู
แฟคเจอริDง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก 
แผน่เส้นใยอดัและแผน่พลาสติกเพืDอใช้
ประกอบรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

2538 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ูโฟม อินดสัตรี  ผลิตชิ(นส่วนรถยนตป์ระเภทโฟมเบาะรถยนต ์

2540 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริDง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแม่พิมพ ์เครืDองฉีดพลาสติก
โลหะงานไม ้

2541 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี  ผลิตและพิมพล์ายไม ้และเคลือบชิ(นส่วน
รถยนต ์

2539 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดสัตรี  ผลิตท่อไอเสียรถยนต ์

     2545 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บจ.ออโต ้อินทีเรียร์  โปรดกัส์  ผลิต นาํเขา้ ส่งออก และรับจา้งผลิตพรมปูพื(น 
หัวหมอนเบาะรถยนต ์

 

     2531 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บจ.บางกอก อีเกิล วงิ  ผลิตชิ(นส่วน Press Part  

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี�ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
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ชื=อ-สกลุ 
อายุ 

(ปี) 
 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

(ณ วันที= 12 

ต.ค. 2549) 

ความสัมพนัธ์ 

 ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ

การ

กระทํา

ผดิ 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื=อหน่วยงาน/บริษัท 

 

     2525 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  ผลิตชิ(นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค ์พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ
ปลอกสาย 

 

     2537 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บจ.กลัลวิศว ์ออโตพาร์ต อุตสาหกรรม  ผลิตกระทะลอ้  
     2540 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท  ผลิตชิ(นส่วนผลิตภณัฑร์ะบบล็อคประตูรถยนต ์

ฝากระโปรงรถยนต ์ 
 

     2533 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  นาํเขา้ผลิตภณัฑป์ระเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผน่ 
รับจา้งตดัเหล็ก 

 

     2545 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บจ.ซัมมิท โบลทต์นั  ผลิตน็อตสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์  

     2539 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์  
     2539 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร   

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 
บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟค เจอริDง  ผลิต ขาย แกนพวงมาลยัรถยนต ์  

     2537 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด ์พรู๊ฟ  ผลิตชิ(นส่วนยานยนต ์Mel Sheet, Resin Felt  
     2536 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บจ.ซัมมิท โชวา่ แมนูแฟค เจอริDง  ผลิตและรับจา้งผลิตโช๊คอพั  

     2531 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท สเตียริDง วลี  ผลิต ขาย และรับจา้งทาํพวงมาลยัรถยนตแ์ละ
กระปุกเกียร์รถยนต ์

 

     2538 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บจ.เอส ที บี เทก็ซ์ไทล ์อินดสัตรี  ผลิตผา้สาํหรับหุ้มเบาะรถยนต ์  

     2546 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บจ.ซัมมิท อี-ลีด อิเลคโทรนิค  ผลิต Hand Free สาํหรับโทรศพัทม์ือถือ เครืDอง
เล่น CD, DVD, Blue Tooth 

 

     2545 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บจ.ซัมมิท เวท็ตรอน อิเลคโทรนิคส์  ผลิตรีโมทคอนโทรลสาํหรับเปิด-ปิดประตู 
และสัญญาณกนัขโมย 

 

     2517 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บจ.ไทยออโตอินดสัตรี  ผลิต ขาย ชิ(นส่วน Press Part ของรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนต ์

 

     2537 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บจ.ไทยซีทเบลท ์ ผลิตและขายผลิตภณัฑเ์ขม็ขดันิรภยัและสาย
เขม็ขดันิรภยั 
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ชื=อ-สกลุ 
อายุ 

(ปี) 
 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

(ณ วันที= 12 

ต.ค. 2549) 

ความสัมพนัธ์ 

 ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ

การ

กระทํา

ผดิ 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื=อหน่วยงาน/บริษัท 

 

     2539 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บจ.ไทยออโตวลี  ผลิตดุมลอ้  กระทะลอ้  
     2547 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริDง  ผลิตเบรคมือรถยนต ์  

     2546 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ  
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดสัตรี เวียด 
นาม (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 

ผลิตชิ(นส่วนเบาะทีDนัDงรถยนต ์  

     2547 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บจ.ซัมมิท ไฮยา่ (ประเทศไทย)  ผลิตและซ่อมแซมเครืDองจกัรและอุปกรณ์การ
ผลิต 

 

     2542 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บจ.จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด ์ซัมมิท 
อินทีเรียส์  

ผลิตเบาะนัDงรถยนต ์  

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บจ.ไคเปอร์ ซัมมิท อินดสัตรี(  (ปทท.)  ผลิตอุปกรณ์เบาะรถยนต ์  

