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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       ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น และกลุม่พฒันะเมลือง ซึ0งในปัจจุบนัมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 35.43 ร้อยละ 26.94 และ
ร้อยละ 11.28 ตามลาํดบั  

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตสายควบคมุ (Control Cable) และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window 
Regulator) เพื0อจําหน่ายให้แก่บริษัทผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั 5นนํา ตลอดจนศูนย์อะไหล่ ทั 5งภายในและภายนอก
ประเทศไทย โดยมีผลติภณัฑ์หลกั 2 ประเภทคือ  
 1)  สายควบคมุ (Control Cable) ประกอบด้วย 

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

-   สายควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) ได้แก่ สายเบรค สายคลชั         
สายวดัรอบ สายเร่งความเร็ว ฯลฯ  

 2) ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ (Window Regulator) ได้แก่ ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบใช้
สายควบคมุสาํหรับรถยนต์ทกุประเภท 

บริษัทได้ผลติสายควบคมุรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคมุต่าง 
ๆ ที0กลา่วมาข้างต้นภายใต้สญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and Technical Assistance 
Agreement) กบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นซึ0งเป็นผู้ผลิตสายควบคมุและชิ 5นสว่นยานยนต์ชั 5นนําของประเทศญี0ปุ่ นและเป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่รายหนึ0งของบริษัท  

บริษัทมีความเสี0ยงในการดําเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความเสี0ยงจากการพึ0งพาผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ที0เกิดขึ 5นจากการทํา
สญัญาการใช้สทิธิและรับความช่วยเหลอืทางด้านเทคนิคข้างต้น ระหวา่งบริษัทกบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0นซึ0งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
รายหนึ0งของบริษัท ความเสี0ยงจากการแขง่ขนัจากตา่งประเทศอนัเนื0องมาจากการย้ายฐานการผลิตชิ 5นสว่นของผู้ประกอบการ
ตา่งชาติเข้ามาในประเทศไทยภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ความเสี0ยงจากการพึ0งพาลกูค้ารายใหญ่ และความเสี0ยงอื0น ๆ โดย
มีรายละเอียดตามที0ระบไุว้ในสว่นที0 2 ข้อที0 1 เรื0องปัจจยัความเสี0ยง 

ผลการดําเนินงานของบริษัทในช่วงเวลา 3 ปีที0ผ่านมาในปี 2548 2549 และ 2550 บริษัทมีรายได้รวมทั 5งสิ 5น 2,086  
ล้านบาท 2,201 ล้านบาท และ 2,224 ล้านบาท  และมีกําไรสทุธิรวมทั 5งสิ 5น  276 ล้านบาท 223 ล้านบาท และ 200 ล้านบาท 
ตามลําดบั ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั 5งสิ 5น 1,896 ล้านบาท หนี 5สินรวมทั 5งสิ 5น 475 ล้านบาท และสว่น
ของผู้ ถือหุ้นรวมทั 5งสิ 5น 1,421 ล้านบาท โดยผลการดําเนินงานในปี 2550 ชะลอตวัโดยมีสาเหตมุาจากในช่วงครึ0งแรกของปีนั 5น 
การเมืองภายในประเทศไมม่ีเสถียรภาพเทา่ที0ควร จึงมีผลกระทบกบัการขยายตวัของเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศ สง่ผลให้
ภาคเอกชนขาดความเชื0อมั0นในการลงทนุในโครงการต่าง ๆ จึงทําให้อปุสงค์ภายในประเทศหดตวั และต้นทุนวตัถดุิบในการ
ผลิตที0เพิ0มสงูขึ 5น ถึงแม้ว่าในครึ0งปีหลงัเศรษฐกิจจะมีการปรับตวัขึ 5นบ้าง เนื0องจากมีนโยบายการส่งเสริมพลงังานทดแทนใน
ประเทศ และการขยายตวัของตลาดตา่งประเทศก็ตาม  

ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียนทั 5งสิ 5น 268.50 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามญัจํานวน 268.50 ล้านหุ้น มลูค่าที0ตราไว้หุ้น
ละ 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 : ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมรางกระจก

หน้าต่างรถยนต์ โดยจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์หลักใน
ประเทศ   ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ ผลิตชิ 5นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใน
ตา่งประเทศ 

 
ที0ตั 5งสาํนกังานใหญ่ : นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร เลขที0 700/737 หมูที่0 1 ตําบลพานทอง  อําเภอพานทอง  
และโรงงาน  จงัหวดัชลบรีุ 20160 
 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000145 
 
โฮมเพจบริษัท : www.thaisteelcable.com 
 
โทรศพัท์ : (038) 447 200 - 21 
 
โทรสาร : (038) 447 259 - 60 
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    ปัจจยัความเสี0ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีดงันี 5 
  1.1  ความเสี�ยงจากการพึ�งพาผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

 บริษัททําสญัญาความช่วยเหลือด้านพึ0งพาเครื0องหมายการค้า   ภายใต้ชื0อ    และ “HI-
LEX” และด้านเทคนิคในการผลติสายควบคมุรถยนต์ รถจกัรยานยนต์และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
แบบใช้สายเคเบิลควบคมุทั 5งหมดมาจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0น (HI-LEX Corporation) เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย
ได้มีการตอ่สญัญาฉบบัเดิมที0ได้หมดอายลุง ซึ0งสญัญาฉบบัใหมจ่ะหมดอายลุงในปี 2554 และ 2556 ตามลําดบั 
รวมทั 5งบริษัทมีการสั0งซื 5อวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0น ได้แก่ ยาง สว่นประกอบสาํเร็จรูป  
ฯลฯ  เนื0องจากวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบตา่ง ๆ บางอย่างดงักลา่วไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ หรือปริมาณ
การผลิตไม่คุ้มที0จะผลิตเอง หรือไม่สามารถจดัหาวตัถดุิบภายในประเทศไทยได้ แต่บริษัทไม่มีการทําสญัญาที0
เป็นข้อกําหนดบงัคบัในการจดัซื 5อวตัถดุิบแตอ่ยา่งใด   

   
 ในประเด็นความเสี0ยงด้านการสั0งซื 5อวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบดงักลา่วนั 5น  บริษัทสามารถจดัซื 5อจากบริษัทอื0น

ในประเทศญี0ปุ่ นเพื0อทดแทนการสั0งซื 5อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นได้ทนัที แต่อาจมีค่าใช้จ่ายที0สงูขึ 5น อีกทั 5งบริษัท
ยงัพยายามจดัหาคูค้่าวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบในประเทศเพื0อทดแทน  โดยที0ผา่นมาบริษัทได้มีการเปลี0ยนมา
จัดซื 5อวัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบบางประเภทจากคู่ค้าในประเทศบ้างแล้ว เพื0อช่วยลดต้นทุนที0เกี0ยวข้อง 
โดยเฉพาะขนส่งและภาษีนําเข้า  ส่วนความเสี0ยงด้านการทําสัญญาให้ความช่วยเหลือทางด้านพึ0งพา
เครื0องหมายการค้าและด้านเทคนิคดงักลา่วนั 5น  บริษัทคาดวา่โอกาสที0ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นจะไม่ต่ออายสุญัญา
ให้บริษัทนั 5นมีความเป็นไปได้น้อยมาก เนื0องจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นมีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
โดยถือในอตัราร้อยละ 27 อีกทั 5งยงัให้คํามั0นสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่บริษัทวา่จะดําเนินการต่อสญัญาให้
อีกคราวละ 5  ปี ภายหลงัจากที0สญัญาฉบบัปัจจุบนัแต่ละฉบบัหมดอายลุง (ซึ0งเป็นนโยบายในการต่อสญัญา
ที0ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นใช้กบับริษัทในเครือทกุบริษัท) และจากการที0ได้ร่วมลงทนุและเป็นพนัธมิตรที0ดีต่อกนัมา
เป็นเวลานานเกือบสามทศวรรษ ทําให้มีความมั0นใจว่าไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นจะยังคงเป็นผู้ ถือหุ้ นและมี
เจตนารมณ์ที0จะช่วยให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อยา่งตอ่เนื0องตอ่ไป ด้วยเหตนีุ 5ความเสี0ยงในเรื0องดงักลา่วจึง
มีคอ่นข้างตํ0า 