     2538 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอ
ริDง  

ผลิตชิ(นส่วนยางสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์
และอิเล็คโทรนิค 

 

     2545 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ.เอช เอส เอช  ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอืDน  

     2547 – ปัจจุบนั กรรมการ  บจ.ฮายาม่า อินเตอร์เทรด  จาํหน่ายชิ(นงานพรม แผ่นยางทีDใชก้บัรถยนต ์  

     2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท รีเทอร์ นิทโตกุ ซาวด ์พรู๊ฟ  ผลิตเพืDอขายและส่งออกซึD งวสัดุกนัเสียงสาํหรับ
รถยนต ์

 

     2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท  
(จดทะเบียนในประเทศอินเดีย) 

ผลิตชิ(นส่วนรถยนต ์  

     2530 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บจ.ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเนน้ท ์ ผลิตผลิตภณัฑอ์ิเล็คทรอนิคส์  

     2549 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ แมนูแฟคเจอ 
ริDง 

ผลิตแกนพวงมาลยั รวมทั(งชิ(นส่วนประกอบ 
และอุปกรณ์ของยานพาหนะ 

 

     2549 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บจ.ทอ็ป ไฟล ์อิเล็คทรอนิค แอนด ์โอโต 
โมทีฟ 

ผลิตหรือรับจา้งผลิตเครืDองมือ ผลิตชิ(นส่วน   
ตวัถงัรถยนตแ์ละชิ(นส่วนอะไหล่รถยนตอ์ืDน ๆ 
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วันที� 12 
ต.ค. 2549) 

ความสัมพันธ์ 

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวั
ติการ
กระ

ทาํผิด 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

2. นายชทูอง พฒันะ
เมลือง 

63 ปริญญาตรี 
คณะรัฐศาสตร์ 
สาขาการปกครอง 
 
หลกัสตูร  
- Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที0
35/2005 : IOD  
 

6.54 
 

บิดานายสริศ พฒันะเมลือง 
และน.ส.สิริณา พฒันะเมลือง 

2521 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  รองประธานเจ้าหน้าที0 
บริหาร  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

2525 – ปัจจบุนั ประธานบริษัท  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  ผลิตชิ 5นสว่นประกอบระบบสายเบรค สายคลชั 
และสายคนัเร่ง 

2538 – ปัจจบุนั ประธานบริษัท  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็ค
เจอริDง  

ผลิตชิ 5นสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็คโทรนิค 

2545 – ปัจจบุนั ประธานบริษัท  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท โบลท์ตนั  ผลิตน็อตสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 

2539 – ปัจจบุนั ประธานบริษัท  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 

2545 – ปัจจบุนั ประธานบริษัท  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท เว็ทตรอน อิเลคโทรนิคส์  ผลิตรีโมทคอนโทรลสําหรับเปิด-ปิดประต ูและ
สญัญาณกนัขโมย 

2546 – ปัจจบุนั ประธานบริษัท  บจ.ไทยโปรเกรส รับเบอร์  ผลิตชิ 5นสว่นยาง 

2531 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการบริหาร   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริ0ง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างทําพวงมาลยัรถยนต์และ
กระปกุเกียร์รถยนต์ 

     2547 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.อมตะ ซมัมิท เรดดี 5 บิลท์  ให้เช่าและจําหน่ายโรงงาน  

3. นายมากาโต เทราอรุา 69 Mechanical 
Engineering  Faculty 
of 

- - 2524 – ปัจจบุนั กรรมการ   บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

  Technology,  
Shizuoka University 

  2538 –  ปัจจบุนั กรรมการ Chongqing TSK Control Cable 
System Co., Ltd. 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

     2546 –  ปัจจบุนั กรรมการ Dae Dong HI-LEX Inc. ผลิตชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ 
Door Module 

 

     2523 –  ปัจจบุนั กรรมการ Dae Dong System Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์  
     2545 –  ปัจจบุนั กรรมการ 

 
Guangzhou TSK Control Cable Co., 
Ltd. 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

     2543 –  ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Cable System Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์ และชดุควบคมุราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ 
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     2532 – ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Controls Inc. ผลิตชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ 
Rear Slider 

 

     2518 – ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Corporation ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  

     2542 – ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX India (P) Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  
2542 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ HI-LEX Vietnam Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 

2528 – ปัจจบุนั กรรมการ Izushi Cable, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์ 

2516 – ปัจจบุนั กรรมการ Kanto TSK, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์ 
2519 – ปัจจบุนั กรรมการ Mikuni Cable, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์ 

2523 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ Nippon Cable System Inc. ผลิตสายควบคมุสําหรับรถยนต์ เรือ อปุกรณ์
ก่อสร้าง อปุกรณ์อตุสาหกรรม เครื0องมือทาง
การแพทย์ และสายควบคมุที0ใช้ในบ้านและ
อาคาร 

2524 – ปัจจบุนั กรรมการ Nippon Cable System Saitama, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์ และชดุควบคมุราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2532 – ปัจจบุนั กรรมการ Nippon Cable System Shimane, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์ และชดุควบคมุราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ 

     2521 – ปัจจบุนั กรรมการ PT. HI-LEX Indonesia ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  
     2532 - ปัจจบุนั กรรมการ PT. HI-LEX Parts. ผลิตชิ 5นสว่นยานยนต์  

     2516 - ปัจจบุนั กรรมการ Tajima TSK, Inc. ผลิตชิ 5นสว่นยานยนต์  

     2516 - ปัจจบุนั กรรมการ Tanba Cable, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์  
     2515 - ปัจจบุนั กรรมการ TSK (Korea) Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ 

และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
 

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ Yantai TSK Cable System Co.,Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์  
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4. นายอภิชาติ    จฬุางกรู 36 ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ  

0.07 
 

บตุรนายสรรเสริญ จฬุางกรู 2541 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริหาร  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  
 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

  Lincoln University 
San Francisco, USA 

  2547 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชั0น  ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอื0น ๆ  

     2547 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริหาร    
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี 5 อินดสัตรี ผลิตตวัถงัรถยนต์ ท่อไอเสีย รับจ้างทําแบบ
พิมพ์ 

 

     2547 – ปัจจบุนั ประธานบริหาร  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี  ผลิตเบาะรถยนต์และชิ 5นสว่นตกแต่งภายใน 
รถยนต์ 

 

     2547 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริหาร    
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี 5 เวอร์ค ผลิตตวัถงัรถยนต์ ท่อไอเสีย  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2547 – ปัจจบุนั ประธานบริหาร  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโตซีท  แมนแูฟค
เจอริ0ง  

ผลิตเบาะรถยนต์และชิ 5นสว่นตกแต่งภายใน 
รถยนต์ 

 

     2547 – ปัจจบุนั ประธานบริหาร  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล  
แมนแูฟคเจอริ0ง 

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่น
พลาสติก แผ่นเส้นใยอดัและแผ่นพลาสติกเพื0อ
ใช้ประกอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

 

     2547 – ปัจจบุนั ประธานบริหาร  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ูโฟม อินดสัตรี  ผลิตชิ 5นสว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์  
     2547 - ปัจจบุนั ประธานบริหาร  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท เอ็นจิเนียริ0ง เซ็นเตอร์  ออกแบบ และผลิตแมพ่ิมพ์ชนิดต่าง ๆ  

     2547 – ปัจจบุนั ประธานบริหาร  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี  ผลิตและพิมพ์ลายไม้และเคลือบชิ 5นสว่น
รถยนต์ 

 

     2547 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริหาร   กรรมการผู้ มี
อํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี  ผลิตท่อไอเสียรถยนต์  

     2547 – ปัจจบุนั ประธานบริหาร  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  ผลิต นําเข้า สง่ออก และรับจ้างผลิตพรม ปพูื 5น 
หวัหมอนเบาะรถยนต์ 

 

     2541 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  นําเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น 
รับจ้างตดัเหล็ก 

 

     2541 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ไคเปอร์ ซมัมิท อินดสัตรี 5 (ปทท.)  ผลิตอปุกรณ์เบาะรถยนต์  

     2541 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  ผลิตผ้าสําหรับหุ้มเบาะรถยนต์  
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     2541 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ไทยออโตอินดสัตรี  
 

ผลิต ขาย ชิ 5นสว่นเหล็กขึ 5นรูปของรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ 

 

     2548 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ  ผลิตเพื0อขายและสง่ออกซึ0งวตัถดุิบ สําหรับการ
ผลิตชิ 5นสว่นกนัเสียงสําหรับรถยนต์ 

 

     2546  - ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.จอนห์สนั คอนโทรลส์ แอนด์ ซมัมิท 
อินทีเรียส์  

ผลิตเบาะรถยนต์ และ ชิ 5นสว่นตกแต่งภายใน  

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั  ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ การซื 5อขายสิทธิ�

สมาชิก สนามไดร์ฟกอล์ฟ  
 

     2547 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.เจ. อา. เค.  ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร  
     2548 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.อิสเทิร์น ไอแลนด์ รีสอร์ท  ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร และบ้านพกั