 
1.2 ความเสี�ยงจากการแข่งขนัจากต่างประเทศ 

  บริษัทอาจมีความเสี0ยงจากการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่รายใหม ่ซึ0งเป็นผู้ประกอบการตา่งชาติที0ย้ายฐานการผลติชิ 5นสว่น
เข้ามาภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ปัจจัยหลกัที0จะทําให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการ    
แข่งขนัได้คือ คณุภาพ ต้นทนุการผลิตที0สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า การสง่มอบที0ตรงเวลา และการ
บริการหลงัการขายเพื0อสร้างความมั0นใจให้กับลกูค้า โดยบริษัทได้กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที0สําคญั คือ 
มุง่เน้นผลติภณัฑ์ที0มีคณุภาพ การจดัสง่ที0ตรงต่อเวลา และการกําหนดราคาผลิตภณัฑ์ที0เหมาะสมและสามารถ     
แขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได้  ซึ0งบริษัทมีกลุม่ลกูค้าเป็นผู้ผลติชั 5นนําที0มีฐานการผลติในประเทศไทย  และมีความสมัพนัธ์ที0
ดีกบัลกูค้าเหลา่นี 5มาโดยตลอด  ซึ0งการเข้ามาของคู่แข่งขนัจากต่างประเทศจะต้องมีการสง่มอบที0ตรงเวลาและ
การบริการหลงัการขายที0รวดเร็ว ฯลฯ ดงันั 5นจึงมีความเสี0ยงคอ่นข้างน้อยที0คูแ่ขง่ขนัจากตา่งประเทศจะเข้ามา  

 

1.  ปัจจัยความเสี�ยง 
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1.3 ความเสี�ยงจากความผันผวนของราคาวตัถุดิบ 
 ในปี 2550 บริษัทได้จดัซื 5อวตัถดุิบหลกั ได้แก่ เหลก็ ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมลูคา่รวมกวา่ร้อยละ 

50 ของมลูค่าวตัถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบที0บริษัทจดัซื 5อทั 5งหมด โดยราคาวตัถดุิบเหล่านี 5ได้รับผลกระทบจาก
ความผนัผวนของราคาซื 5อขายอนัเนื0องมาจากสภาวะอปุสงค์และอปุทานของวตัถดุิบหลกัดงักลา่วในตลาดโลก 
ซึ0งปรับตวัสงูขึ 5นอยา่งตอ่เนื0อง โดยปัจจยัดงักลา่วเป็นปัจจยัที0อยูเ่หนือความควบคมุของบริษัท 

 
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 2550  การจดัซื 5อวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบของบริษัทบางสว่นเป็นการนําเข้าจากต่างประเทศประมาณ
ร้อยละ 28 ของยอดซื 5อวัตถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบทั 5งหมด โดยบริษัทมียอดการสั0งซื 5อวัตถุดิบและชิ 5นส่วน
ประกอบทั 5งหมดที0เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตลอดทั 5งปีเทียบเท่าเงินบาทจํานวนประมาณ 458 ล้านบาท ซึ0ง
ประกอบด้วยยอดซื 5อที0เป็นสกุลเงินเยนญี0ปุ่ นและดอลลา่ห์สหรัฐในอตัราสว่นประมาณ 19 : 1 โดยมียอดหนี 5คง
ค้างที0ถึงกําหนดชําระรวมสงูสดุเฉลี0ย ณ ขณะใดขณะหนึ0งประมาณไม่เกิน 66 ล้านบาท  ซึ0งทําให้บริษัทมีความ
เสี0ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี0ยนเงินตราตา่งประเทศในกรณีที0อตัราแลกเปลี0ยนมีการปรับตวัสงูขึ 5น  

 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับอนมุตัิวงเงินในการซื 5อเงินตราต่างประเทศลว่งหน้าจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ0งเป็น

จํานวนเงินเทียบเท่าเงินบาททั 5งสิ 5น 130 ล้านบาท ซึ0งวงเงินดงักลา่วจะช่วยให้บริษัทสามารถลดความเสี0ยงจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี0ยนเงินตราตา่งประเทศได้ โดยบริษัทพิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม 

 
 1.5 ความเสี�ยงจากการพึ�งพาลูกค้ารายใหญ่ 

 ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 5 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 3 รายและผู้ ผลิต
รถจกัรยานยนต์รายใหญ่ 2 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษัทเหลา่นี 5คิดเป็นประมาณร้อย
ละ 72 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2550 ดงันั 5น บริษัทจึงอาจมีความเสี0ยงด้านรายได้หากผู้ผลิตรายใดราย
หนึ0งลดปริมาณการผลติหรือเลกิการสั0งซื 5อผลติภณัฑ์จากบริษัทซึ0งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะ
ทางการเงิน และ    ผลการดําเนินการของบริษัทในอนาคต 
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 อย่างไรก็ตาม  บริษัทเป็นผู้ ผลิตสายควบคุมสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ที0ดําเนินธุรกิจมากว่า 29 ปี โดยได้พฒันาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื0อเสียง มีเทคโนโลยีการ
ผลติที0ได้คณุภาพและมีประสทิธิภาพที0เป็นที0ยอมรับอยา่งกว้างขวาง มีต้นทนุการผลิตที0แข่งขนัได้ มีการทําธุรกิจ
กบับริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน  อีกทั 5งมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือไฮเล็กซ์  คอร์
ปอเรชั0น ซึ0งเป็น    ผู้ผลิตสายควบคุมชั 5นนําของประเทศญี0ปุ่ น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุม่ของซมัมิท คอร์
ปอเรชั0น ซึ0งเป็นผู้ผลติชิ 5นสว่นรถยนต์และรถจกัรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที0มีประสบการณ์ในธุรกิจมา
นาน เป็นผู้ผลิตที0มีความ น่าเชื0อถือในเรื0องของคณุภาพผลิตภณัฑ์ โดยผลิตภณัฑ์ของบริษัทในกลุม่ซมัมิท คอร์
ปอเรชั0นครอบคลมุถึงอปุกรณ์และชิ 5นสว่นเกือบทกุชนิดในรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ อาทิ ตวัถงั เบาะที0นั0ง ผนงั
ประตูข้าง ฯลฯ ซึ0งคุณสมบัติ  ดังกล่าวทําให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างตํ0า ที0บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์เหลา่นี 5 จะเปลี0ยนไปสั0งซื 5อจากคูแ่ขง่ของบริษัท  

  
 อนึ0ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี0ยงโดยมีแผนการจะเพิ0มการสง่ออกไปยงัต่างประเทศมากขึ 5นเพื0อเป็น

การลดความเสี0ยงจากการพึ0งพาลกูค้ารายใหญ่อีกทางหนึ0งด้วย 
 
1.6 ความเสี�ยงจากการที�บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอํานาจ

ในการบริหารจัดการบริษัท และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์
ของบริษัท และ/หรือผู้ถอืหุ้นรายอื�นของบริษัท 

 ปัจจบุนับริษัทมีกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุม่ คือกลุม่จฬุางกรู กลุม่พฒันะเมลือง และไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น โดย
ถือหุ้นรวมกันในสดัส่วนร้อยละ 74 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัท ทําให้สามารถควบคุมมติที0
ประชุม     ผู้ ถือหุ้นได้เกือบทั 5งหมด ยกเว้นมติที0กฎหมายหรือข้อบงัคบักําหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที0
ประชมุผู้ ถือหุ้น ทําให้ผู้ ถือหุ้นรายอื0นอาจไมส่ามารถรวมคะแนนเพื0อตรวจสอบและถ่วงดลุเรื0องที0ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
เสนอได้  รวมถึงในบางกรณีผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่อาจขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายอื0นของบริษัท  นอกจากนี 5กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ยังเป็นผู้มีอํานาจในการบริหาร
จดัการบริษัทโดยมีตําแหนง่เป็นกรรมการบริษัทจํานวน  7 ทา่น จากกรรมการบริษัททั 5งหมด 10 ท่าน  จึงมีความ
เสี0ยงจากการที0กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่มีอํานาจบริหารจดัการอย่างเบ็ดเสร็จ  และใช้อํานาจในการบริหารจดัการ
ดงักลา่วไปในทางที0ขดัหรือแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย ซึ0งอาจมีผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจในอนาคต    

 
 อยา่งไรก็ตาม บริษัทเชื0อวา่การที0แตง่ตั 5งกรรมการที0เป็นบคุคลภายนอกและมีความเป็นอิสระเข้ามาเพิ0มเติมอีก 3 

ท่าน จะสามารถทําหน้าที0ตรวจสอบการดําเนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้  
เพียงพอ  อีกทั 5งบริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอกทําการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และ
ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตา่ง ๆ ของบริษัท ซึ0งบริษัทได้นําข้อเสนอแนะไปพฒันาระบบ
การควบคุมภายใน เพื0อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ0งขึ 5น  
ดงันั 5น จึงมีความเป็นไปได้น้อยที0จะเกิดความเสี0ยงดงักลา่วขึ 5น 
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 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
เรื0อง  คณุภาพของผลติภณัฑ์ ดงันั 5นก่อนการสง่ให้ลกูค้า บริษัทจะทําการตรวจสอบคณุภาพของผลิตภณัฑ์อย่าง
ถี0ถ้วน และสรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายทกุ ๆ ครึ0งปี เพื0อนําผลลพัธ์ไปวางแผนการตรวจสอบและ
พฒันา คุณภาพของผลิตภณัฑ์ต่อไปอีกด้วย ซึ0งบริษัทเชื0อว่าจะช่วยลดความเสี0ยงในกรณีที0บริษัทต้องชําระ
คา่เสยีหายจากผลติภณัฑ์ (Warranty Claim) ได้  

 
  1.8 ความเสี�ยงจากการพึ�งพาอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
 การดําเนินการของบริษัทจะเปลี0ยนแปลงไปในแนวทางที0สอดคล้องกบัอตุสาหกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์

เป็นสาํคญั   ซึ0งหากอตุสาหกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงกังนั  บริษัทก็จะ
ได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกนั  

 
 อยา่งไรก็ตาม เนื0องจากภาครัฐได้ประกาศอยา่งชดัเจนวา่มีนโยบายในการสง่เสริมให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง

ของอุตสาหกรรมรถยนต์ของภมูิภาคเอเชีย (Detroit of Asia) ตลอดจนการนําเสนอแผนหลกัในการพฒันา
อตุสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย (Thailand Automotive Master Plan) ของกระทรวงอตุสาหกรรม ทําให้
ความเสี0ยงจากการที0อตุสาหกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์จะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือชะงกังันในอนาคตอนั
ใกล้มีน้อย ซึ0งช่วยลดความเสี0ยงจากการที0บริษัทจะได้รับผลกระทบจากการที0ธุรกิจของบริษัทต้องพึ0งพา
อตุสาหกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ลง 
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 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
ผลติสายควบคมุและชดุ ควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์มากนกั โดยเฉพาะอย่างยิ0งรถจกัรยานยนต์ ที0แม้จะ
เปลี0ยนรุ่นไปก็มกัจะใช้สายควบคมุคล้ายเดิม  ดงันั 5น บริษัทในฐานะที0เป็นผู้ผลิตสายควบคมุสําหรับรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์และชุด     ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ซึ0งดําเนินธุรกิจมายาวนานประมาณ 29 ปี เป็น
ผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ0งของประเทศ มีผลงานและชื0อเสียงที0เป็นที0ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุม่ผู้ผลิตรถยนต์
และรถจักรยานยนต์มาเป็นเวลานาน ทําให้บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งอื0น ๆ ในการผลิตสายควบคุมและชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ สําหรับการประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ ด้วยเหตุผล
ดงักลา่วข้างต้น บริษัทจึงมั0นใจวา่ยงัสามารถจะแขง่ขนักบัผู้ผลติรายอื0นได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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 2.1 ประวัติความเป็นมา 
 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั ก่อตั 5งขึ 5นเมื0อวนัที0 12 มิถนุายน 2521 ที0ซอยนาคสวุรรณ ถนนสาธุประดิษฐ์ โดยมีผู้
ร่วมก่อตั 5งบริษัทหลกั 2 ท่าน คือนายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายชูทอง พฒันะเมลือง ซึ0งเป็นผู้มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจ
ยานยนต์และมีความสมัพนัธ์อันดีกับผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากทั 5งในและต่างประเทศ บริษัทมีทุนจดทะเบียน
เริ0มแรกจํานวน 4 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื0อทําการผลิตสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ให้กบับริษัทผู้ผลิตรถจกัรยานยนต์
ในประเทศไทย โดยมีกําลงัการผลติในช่วงแรก 250,000 เส้นตอ่ปี ตอ่มาได้เพิ0มทนุจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท โดยได้ร่วมทนุ
กบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0นซึ0งเป็นบริษัทผู้ผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญี0ปุ่ น ซึ0งถือหุ้นร้อยละ 
35 ของทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้วทั 5งหมดของบริษัท 
 
การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สาํคัญของบริษัท     
 
ปี 2548  : - บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949 อนัเป็นมาตรฐานระบบบริหารคณุภาพ สําหรับอตุสาหกรรม

 ยานยนต์ ซึ0งเป็นมาตรฐานที0ออกมาทดแทน QS 9000 
                    -   แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั พร้อมทั 5งเพิ0มทนุจดทะเบียนเป็น 268.50 ล้านบาท และเปลี0ยนแปลงมลูค่า

หุ้นที0ตราไว้เป็นหุ้นละ 1 บาท  
- เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

                     - บริษัทมีกําลงัผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 23 ล้านเส้นต่อปี แบ่งเป็นสายควบคมุรถยนต์ 13 
ล้านเส้นต่อปี สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 10 ล้านเส้นต่อปี และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 1.8 
ล้านชดุตอ่ปี 

 
ปี 2549 : ปลายปี 2549 บริษัทได้เริ0มทยอยย้ายที0ตั 5งโรงงานและสํานกังานใหญ่จากถนนกิ0งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ 

มายังนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยมีกําลงัการผลิตสายควบคุมสูงสุด 32 ล้านเส้นต่อปี 
แบ่งเป็นกําลงัการผลิตสายควบคมุรถยนต์ 18 ล้านเส้นต่อปี สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 12.30 ล้านเส้นต่อปี 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 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.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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7.14% 

กลุม่จฬุางกรู กลุม่พฒันะเมลอืง อื0น ๆ ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0น 

92.86% 

35.43% 11.28% 26.35% 26.94% 

 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
เป็น       ผลติภณัฑ์ที0จําหนา่ยภายใต้เครื0องหมายการค้าของบริษัทหรือเครื0องหมายการค้าของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0นก็ตาม ทั 5งนี 5
เนื0องจากผลติภณัฑ์เกือบทั 5งหมด เป็นผลิตภณัฑ์ที0ผลิตภายใต้สญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที0ทํากบัไฮ
เลก็ซ์       คอร์ปอเรชั0น ผลติภณัฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับทั 5งในด้านคณุภาพ ราคา และการบริการทั 5งก่อนและหลงัการขาย
จากบริษัท   ผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทยเป็นอยา่งมาก  
 ในปัจจบุนั ณ สิ 5นปี 2550 บริษัทมีสว่นแบง่การตลาดสาํหรับสายควบคมุสงูเป็นอนัดบัต้น ๆ ของประเทศไทย โดยมี
ลกูค้าเป็นกลุม่บริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั 5นนําของทั 5งประเทศญี0ปุ่ นและสหรัฐอเมริกา  นอกจากนี 5 บริษัทยงัได้รับ
ความไว้วางใจจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดั ให้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในการผลิตชุดควบคุมรางกระจก
หน้าตา่งรถยนต์ด้วย 
 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) ณ วนัที0 29 กมุภาพนัธ์ 2551 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3  ผลิตภณัฑ์ของบริษัท 
  ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 
   1)  สายควบคมุ (Control Cable) ประกอบด้วย 