ตากอากาศ 
 

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เออาร์เอสที (ประเทศไทย)  ผลิตชิ 5นสว่นเบาะที0นั0งรถยนต์  

     2548 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท รีเทอร์ นิทโตก ุซาวด์ พรู๊ฟ  ผลิตเพื0อขายและสง่ออกซึ0งวสัดกุนัเสียงสําหรับ
รถยนต์ 

 

     2546 - ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.มารูบิชิ ซมัมิท อินดสัตรี เวียดนาม   
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 

ผลิตชิ 5นสว่นเบาะที0นั0งรถยนต์  

     2547 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.เจ อาร์ เค โอโตพาร์ท 
(จดทะเบียนในประเทศอินเดีย) 

ผลิตชิ 5นสว่นยานยนต์  

     2548 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท โอโต แอลลายน์แอนซ์ ฮานอย 
(จดทะเบียนในประเทศเวียนนาม) 

ผลิตชิ 5นสว่นโลหะสําหรับรถจกัรยานยนต์ 
รถยนต์นั0ง และยานพาหนะขนสง่ 

 

     2547– ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท โอโต แอลลายน์แอนซ์ กวาง
เจา (จดทะเบียนในประเทศจีน) 

ผลิตชิ 5นสว่นภายในและภายนอกของรถยนต์  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท โอโต แอลลายน์แอนซ์ อู่ฮั0น 
(จดทะเบียนในประเทศจีน) 

ผลิตชิ 5นสว่นรถยนต์ ชิ 5นสว่นตกแต่งรถยนต์ 
เครื0องใช้ไฟฟ้า 

 

     2549 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท ซนัวา โอโต แอลลายน์แอนซ์ อู่
ฮั0น (จดทะเบียนในประเทศจีน) 

ผลิตชิ 5นสว่นรถยนต์  
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วันที� 12 
ต.ค. 2549) 

ความสัมพันธ์ 

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวั
ติการ
กระ

ทาํผิด 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

     2549 - ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.เจ อาร์ เค โฮล์ดิ 5ง 
(จดทะเบียนในประเทศมอรีเชียส) 

ลงทนุ  

5.คณุทาคาโอ มินามิ 
 

54 Associate of 
Mechanical  

- - 2549 -  ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการบริหาร 
ผู้จดัการทั0วไปอาวโุส (โรงงาน) 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 
 

  Engineering from   2548 -  2549 วิศวกรอาวโุส สว่นงานวางแผนการผลติ Hi – LEX Corporation ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  

  Manicure National 
College of 
Technology 

  2544 -  2548 ผู้จดัการสว่นเทคนิควิศวกรรม 
 

Hi - LEX Controls (USA) ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  

6.นายทวีฉัตร  จฬุางกรู 35 ปริญญาโท 
สาขา Finance 
Webster University 

0.44 บตุรนายสรรเสริญ จฬุางกรู 2546 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการบริหาร   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  
 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

     2538 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนแูฟ็คเจอ
ริ0ง  

ผลิตชิ 5นสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็คโทรนิค 

 

     2547 –ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอริ0ง  ผลิตเบรคมือรถยนต์  
     2547 –ปัจจบุนั ประธานบริษัท  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท ไฮยา่ (ปทท.)  ผลิตและซอ่มแซมเครื0องจกัรและอปุกรณ์การ

ผลิต 
 

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท โบลท์ตนั  ผลิตน็อตสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  

     2539 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  

     2541 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ไคเปอร์ ซมัมิท อินดสัตรี (ปทท.)  ผลิตอปุกรณ์เบาะรถยนต์  

     2537 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ  ผลิตชิ 5นสว่นยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt  

     2546 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท ผลิตชิ 5นสว่นประกอบระบบสายเบรค สายคลชั 
และสายคนัเร่ง 

 

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  ผลิตผ้าสําหรับหุ้มเบาะรถยนต์  

     2546 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท อี-ลีด อิเลคโทรนิค ผลิต Hand Free สําหรับโทรศพัท์มือถือ เครื0อง
เลน่ CD, DVD, Blue Tooth 

 

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท สเตียริ0ง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างทําพวงมาลยัรถยนต์และ
กระปกุเกียร์รถยนต์ 
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วันที� 12 
ต.ค. 2549) 

ความสัมพันธ์ 

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวั
ติการ
กระ

ทาํผิด 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ไทยซีทเบลท์  ผลิตและขายผลิตภณัฑ์เข็มขดันิรภยัและสาย
เข็มขดันิรภยั 

 

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  
 

นําเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น 
รับจ้างตดัเหล็ก 

 

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท แมนแูฟค
เจอริ0ง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอปุกรณ์เลื0อน  