 - สายควบคมุระบบตา่ง ๆ ภายในรถยนต์ ( Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิดฝากระโปรงหน้า – 
  หลงั สายสตาร์ทเครื0องยนต์ สายคนัเร่ง สายเกียร์ เป็นต้น 

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

   2)  ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ ( Window Regulator) ได้แก่ ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบ
ใช้สายควบคมุสาํหรับรถยนต์ทกุประเภท 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 
ทนุชําระแล้ว 259.80 ล้านบาท 

บริษัท ไฮเลก็ซ์ เวียดนาม จํากดั 
ทนุชําระแล้ว 9.8 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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 การผลติสายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบใช้สายควบคมุต่าง ๆ ที0กลา่วมาข้างต้น บริษัท
ทําการผลิตภายใต้สญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and Technical Assistance 
Agreement) ระหว่างบริษัทกบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น (HI-LEX Corporation) ซึ0งเป็นผู้ผลิตสายควบคมุสําหรับยานยนต์ชั 5นนํา
ของประเทศญี0ปุ่ นและเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
  ปัจจุบนับริษัทตั 5งโรงงานและสํานกังานใหญ่เพื0อดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัททั 5ง 2 ประเภท ตั 5งอยู่นิคม          
อตุสาหกรรมอมตะนคร เลขที0 700/737 หมู่ที0 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ พื 5นที0 50 ไร่ 56 ตารางวา หรือ
ประมาณ 80,224 ตารางเมตร มีพื 5นที0ใช้สอยแบ่งเป็นพื 5นที0ในการผลิตประมาณ 28,800 ตารางเมตร พื 5นที0ซ่อมบํารุงประมาณ 
3,584 ตารางเมตร เป็นพื 5นที0สาํนกังานและโรงอาหารประมาณ 10,200 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียด ดงันี 5 
 

พื 5นที0ใช้ในการผลติ จดัเก็บและจดัสง่สนิค้า พื 5นที0 (ตารางเมตร) 
สว่นการผลติสายควบคมุ 
   - สายควบคมุรถยนต์ 
   - สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 

 
4,821 
1,934 

สว่นการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 1,404 
พื 5นที0จดัเก็บและจดัสง่สนิค้า 8,640 
พื 5นที0ใช้สอยร่วม  12,001 

รวม 28,800 
  

พื 5นที0อื0น ๆ พื 5นที0 (ตารางเมตร) 

พื 5นที0ซอ่มบํารุง 3,584 
พื 5นที0สาํนกังานและโรงอาหาร             10,200 

รวม             13,784 

  
 ในปี 2550 บริษัทมีอตัรากําลงัการผลติสงูสดุของสายควบคมุรถยนต์ 23.28 ล้านเส้นตอ่ปี สายควบคมุรถจกัรยาน-
ยนต์ 13.25 ล้านเส้นตอ่ปี  และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 1.73 ล้านชดุตอ่ปี โดยใช้กําลงัการผลติจริงของ
สายควบคมุรถยนต์ 17.30 ล้านเส้นตอ่ปี สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 9.89 ล้านเส้นตอ่ปี และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่ง
รถยนต์ 0.69 ล้านชดุตอ่ปี 
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 2.4 โครงสร้างรายได้ของบริษัท   
   บริษัทมีการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบัคู่ค้าทั 5งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของ

บริษัทแยกตามผลติภณัฑ์ในช่วงปี 2548 – 2550 ได้ดงัตารางตอ่ไปนี 5   
 

สายผลิตภัณฑ์ 
2548 2549 2550 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้จากการขายในประเทศ 2,013 96 2,131 97 2,110 95 
- สายควบคมุรถยนต์ 992 47 1,073 49 1,230 55 
- สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 350 17 461 21 439 20 
- ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 650 31 587 27 428 19 
- อื0น ๆ 21 1 10 - 13 1 
รายได้จากการขายต่างประเทศ 59 3 49 2 91 4 
- สายควบคมุรถยนต์ 17 1 17 1 17 1 
- สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 0.7 - 0.5 - 7 - 
- ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 0.01 - 0.07 - 1 - 
- อื0น ๆ 41 2 31 1 66 3 
รายได้อื�น             
- อื0น ๆ 14 1 21 1 23 1 
รวมรายได้ 2,086 100 2,201 100 2,224 100 

 
 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
ความสําคญั   ดงักล่าว โดยจะเห็นได้จากการที0บริษัทได้มีการปรับปรุงและพฒันามาตรฐานในการผลิตจนได้รับการรับรอง
มาตรฐานคณุภาพการผลิตในระดบัสากล อนัได้แก่ ISO 9002:1994 QS 9000 และ ISO/TS 16949  โดยบริษัทได้นําระบบ 
Toyota Production System (TPS) เข้ามาใช้ในการควบคมุระบบการผลติ ทั 5งนี 5 ระบบ TPS เป็นระบบการผลติแบบโตโยต้า คือ
จะทําการผลิตตามการสั0งซื 5อของลกูค้าเป็นหลกั โดยจะทําการสั0งวตัถดุิบ ผลิต และจัดสง่ตามชนิด จํานวน และเวลาที0ลกูค้า
ต้องการเทา่นั 5น ซึ0งนอกจากจะเป็นการลดต้นทนุด้วยการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุแล้ว ยงัช่วยลดจํานวนสนิค้าคง
คลงัลงได้อยา่งมีประสทิธิภาพด้วย  
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 ในด้านการควบคมุต้นทนุการผลตินั 5น บริษัทมีเป้าหมายในการลดต้นทนุการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้
มีประสิทธิภาพสูงขึ 5น โดยมีการปรับเป้าหมายทางการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ 5นอย่างต่อเนื0อง เพื0อเป็นการเพิ0มขีด
ความสามารถของบริษัทให้แข่งขนัได้ในระดบัภมูิภาค  ประกอบกบับริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึ0งมีความชํานาญในการ
บริหารคลงัสนิค้า (เฉพาะวตัถดุิบ) มาดําเนินการบริหารจดัการ นําเทคโนโลยีและแนวทางการบริการมาปรับปรุง รวมทั 5งพฒันา
ระบบต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการ เพื0อให้เกิดความถูกต้องแม่นยําในเรื0องของ
จํานวนสนิค้า ตําแหนง่จดัเก็บ การใช้พื 5นที0ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ลดจํานวนสินค้าที0หมดอาย ุและลดปริมาณสินค้าคงคลงัเพื0อ
ช่วยในเรื0องเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท  
 สําหรับการเพิ0มประสิทธิภาพในการจัดส่งผลิตภัณฑ์นั 5น บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาช่องทางการกระจาย
ผลติภณัฑ์ให้มีประสทิธิภาพมากยิ0งขึ 5น ซึ0งรวมถึงการวา่จ้างผู้ ที0มีความเชี0ยวชาญในการจดัสง่ผลติภณัฑ์เข้ามาดําเนินการในการ
กระจายผลิตภณัฑ์ในกรณีที0มีความจําเป็น ทั 5งนี 5 เพื0อรองรับการจัดส่งผลิตภณัฑ์ให้กับลกูค้าทั 5งภายในและภายนอกประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ0งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ0งการว่าจ้างผู้ เชี0ยวชาญนั 5นจะช่วยทําให้บริษัทสามารถส่ง
ผลติภณัฑ์ได้ตามกําหนดการ อีกทั 5งยงัช่วยลดต้นทนุที0เกี0ยวข้องลงได้ เนื0องจากผู้จดัสง่ผลิตภณัฑ์สามารถรวบรวมผลิตภณัฑ์ที0
จะต้องจดัสง่ในจดุหมายเดียวกนัจากผู้ว่าจ้างหลายรายเพื0อดําเนินการจดัสง่ในคราวเดียวกนัได้ ทําให้ต้นทนุค่าใช้จ่ายในการ
ขนสง่แตล่ะครั 5ง   ถกูลง นอกจากนี 5 การวา่จ้างผู้ เชี0ยวชาญดงักลา่วจะช่วยลดภาระของบริษัทในการรับประกนัความเสียหายที0
อาจเกิดขึ 5นจากการขนสง่ด้วย เนื0องจากผู้ เชี0ยวชาญดงักลา่วจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําประกนัภยัเอง  
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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
รถจกัรยานยนต์ ทั 5งในและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทต่าง ๆ ในเครือของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น โดยรายละเอียดผลิตภณัฑ์ของ
บริษัทมีดงันี 5 
 1. สายควบคุม (Control Cable) 