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี 5 เวิร์ค  ผลิตชิ 5นสว่นตวัถงัรถยนต์จากการปั�มขึ 5นรูป 
ชิ 5นสว่นท่อไอเสีย 

 

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

บจ.ซมัมิท เอ็นจิเนียริ0ง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแมพ่ิมพ์ เครื0องฉีด พลาสติก
โลหะงานไม้ 

 

     2539 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี  ผลิตท่อไอเสียรถยนต์  
     2536 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท โอโต บอดี 5 อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต์ รับจ้างทําแบบพิมพ์  

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชั0น  ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอื0น ๆ  

  
   2545 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจกัรยาน 

ยนต์ทกุชนิด 
 

  
   2541 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

 
บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ 5นสว่น

รถยนต์ 
 

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ออโต้ อินทีเรียร์  โปรดกัส์  ผลิต นําเข้า สง่ออก และรับจ้างผลิตพรมปพูื 5น 
หวัหมอนเบาะรถยนต์ 

 

     2538 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ู โฟม อินดสัตรี  ผลิตชิ 5นสว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์  

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียลแมนแูฟค
เจอริ0ง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่น
พลาสติก แผ่นเส้นใยอดัและแผ่นพลาสติกเพื0อ
ใช้ประกอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

 

     2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท  
(จดทะเบียนในประเทศอินเดีย) 

ผลิตชิ 5นสว่นรถยนต์  
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วันที� 12 
ต.ค. 2549) 

ความสัมพันธ์ 

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวั
ติการ
กระ

ทาํผิด 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

     2546 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.มารูบิชิ ซมัมิท อินดสัตรี เวียดนาม 
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 

ผลิตชิ 5นสว่นเบาะที0นั0งรถยนต์  

     2549 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ท๊อบไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์ โอโตโม
ทีฟ 

ผลิตหรือรับจ้างผลติเครื0องมือ ผลติชิ 5นสว่น   
ตวัถงัรถยนต์และชิ 5นสว่นอะไหลร่ถยนต์อื0น ๆ 

 

     2549 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซมัมิท ฟจูิกิโกะ ครูาตะ แมนแูฟคเจอ
ริ0ง  

ผลิตแกนพวงมาลยั รวมทั 5งชิ 5นสว่นประกอบ 
และอปุกรณ์ของยานพาหนะ 

 

7. นายสริศ  พฒันะ
เมลือง  

32 ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 
New Hampshire 
College 
 
หลกัสตูร  
-Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที0 
42/2004 
 

0.06 
 
 
 

บตุรนายชทูอง พฒันะเมลือง 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้จดัการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  
ผู้จดัการทั0วไปอาวโุส (สํานกังาน) 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

2546 - 2547 กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
ผู้จดัการทั0วไปอาวโุส (สํานกังาน) 

บจ.ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2544 – 2546 
 

ผู้จดัการทั0วไปฝ่ายสํานกังาน บจ.ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค)  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2542 – 2544 Oversea Training Nippon Cable System Inc. ผลิตสายควบคมุสําหรับรถยนต์ เรือ อปุกรณ์
ก่อสร้าง อปุกรณ์อตุสาหกรรม เครื0องมือทาง
การแพทย์ และสายควบคมุที0ใช้ในบ้านและ
อาคาร 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  ผลิตชิ 5นสว่นประกอบระบบสายเบรค สายคลชั 
และสายคนัเร่ง 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็ค
เจอริDง  

ผลิตชิ 5นสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็คโทรนิค 

2545 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซัมมิท โบลทต์นั  ผลิตน็อตสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 

2539 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วันที� 12 
ต.ค. 2549) 

ความสัมพันธ์ 

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวั
ติการ
กระ

ทาํผิด 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

8. นายกวี     วสวุตั 72 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ - - 2548 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

  สาขาไฟฟ้ากําลงั   ปัจจบุนั นายกกิตติมศกัดิ� สมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์   

  Royal Melbourne   ปัจจบุนั ประธานกิตติมศกัดิ� กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์   
  Institute of Technology   ปัจจบุนั ที0ปรึกษา สมาคมวิศวกรรมยานยนต์   

  (RMIT)   ปัจจบุนั กรรมการ สถาบนัยานยนต์   

  หลกัสตูร   2543 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรุ่งยเูนี0ยนคาร์ ผลิตชิ 5นสว่น ดดัแปลง และประกอบยานยนต์  
    - Director  Accreditation  

    Program(DAP) 
    รุ่นที0 23/2004 : IOD 

       

  - Director Cetification    
  Program(DCP)  

   รุ่นทีD 58/2005 : IOD 

    

 

  