บริษัททําการผลิตสายควบคุมทั 5งที0ใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสายควบคุมเป็นอุปกรณ์ที0มี
ความสําคญัมาก เนื0องจากเป็นอปุกรณ์ที0ใช้ในการควบคมุระบบต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ อาทิเช่น ระบบเบรค 
ระบบ สตาร์ทเครื0องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลชั เป็นต้น  บริษัทมียอดขายสายควบคมุในปี 2550 คิดเป็นสดัสว่นประมาณ
ร้อยละ 77 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศร้อยละ 99 และเป็นการขายต่างประเทศร้อยละ 1 ของยอดขายรวม
ของสาย ควบคมุ ทั 5งนี 5รายละเอียดของผลติภณัฑ์สายควบคมุของบริษัทมีดงันี 5 

 
สายควบคมุรถยนต์ (Automobile Control Cable) 
บริษัทผลติสายควบคมุระบบตา่ง ๆ ในรถยนต์ โดยเน้นรถยนต์นั0งสว่นบคุคล รถบรรทกุ (กระบะ) ขนาด 1 ตนั ซึ0ง

โดยเฉลี0ยแล้วในรถยนต์ 1 คนั จะมีสายควบคมุประมาณ 8-16 ประเภท ทําหน้าที0ควบคมุการทํางานของระบบตา่ง ๆ ในรถยนต์ 
เช่น เครื0องยนต์ เกียร์ คลชั ฯลฯ ทั 5งนี 5 บริษัทสามารถผลติสายควบคมุที0ใช้ในรถยนต์ได้ทกุ ๆ ประเภท 

 
แผนภาพแสดงสายควบคมุหลกัของรถยนต์ที0บริษัทผลติ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นอกจากสายควบคมุดงัแสดงในแผนภาพข้างต้นแล้ว บริษัทยงัสามารถผลติสายควบคมุที0ใช้ควบคมุระบบอื0น ๆ  ของ
รถยนต์ อาทิ สายโช้ค สายปรับเบาะที0นั0ง สายล็อคประต ูสายควบคมุกระจกมองข้าง สายเครื0องปรับอากาศ และสายไมล์/วดั
ความเร็ว เป็นต้น 

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
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ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที0ผา่นมา บริษัทมียอดการจําหนา่ยสายควบคมุรถยนต์ ดงันี 5 
     หนว่ย: ล้านบาท 

 2548 2549 2550 
ในประเทศ 993 1,074 1,230 
ตา่งประเทศ 17 18 17 
รวม 1,009 1,091 1,247 
อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 22 8 14 

 
สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) 
บริษัทผลติสายควบคมุระบบตา่ง ๆ ของรถจกัรยานยนต์ญี0ปุ่ นทกุประเภท ซึ0งโดยเฉลี0ยแล้วในรถจกัรยานยนต์ 1 คนั 

จะมีสายควบคมุประมาณ 8 ประเภท ซึ0งทําหน้าที0ควบคมุการทํางานของระบบตา่ง ๆ ของรถจกัรยานยนต์ เช่น เครื0องยนต์ เกียร์ 
คลชั ฯลฯ ทั 5งนี 5 บริษัทสามารถผลติสายควบคมุที0ใช้ในรถจกัรยานยนต์ได้ทกุประเภท 
 

แผนภาพแสดงสายควบคมุหลกัของรถจกัรยานยนต์ที0บริษัทผลติ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที0ผา่นมา บริษัทมียอดการจําหนา่ยสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ ดงันี 5 

 หนว่ย: ล้านบาท  
 2548 2549 2550 
ในประเทศ 350  461  439  
ตา่งประเทศ 1  0  7  
รวม 351  461  446  
อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 24  31  (3) 
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 2.  ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) 
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที0ใช้ในการเปิด-ปิดกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยเป็น

ผลิตภณัฑ์ที0บริษัทให้ความสําคญัในการทําตลาด เนื0องจากสามารถใช้ได้กับรถทุกชนิด และทุกขนาด บริษัทมียอดขายชุด
ควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ในปี 2550 คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 19 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศ
เกือบทั 5งหมด 

แผนภาพแสดงชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบใช้สายควบคมุ 
 
  

 
  
   
 
 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที0ผา่นมา บริษัทมีปริมาณการจําหนา่ยชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ดงันี 5 
                                                                         หนว่ย: ล้านบาท  

 2548 2549 2550 
ในประเทศ 650  587  428  
ตา่งประเทศ 0.01  0.07  1  
รวม 650  587  429  
อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 16  (10) (27) 

 
สายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

 ปัจจบุนัยงัไมช่ดัเจนวา่จะมีเทคโนโลยีใดที0จะนํามาใช้ผลติทดแทนสายควบคมุได้ เนื0องจากสายควบคมุเป็นอปุกรณ์
เกี0ยวกบัความปลอดภยัซึ0งได้ผา่นการทดลองและวิจยัจนได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานาน แม้วา่ในปัจจบุนับริษัทผู้ผลิตรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์ได้เริ0มนําระบบควบคมุด้วยไฟฟ้าเข้ามาใช้ทดแทนสายควบคุมในบางสว่น เช่น การใช้ระบบดิจิตอลทดแทน
สายไมล์/สายวดัความเร็ว เป็นต้น  แต่ในช่วงระยะเวลาอนัใกล้นี 5 การทดแทนดงักลา่วมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ 5นได้เพียงบางส่วน
เทา่นั 5น เนื0องจากแม้จะมีการปรับเปลี0ยนไปใช้ระบบไฟฟ้า แต่อปุกรณ์จําพวกที0เกี0ยวกบัความปลอดภยัอย่างสายควบคมุก็ยงัคง
ต้องได้รับการติดตั 5งควบคู่ไปด้วย ทั 5งนี 5 เพื0อให้สามารถควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ในกรณีที0ระบบ
ไฟฟ้าขดัข้อง  อีกทั 5งเพื0อให้เกิดความปลอดภยั เนื0องจากระบบไฟฟ้าไม่เหมาะสมในการใช้งานกบัอุปกรณ์บางประเภท เช่น ถัง
นํ 5ามนั เพราะอาจเกิดการจดุระเบิดขึ 5นได้ 

นอกจากนี 5 การเปลี0ยนแปลงไปใช้ระบบไฟฟ้าทําให้ต้นทนุในการผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ผลิตสงูกว่าการใช้
สายควบคมุ เพราะต้องรวมคา่ใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันาระบบไฟฟ้าเข้าไปเป็นสว่นหนึ0งของต้นทนุการผลิตด้วย ทําให้คาด
วา่ในระยะแรกจะมีการปรับเปลี0ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าในรถยนต์รุ่นใหม่บางรุ่นที0มีราคาสงูก่อนเท่านั 5น เช่น รถสปอร์ต เนื0องจาก
ผู้ผลติสามารถตั 5งราคาให้สงูขึ 5นได้โดยไมก่ระทบกระเทือนตอ่ผู้บริโภคมากนกั 
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สาํหรับรถยนต์นั0งสว่นบคุคลสว่นใหญ่ รถกระบะ รวมทั 5งรถจกัรยานยนต์ โดยเฉพาะอยา่งยิ0งรถรุ่นใหม ่ๆ ที0จะออกสู่

ตลาดในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้านั 5น บริษัทคาดว่าจะยงัคงต้องใช้สายควบคมุอยู่ต่อไป ซึ0งเมื0อพิจารณารวมกบัอายขุอง
ผลิตภณัฑ์หลงัออกสูต่ลาดโดยเฉลี0ยประมาณ 4-8 ปีสําหรับรถยนต์ และ 2-3 ปีสําหรับรถจกัรยานยนต์ และนบัรวมในสว่น
อะไหลที่0จะต้องผลิตเพื0อขายให้กับศนูย์อะไหล่อย่างต่อเนื0องอีกระยะหนึ0งหลงัจากนั 5น บริษัทจึงมีความเชื0อมั0นว่าเทคโนโลยี
สายควบคมุจะยงัคงใช้กนัอยา่งแพร่หลายอีกกวา่สบิปีเป็นอยา่งตํ0า 

 
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 

 ในสว่นของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์นั 5น ในปัจจุบนัยงัไม่สามารถคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ที0สามารถจะ
นํามาใช้ทดแทนได้ บริษัทจึงมีความเชื0อมั0นวา่เทคโนโลยีชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์จะยงัคงได้รับการยอมรับและใช้
กนัอยา่งแพร่หลายตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลานาน  
 

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
  3.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด 

บริษัทได้ดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่ายสายควบคมุมาเป็นเวลากว่า 29 ปี และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่าง   
รถยนต์มาเป็นเวลากวา่ 10 ปี มีผลงานและคณุภาพเป็นที0ยอมรับและไว้วางใจของลกูค้ามาอยา่งตอ่เนื0อง โดยในการดําเนินงาน
ที0ผา่นมา บริษัทมีกลยทุธ์ทางการตลาดที0สาํคญั ดงันี 5 

 
1) มุ่งเน้นกลยุทธ์เชิงรุก 

บริษัทยงัคงมุง่เน้นการจดัจําหนา่ยผา่นช่องทางลกูค้า Second Tier โดยศกึษาข้อมลูลกูค้า Second Tier ที0ได้รับคําสั0งซื 5อ
รุ่นใหม ่ๆ กบั OEM เพื0อติดตามและดําเนินการเสนอราคาขาย โดยในปี 2550 บริษัทมีสดัสว่นการขายให้ลกูค้า Second 
Tier ร้อยละ 19 ของยอดขายรวม เพิ0มขึ 5น 4% เปรียบเทียบกบัปี 2549 ปัจจบุนัลกูค้า OEM มีแนวโน้มที0จะใช้นโยบายการ
จดัหาชิ 5นสว่นยานยนต์ในลกัษณะ Global Sourcing คือเป็นการเปรียบเทียบข้อมลูการจดัหาชิ 5นสว่นกบั Supplier ทั0วโลก 
ทําให้การแขง่ขนัขยายวงกว้าง ดงันั 5นบริษัทจะไมม่ีคูแ่ขง่เพียงในประเทศเทา่นั 5น แตจ่ะต้องแขง่ขนักบัผู้ขายจากทั0วโลกด้วย  
ประกอบกบันโยบายและกฎหมายด้านการค้าตา่งประเทศก็เป็นตวัเปิดตลาดการค้าเสรี เช่น FTA, AFTA, AICO ซึ0งสง่ผล
ให้เกิดการที0แขง่ขนัที0รุนแรงมากขึ 5น ดงันั 5นในปี 2551 นี 5จะเป็นปีที0ทางบริษัทจะมุ่งเน้นด้านการลดต้นทนุมากขึ 5น โดยการ
จดัตั 5งทีมงานที0ทําหน้าที0วิเคราะห์และทํากิจกรรมการลดต้นทนุอยา่งจริงจงั ไมว่า่จะด้วยกลยทุธ์ด้านการต่อรองราคา การ
เปลี0ยนแหลง่ซื 5อ การลงทนุเครื0องมือ เครื0องจกัร เพื0อสามารถผลิตชิ 5นสว่นบางรายการได้เองในบริษัท ซึ0งสง่ผลทําให้ราคา
และต้นทนุถกูลงและรองรับการแข่งขนัได้ ทั 5งนี 5บริษัทได้มีแผนการสง่เสริมการขายโดยจะเข้าร่วมงานแสดงชิ 5นสว่นยาน
ยนต์ในงาน TAPA ( Thailand Auto Parts & Accessories ) ซึ0งจะมีขึ 5นในช่วงต้นปี 2551 เพื0อเป็นอีกช่องทางที0จะเปิดตวั
กบัผู้ซื 5อโดยตรงได้รู้จกับริษัทมากขึ 5นโดยเฉพาะลกูค้าตา่งประเทศ 
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2) มุ่งเน้นการผลิตผลติภณัฑ์ที�มีคุณภาพ 
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์จะทําการคดัเลือกผู้ผลิตชิ 5นสว่นที0สามารถผลิตผลิตภณัฑ์ที0มีคุณภาพสงูได้ตรง
ตามความต้องการของลกูค้าในช่วงก่อนการผลติจริง โดยผู้ผลติชิ 5นสว่นที0ผา่นการคดัเลือกแล้วจะได้รับคําสั0งซื 5อผลิตภณัฑ์
จากบริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์อยา่งตอ่เนื0องตลอดระยะเวลาการประกอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แต่ละ
รุ่น ซึ0งโดยปกติแล้วจะมีระยะเวลาประมาณ 4-8 ปีสําหรับรถยนต์ และ 2-3 ปีสําหรับรถจกัรยานยนต์ ฉะนั 5นหากบริษัท
สามารถผลิตสายควบคุมที0มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที0บริษัทผู้ผลิตต้องการ ก็จะทําให้บริษัทได้รับคําสั0งซื 5อเพื0อนําไป
เป็นสว่นประกอบในการผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์อยา่งตอ่เนื0องตลอดการผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์รุ่นนั 5น ๆ 
และจะได้รับคําสั0งซื 5อเพื0อนําไปใช้เป็นอะไหลใ่นศนูย์อะไหลภ่ายหลงัจากที0รถยนต์และรถจกัรยานยนต์รุ่นนั 5น ๆ เลิกผลิตไป
แล้วอีกด้วย จากเหตผุลดงักลา่ว บริษัทจึงได้ทําการพฒันาคณุภาพในการผลติมาโดยตลอด โดยจะเห็นได้จากการที0บริษัท
ได้รับประกาศนียบตัรบตัรรับรองคณุภาพและมาตรฐานด้านต่าง ๆ เช่น ISO 9002:1994, QS 9000, ISO 14001, และ 
ISO/TS 16949 ทั 5งนี 5 การที0บริษัทสามารถรักษามาตรฐานการผลติให้มีคณุภาพอย่างสมํ0าเสมอทําให้การผลิตของบริษัทมี
ประสทิธิภาพ มีของเสยีระหวา่งผลติน้อย ซึ0งสง่ผลให้บริษัทมีต้นทนุการผลติที0ตํ0าลงด้วย 
 

3) มุ่งเน้นความสัมพนัธ์กับลูกค้า 
ตามที0ทางบริษัทมีนโยบายในเรื0องของการสร้างสมัพนัธ์ภาพที0ดีกบัลกูค้า จึงได้กําหนดเรื0องการสร้างความพึงพอใจของ    
ลกูค้าไว้เป็นเป้าหมายขององค์กร เพื0อยกระดบัการบริการด้านคณุภาพ ราคา และการสง่มอบ (QCD)  โดยนํามาวิเคราะห์
และกําหนดแผนการปรับปรุงร่วมกนั เพื0อสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า ในปี 2550 ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 79.40 
เพิ0มขึ 5น 0.8% เปรียบเทียบกบัปี 2549  ซึ0งเป้าหมายในปี 2551 จะปรับเพิ0มขึ 5นเป็นร้อยละ 83  อีกทั 5งยงัได้กําหนดแผนการ 
ออกเยี0ยมลกูค้าเพื0อรับทราบปัญหาต่าง ๆ และนําข้อเสนอแนะของลกูค้ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื0อง โดยบริษัทได้เข้าร่วม    
กิจกรรมตา่ง ๆ ที0เกี0ยวข้องกบัอตุสาหกรรมยานยนต์อย่างสมํ0าเสมอ  นอกจากนี 5 บริษัทยงัมีการสง่พนกังานไปร่วมพฒันา
ผลิตภัณฑ์กับบริษัทผู้ ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื0อให้พนักงานเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถ
ออกแบบผลติภณัฑ์ให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าได้ ซึ0งการร่วมมือเพื0อพฒันาผลติภณัฑ์ดงักลา่วจะเป็นการช่วยสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าและเพิ0มโอกาสในการขายผลติภณัฑ์ของบริษัทตอ่ไป 