  - Audit Committee   
  Program (ACP) รุ่นที0  
  10/2005 : IOD 

    

 

  

9. นายอภินนัท์ ณ ระนอง 57 ปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ 

- - 2548 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่   2541 – ปัจจบุนั กรรมการ  ประธานบริหาร บจ. เธอร์รีน อินเตอร์เทรด  บริหารจดัการอาคารหอประชมุกองทพัอากาศ  

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ Grand Asset Development PLC. บริหารจดัการโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
    หลกัสตูร        
   - Director Accreditation        
     Program (DAP)          
     รุ่นที0 35/2005 : IOD        
   - Audit Committee        
     Program  (ACP)        
 
 

    รุ่นที0 9/2005 : IOD        
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วันที� 12 
ต.ค. 2549) 

ความสัมพันธ์ 

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวั
ติการ
กระ

ทาํผิด 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

10. นายปริญญา ไว
วฒันา 

60   ปริญญาตรี   
  สาขาการบญัชี 

- - 2549 – ปัจจบุนั หุ้นสว่นและผู้จดัการ สํานกังานพี แอนด์ แอสโซซิเอทส ์ บริการเป็นที0ปรึกษาด้านบญัชีและการเงิน ไมม่ี 
 

    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   2548 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

    หลกัสตูร 
 - Director Accreditation          

  2531 – 2544 ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บจ. อตุสาหกรรมนมไทย ผลิตนมข้นหวาน ผลิตนมยเูอชที ผลิตครีม
เทียมข้นหวาน 

 

     Program  (DAP)        
     35/2005 : IOD        
   - Audit Committee           
     Program (ACP) รุ่นที0          
     9/2005 : IOD        
   - Director Certification         
     Program (DCP) รุ่นที0          
     72/2006 : IOD        

11. นางสาวสิริณา   
      พฒันะเมลือง         

33 ปริญญาโท 
สาขาอกัษรศาสตร์ 

0.06 
 

บตุรีนายชทูอง 
พฒันะเมลือง 

2545 – ปัจจบุนั ผู้จดัการสํานกังาน บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   2546 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บจ.ไทยโปรเกรส รับเบอร์ ผลิตชิ 5นสว่นยาง  
  หลกัสูตร        
   - เลขานกุาร        
     กรรมการบริษัท IOD        

12. นายนนัทวี ทีคําเกต ุ 52 ปริญญาตรี 
สาขานิติศาสตร์ 

0.03 - 2547 – ปัจจบุนั 
 

ผู้จดัการทั0วไปฝ่ายสํานกังาน บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

  มหาวิทยาลยัรามคําแหง   2546 – 2547 
 

ผู้จดัการทั0วไปฝ่ายจดัซื 5อและการตลาด บจ.ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) 
 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

     2543 – 2546 
 

ที0ปรึกษาฝ่ายจดัซื 5อและการตลาด บจ.ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) 
 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วันที� 12 
ต.ค. 2549) 

ความสัมพันธ์ 

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวั
ติการ
กระ

ทาํผิด 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

     2542 - 2543 
 

ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
 

บจ.ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) 
 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

13. นายธีระ      ชนะบญุ  44 ปริญญาโท - - 2549 - ปัจจบุนั ผู้จดัการทั0วไป (สว่นโรงงาน) บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ไมม่ี 
  สาขาคอมพิวเตอร์      และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์  

  
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

  
2545 - 2548 ผู้จดัการสว่นงานวางแผนและคลงัสินค้า 

Goldindo International Co.,Ltd. 
ผลิตเสื 5อผ้า  

14. นายสทุน เปรมปรี 
 

47 
 

ปริญญาตรี 
สาขารัฐศาสตร์ 

0.03 - 2545 – ปัจจบุนั ผู้จดัการโรงงาน บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

  
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

  2542 - 2545 ผู้จดัการฝ่ายประกนัคณุภาพ บจ.ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

15. นางสาวเรืองนิตย์   40 ปริญญาโท 0.01 - 2550 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ไมม่ี 
       กฤษฎี  สาขาบริหารธุรกิจ      และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์  

  
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

  2547 - 2549 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  

        และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์  

     2545 - 2547 เจ้าหน้าที0ฝ่ายบริหารบญัชีกลาง บมจ.ไทยวาโก้ ผลิตชดุชั 5นในสตรีและเสื 5อผ้าสําเร็จรูป  
      หวัหน้าฝ่ายบญัชีและการเงิน บจ. เอส. เอส. ดี. ซี.  (ไทยเกอร์เท็กซ)์ ผลิตผ้าฟอกและผ้าย้อมและผ้าตกแต่ง  