 
4) การจัดส่งผลติภณัฑ์ได้ตรงต่อเวลา 

การจดัสง่ผลิตภณัฑ์ได้ตรงตามเวลาที0ลกูค้าต้องการเป็นปัจจยัที0สําคญัไม่น้อยไปกว่าคณุภาพของผลิตภณัฑ์   บริษัทได้
พฒันาระบบการจดัสง่ผลติภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าอยา่งตอ่เนื0อง โดยใช้ระบบ Toyota Production System (TPS) ซึ0งเป็นระบบที0
คิดค้นโดยโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั0น มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื0อเพิ0มประสิทธิภาพในการผลิตและจดัสง่ผลิตภณัฑ์
ของบริษัทให้แก่ลกูค้า 

 
5) การมีพันธมิตรทางธุรกิจที�เป็นที�ยอมรับ 

การที0บริษัทมีพนัธมิตรทางธุรกิจที0มีชื0อเสยีงและเป็นที0ยอมรับของผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ อาทิเช่น ไฮเลก็ซ์ คอร์-
ปอเรชั0น การทําสญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค การทําสญัญาการรับความช่วยเหลือทางด้าน
เทคนิคในการผลิตสายควบคมุรถยนต์จาก เเดดอง ซิสเต็ม ประเทศเกาหลี การทําสญัญาความร่วมมือในการผลิตสาย   
ควบคุมในรถยนต์กับเฟลกซ์เทค จากประเทศอาร์เจนตินา เป็นเหตุผลสําคัญที0ทําให้บริษัทได้รับการยอมรับในด้าน
มาตรฐานและคณุภาพของผลติภณัฑ์จากลกูค้า 
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6)   กลยุทธ์ด้านการกาํหนดราคา 
บริษัททําการควบคุมต้นทนุการผลิตของบริษัทอย่างต่อเนื0อง โดยการใช้ระบบการผลิตที0มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม  
มาตรฐาน ทําให้บริษัทสามารถกําหนดราคาผลติภณัฑ์ที0เหมาะสมและสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัได้ 
 

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

จึงสามารถรวบรวมชิ 5นสว่นที0ใช้ร่วมกนัได้ในแต่ละลกูค้าเพื0อจดัทําชิ 5นสว่นภายในประเทศแทนการนําเข้า ซึ0งทําให้ต้นทุน    
ตํ0าลง สง่ผลให้มีความยืดหยุน่ในการใช้กลยทุธ์ด้านราคาในการแขง่ขนั และการวางแผนผลติชิ 5นสว่นรุ่นใหม ่ๆ  ในระยะยาว 

 
3.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ในปี 2550 บริษัทมียอดขายรวมทั 5งสิ 5นจํานวน 2,201 ล้านบาท โดยเมื0อแบ่งสดัสว่นยอดขายของบริษัทในปี 2550 

แยกตามยี0ห้อของลกูค้า (รวมยอดขายให้แก่ศนูย์อะไหลข่องผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แต่ละราย) จะสามารถแบ่งได้
ตามแผนภมูิวงกลมดงันี 5 
 

11%

2% 1% 4%3%
3%

5%

6%

7%

11%

29%

18%

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบ่งได้ดงันี P 
1.  ผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

 กลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถยนต์  
 กลุ่มลูกค้าของบริษัทสําหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ได้แก่ 
บริษัทผู้ผลติรถยนต์ชั 5นนําตา่ง ๆ อนัได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แป
ซิฟิค เอ็นจิเนียริ0ง แอนด์ แมนแูฟคเจอริ0ง จํากดั บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศ
ไทย) จํากัด เป็นต้น ซึ0งลกูค้าดงักลา่วเป็นลกูค้าของบริษัทมาเป็นเวลานาน โดยบริษัทมีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่คือบริษัท 
ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  จํากดั คิดเป็นร้อยละ 29 ของยอดขายรวม  ทั 5งนี 5เพื0อเป็นการลดความเสี0ยงจากการพึ0งพา
ลกูค้ารายใหญ่ บริษัทจึงมีนโยบายเพิ0มสว่นแบ่งตลาดจากลกูค้าเดิมรายอื0น ๆ และขยายฐานสูล่กูค้าใหม่เพิ0มมากขึ 5น โดยจะ
เน้นไปที0กลุม่บริษัทผู้ผลติรถยนต์ที0จะย้ายฐานการผลติมายงัประเทศไทย นอกจากนี 5ยงัรวมถึงการหาลกูค้าใหมใ่นภมูภิาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ด้วย ซึ0งเป็นไปตามเป้าหมายหลกัของบริษัทที0ต้องการจะรักษาความเป็นบริษัทผู้ผลติสายควบคมุรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ชั 5นนําในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

อื0นๆ 
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หมายเหต ุ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั0น จํากดั ได้ก่อตั 5งบริษัทใหมข่ึ 5น เพื0อดําเนินธุรกิจในการจดัหาชิ 5นสว่นในการผลติ   
 รถยนต์ในภมูิภาคเอเชีย คือ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ0ง แอนด์ แมนแูฟคเจอริ0ง จํากดั  

 
ทั 5งนี 5ผู้ผลติรถยนต์ที0เป็นลกูค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตั 5งแตปี่ 2547 – 2551) 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, Tida 

บริษัทผู้ผลติรถยนต์อื0น  
 
- Fighter,  Ranger, BT-50 
 
- Mega, Dutro, Series 
 
- Captiva, Aveo 
 

 
กลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ 

 กลุม่ลกูค้าของบริษัทสาํหรับธุรกิจผลติสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ ได้แก่ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนแูฟคเจอริ0ง จํากดั บริษัท 
ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จํากัด บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากัด บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากัด  
บริษัทมีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่คือบริษัท ไทยฮอนด้า แมนแูฟคเจอริ0ง จํากดั คิดเป็นร้อยละ 11 ของยอดขายรวม เพื0อเป็นการ
ลดความเสี0ยงจากการพึ0งพาลกูค้ารายใหญ่เช่นเดียวกบัลกูค้าในกลุม่ผู้ผลิตรถยนต์ บริษัทมีนโยบายเพิ0มสว่นแบ่งตลาดจาก
ลกูค้าเดิม และขยายฐานลกูค้าใหม่เพิ0มมากขึ 5น โดยจะเน้นไปที0กลุม่บริษัทผู้ผลิตรถจกัรยานยนต์ที0จะย้ายฐานการผลิตมายงั
ประเทศไทย นอกจากนี 5ยงัรวมถึงการหาลกูค้าใหม่ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วย ทั 5งนี 5เป็นไปตามเป้าหมายหลกัของ
บริษัทที0ต้องการจะรักษาความเป็นบริษัทผู้ผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั 5นนําในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ 
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ทั 5งนี 5ผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ที0เป็นลกูค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตั 5งแตปี่ 2547 - 2551) มีดงันี 5 
บริษัทผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ รุ่นรถจกัรยานยนต์ 

  
- 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  
 กลุม่ลกูค้าศนูย์อะไหลร่ถยนต์และรถจกัรยานยนต์เป็นกลุม่ลกูค้าต่อเนื0องจากกลุม่ลกูค้าผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยาน-
ยนต์ เนื0องจากเป็นสว่นของการบริการอะไหลแ่ละซ่อมบํารุงรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ของผู้ผลิตแต่ละรายการขยายตวัของ   
ลกูค้ากลุม่นี 5จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
 บริษัทมีทีมการตลาดที0มีประสบการณ์ในการขายตรงและการบริการหลงัการขายเป็นของตนเอง โดยเจ้าหน้าที0การตลาด
ของบริษัทจะทําการหารายชื0อและกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ซึ0งมีทั 5งกลุม่เป้าหมายที0เป็นบริษัทในเครือและกลุม่เป้าหมายใหม่ โดย
จะทําการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ผ่านทางกลุ่มบริษัทในเครือและทางอินเตอร์เน็ต จากนั 5นจะส่งทีมการตลาดซึ0งมีความ
เชี0ยวชาญและได้รับการอบรมในเรื0องผลติภณัฑ์เป็นอยา่งดีเข้าไปติดตอ่ โดยบริษัทได้เน้นถึงความสาํคญัของบริการหลงัการขาย 
โดย       เจ้าหน้าที0การตลาดจะเข้าเยี0ยมเยียนและพบปะกบัลกูค้าอย่างสมํ0าเสมอเพื0อรับทราบปัญหาและนําไปปรับปรุงการ
ปฏิบตัิงานให้อยูใ่นระดบัสงูสดุตามที0ลกูค้าคาดหวงั 
 