16. นายประกิต นวลแข
กลุ 
 

51 
 

ปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรม 

0.02 - 2549 – ปัจจบุนั 
 

ที0ปรึกษากรรมการผู้จดัการ บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

  
อตุสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยีพระ 

  2543 – 2549 
 

ผู้จดัการทั0วไป (ฝ่ายโรงงาน) บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  
 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

  
จอมมเกล้าธนบรุี   2532 - 2543 ผู้จดัการโรงงาน บมจ.ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
 

17. นางสาวเพ็ญศิริ 
       เพชรกรรพมุ 

50 
 

ปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ 

0.03 - 2550 – ปัจจบุนั 
 

ที0ปรึกษากรรมการผู้จดัการ บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

  
(บญัชี) มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

  2538- 2549 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  
 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
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ชื�อบริษัท 
 

นาย
สรรเสริญ 
จุฬางกูร 

 

นายอภชิาติ 
จุฬางกูร 

 

นายทวีฉัตร 
จุฬางกูร 

นายชูทอง 
พฒันะ
เมลือง 

นายทาคาโอ 
มินามิ 

นายมากาโต 
เทราอุรา 

นายสริศ 
พฒันะ
เมลือง 

 

นายกวี 
วสุวัต 

นายอภนิันท์ 
ณ ระนอง 

นายปริญญา 
ไววัฒนา 

นางสาว 
สิริณา 
พฒันะ
เมลือง 

นายนันทวี 
ทคีําเกตุ 

นายธีระ 
ชนะบุญ 

นายสุทน 
เปรมปรี 

นางสาว 
เรืองนิตย์ 

กฤษฎ ี

  1. บมจ.ไทยสตีลเคเบิล X,  /, //, S /, //, S /, //, S /, //, S /, // /, // /,//,S /,AC,ID /,AC,ID /,AC,ID      

      บริษัทที�เกี�ยวข้อง                

  2. บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชั0น X,  /, //, S /, //, S /, S             

  3. บจ.ซมัมิท โอโต บอดี 5 อินดสัตรี X,  /, //, S /, //, S /, S             

  4. บจ.ซมัมิท โอโตซีท  อินดสัตรี X, /,  //, S /, //, S /, S             

  5. บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี 5 เวิร์ค X, /, //, S /, //, S /, S             

  6. บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท แมนแูฟคเจอริ0ง X, /, //, S /, //, S /, S             

  7. บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล แมนแูฟคเจอริ0ง X,  /, //, S /, //, S /, S             

  8. บจ.อีสเทิร์น พี. ย.ูโฟม อินดสัตรี X, /, //, S /, //, S /, S             

  9. บจ.ซมัมิท เอน็จิเนียริ0ง เซน็เตอร์ X,  /, //, S /, //, S /, S             

10. บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี X, /, //, S /, //, S /, S             

11. บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี X, /, //, S /, //, S /, S             

12. บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  X, /, //, S /, //, S /, S             

13. บจ.บางกอก  อีเกิล วิง /               

14. บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท X, /,  S  /, S X, /, S   /, S         

15. บจ.กลัลวิศว์ ออโตพาร์ต อตุสาหกรรม  X, /, S               

16. บจ.ซมัมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท X, /, S               

17. บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล X, /, //, S /, S /, S             

18. บจ.ซมัมิท โบลท์ตนั X, /, S  /, S X, /, S   /, S         

19. บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า X, /, S  /, S X, /, S   /, S         

20. บจ. ซมัมิท ครูาตะ แมนแูฟค เจอริ0ง X, /, //, S               

21. บจ. เอส เอน็ ซี ซาวด์ พรู๊ฟ X, /, S /, S /, S             

22. บจ.ซมัมิท โชวา่ แมนเูเฟค เจอริ0ง X,  /, S               

23. บจ.ซมัมิท สเตยีริ0ง วีล X, /, //, S  /, S /, //, S            

24. บจ.เอส ที บี เทก็ซ์ไทล์ อินดสัตรี  X, /, S /, S /, S             

25. บจ.ซมัมิท อี-ลีด อิเลคโทรนิค X, /, S  /, S             

26. บจ.ซมัมิท เวท็ตรอน อิเลคโทรนิคส์ X,  /, S   X, /, S            
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ชื�อบริษัท 
 

นาย
สรรเสริญ 
จุฬางกูร 

 

นายอภชิาติ 
จุฬางกูร 

 

นายทวีฉัตร 
จุฬางกูร 

นายชูทอง 
พฒันะ
เมลือง 

นายทาคาโอ 
มินามิ 

นายมากาโต 
เทราอุรา 

นายสริศ 
พฒันะ
เมลือง 

 

นายกวี 
วสุวัต 

นายอภนิันท์ 
ณ ระนอง 

นายปริญญา 
ไววัฒนา 

นางสาว 
สิริณา 
พฒันะ
เมลือง 

นายนันทวี 
ทคีําเกตุ 

นายธีระ 
ชนะบุญ 

นายสุทน 
เปรมปรี 

นางสาว 
เรืองนิตย์ 

กฤษฎ ี

27. บจ.ไทยออโตอินดสัตรี X,  /, S /, S              

28. บจ.ไทยซีทเบลท์ X,  /, S  /             

29. บจ.ไทยออโตวีล  X,  /, S               

30. บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอริ0ง X,  /, S  /, S             

31. บจ.มารูบิชิ  ซมัมิท อินดสัตรี เวียดนาม 
      (จดทะเบียนประเทศเวียดนาม)                        

 /, S /, S /             

32. บจ.ซมัมิท ไฮย่า (ประเทศไทย) X, /, S  /, X, S             

33. บจ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ แอนด์ ซมัมิท อินทีเรียล์ /, S /, S              

34. บจ.ไคเปอร์ ซมัมิท อินดสัตรี 5 (ปทท.) /, S / /             

35. บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนแูฟ็คเจอริ0ง X, /, S  /, S X, /, S   /, S         

36. บจ.เอช เอส เอช /               

37. บจ.ฮายามา่ อินเตอร์เทรด /               

38. บจ.ซมัมิท รีเทอร์ นิทโตก ุซาว์ด พรู๊ฟ /,  //, S               

39. บจ.เจ อาร์ เค โอโตพาร์ท (จดทะเบียนประเทศ       
       อินเดีย) 

/ /, S /             

40. บจ.ซมัมิท อิเลค็ โทรนิค คอมโพเน้นท์ X, /, S               

41. บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลบั  /, S              

42. บจ.เจ อา เค  /, S              

43. บจ.อีสเทิร์น ไอแลนส์ รีสอร์ท  /, S              

44. บจ.เออาร์เอสที (ประเทศไทย)  /              

45. บจ.ซมัมิท รีเทอร์ นิทโตก ุซาว์ด พรู๊ฟ  /, S              

46. บจ.ไทยโปรเกรส รับเบอร์    X, /       /, S     

47. บจ.อมตะ ซมัมิท เรดดี 5 บิลท์    /, S            

48. บจ.ซมัมิท ฟจูิกิโกะ ครูาตะ แมนแูฟคเจอริ0ง X, / , S  /, S             

49. บจ.ท็อป ไฟล์ อิเลค็ทรอนิค แอนด์ โอโตโมทีฟ X, /, S  /, S             

50. บจ.ซมัมิท โอโต แอลลายน์แอนซ์ ฮานอย  
      (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 

 /, S              

51. บจ.ซมัมิท โอโต แอลลายน์แอนซ์ กวางเจา 
      (จดทะเบียนในประเทศจีน) 

 /, S              

52. บจ.ซมัมิท โอโต แอลลายน์แอนซ์ อูฮ่ั0น 
      (จดทะเบียนในประเทศจีน) 

 /, S              
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ชื�อบริษัท 

 
นาย

สรรเสริญ 
จุฬางกูร 

 

นายอภชิาติ 
จุฬางกูร 

 

นายทวีฉัตร 
จุฬางกูร 

นายชูทอง 
พฒันะ
เมลือง 

นายทาคาโอ 
มินามิ 

นายมากาโต 
เทราอุรา 

นายสริศ 
พฒันะ
เมลือง 

 

นายกวี 
วสุวัต 

นายอภนิันท์ 
ณ ระนอง 

นายปริญญา 
ไววัฒนา 

นางสาว 
สิริณา 
พฒันะ
เมลือง 

นายนันทวี 
ทคีําเกตุ 

นายธีระ 
ชนะบุญ 

นายสุทน 
เปรมปรี 

นางสาว 
เรืองนิตย์ 

กฤษฎ ี

53. บจ.ซมัมิท ซนัวา โอโต แอลลายน์แอนซ์ อูฮ่ั0น 
      (จดทะเบียนในประเทศจีน) 

 /, S              

54. บจ.เจ อาร์ เค โฮล์ดิ 5ง  
      (จดทะเบียนในประเทศมอรีเชียส) 

 /, S              

55. บจ.ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค)       /, S         

56. บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เทรด         /, //       

57. สถาบนัยานยนต ์        /        

58. บมจ.ไทยรุ่งยเูนี0ยนคาร์        /, 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.         /, AC, ID       
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