  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
สายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลกัษณะ OEM ให้แก่ผู้ผลิตชิ 5นสว่นรถยนต์และรถ      
จกัรยานยนต์ (Second Tier) เพื0อผลิตเพิ0มเติมก่อนสง่ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ต่อไป โดย
เป็นการผลติตามคําสั0งซื 5อของผู้ผลติชิ 5นสว่นนั 5น ๆ 

 
 



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

 

21 
 

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 2550 กว่าร้อย
ละ99 ของยอดขายรวมมาจากการจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์หรือชิ 5นส่วนของ
สายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ในลกัษณะ OEM โดยมียอดขายที0เป็นการจดัจําหน่ายในลกัษณะ REM 
เพียงประมาณร้อยละ 1  
 ในปัจจบุนั บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากการขายในประเทศต่อต่างประเทศเท่ากบัร้อยละ 96 ต่อร้อยละ 4 โดยมีการ
ส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย จีน บราซิล สหรัฐอเมริกา อินเดีย เวียดนาม ญี0ปุ่ น อินโดนีเซีย และสเปน ซึ0งปัจจุบนับริษัท
สดัสว่น รายได้จากการสง่ออกไปยงัตา่งประเทศเพิ0มขึ 5นร้อยละ 2 เปรียบเทียบกบัปี 2549    
 ทั 5งนี 5ในการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ บริษัทจะต้องผ่านกระบวนการคดัเลือก
ผู้ผลติชิ 5นสว่นซึ0งจะเริ0มตั 5งแตบ่ริษัทผู้ผลติรถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์ประกาศแผนการผลิต โดยจะเปิดให้บริษัทผู้ผลิตชิ 5นสว่น
เข้าร่วมเสนอราคาเพื0อเป็นผู้ผลติชิ 5นสว่น โดยการนําเสนอแบบและราคาของชิ 5นสว่นสาํหรับรถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์เป็นรุ่น 
ๆ ไป  
 
กระบวนการคัดเลือกผู้ผลิตชิ Pนส่วนสาํหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นมีดังนี P 
 
 
  
 
 
ขั 5นตอนที0 1 บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิตรถรุ่นใหม่ โดยให้รายละเอียดเกี0ยวกับ

ระยะเวลาที0เริ0มออกแบบ ทดสอบ กระทั0งเริ0มทําการผลิตจริง ตลอดจนกําหนดคุณสมบตัิ จํานวน และ
เงื0อนไข  อื0น 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 

ขั 5นตอนที0 5 และ 6 บริษัทผู้ผลติชิ 5นสว่นที0ได้รับการคดัเลอืกดําเนินการผลิตสง่โรงงานผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ตาม
ช่วงระยะเวลาตา่ง ๆ ที0ผู้ประกอบรถกําหนด ตลอดจนต้องทําการผลิตสง่ให้ศนูย์บริการหลงัการขายเพื0อ
ใช้เป็นอะไหลต่อ่ไป  
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 3.2.4 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต  
 ในปี 2550 ประเทศไทยเผชิญกับภาวะการชะลอตัว โดยมีสาเหตุมาจากในช่วงครึ0งแรกของปีนั 5น การเมือง

ภายในประเทศไม่มีเสถียรภาพเท่าที0ควร จึงมีผลกระทบกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศ ส่งผลให้
ภาคเอกชนขาดความเชื0อมั0นในการลงทนุในโครงการต่าง ๆ จึงทําให้อปุสงค์ภายในประเทศหดตวั และต้นทุนวตัถดุิบในการ
ผลติเพิ0มสงูขึ 5น ถึงแม้วา่ในครึ0งปีหลงัเศรษฐกิจจะมีการปรับตวัขึ 5นบ้าง เนื0องจากนโยบายการสง่เสริมพลงังานทดแทนในประเทศ 
และการขยายตวัของตลาดตา่งประเทศก็ตาม  

แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2550 มีทิศทางที0ชะลอตวั แต่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในภาวะทรงตวั มียอดผลิต
รถยนต์รวมทั 5งสิ 5น 1,287,379 คนั เพิ0มขึ 5น 8% จากปีก่อน สว่นรถจกัรยานยนต์มียอดผลติรวมทั 5งสิ 5น 3,334,798 คนั ลดลง 6%  
 
สถติิยอดผลติรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

                                                                                   (หนว่ย : คนั) 

ปี รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ 

 ยอดผลติ ยอดขาย ยอดสง่ออก อตัราการเติบโต ยอดผลติ ยอดขาย ยอดสง่ออก อตัราการเติบโต 

  
ในประเทศ 

 
ของยอดผลติ 

(%)  
ในประเทศ 

 
ของยอดผลติ 

(%) 

2548 1,125,316 690,409 434,907 21 3,498,836 2,161,250 1,337,586 22 

2549 1,188,044 646,838 541,206 6 3,543,683 1,968,017 1,575,666 1 

2550 1,287,379 598,287 689,092 8 3,334,798 1,545,313 1,789,485 (6) 
                                                                       ที0มา : สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2551 คาดว่าจะขยายตวัได้ดีขึ 5น เนื0องจากการลงทนุของภาคเอกชนทั 5งในและ
ต่างประเทศมีแนวโน้มที0จะเพิ0มขึ 5นอย่างต่อเนื0อง ความชดัเจนทางการเมืองหลงัจากมีการจดัตั 5งรัฐบาลใหม่ และนโยบายการ
สง่เสริมพลงังานทดแทนในประเทศ (อีโคคาร์) น่าจะช่วยกระตุ้นกําลงัซื 5อภายในประเทศ อีกทั 5งการขยายตวัของตลาดใหม่ใน
ตา่งประเทศ อาทิเช่น กลุม่แอฟริกาใต้ อเมริกากลาง มีทิศทางสง่ออกที0ดีขึ 5น โดยประเมินวา่ในปี 2551 จะมียอดการผลติรถยนต์
ประมาณ 1.4 ล้านคนั เพิ0มขึ 5นประมาณ 11% จากปีก่อน สว่นรถจกัรยานยนต์เฉพาะที0เป็น CBU มียอดผลิตประมาณ 1.8 ล้าน
คนั เพิ0มขึ 5นประมาณ 7%  

แต่อย่างไรก็ตาม สิ0งที0ผู้ ผลิตชิ 5นส่วนจะต้องปรับตัวอย่างต่อเนื0องและรวดเร็ว คือการมีเทคโนโลยีที0ทันสมัย มี
ความสามารถในการลดต้นทนุการผลติ เพิ0มความสามารถในการออกแบบวิจยัและพฒันา ตลอดจนสร้างการบริหารจดัการให้
มีมาตรฐานสงูเทียบเทา่มาตรฐานสากล เพื0อเป็นที0ยอมรับของผู้ผลติยานยนต์ระดบัโลก และรองรับการแขง่ขนัระดบัโลกภายใต้
กรอบการค้าตา่ง ๆ เช่น  WTO, AFTA, FTA เป็นต้น  
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 สภาวะการแขง่ขนัในตา่งประเทศ  
 บริษัทมีการผลติเพื0อสง่ออก ปี 2550 เป็นร้อยละ 4  ของยอดขายรวม ทั 5งนี 5 การสง่ออกสายควบคมุและชดุควบคมุราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ของบริษัทส่วนใหญ่จะไม่ใช่การส่งออกผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป แต่จะเป็นการสง่ออกชิ 5นส่วน (Component 
Part) ไปยงัประเทศมาเลเซีย  เวียดนาม มาเลเซีย ญี0ปุ่ น จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น ซึ0งส่วนใหญ่เป็นการสง่ออกไปยงั
บริษัทในกลุม่ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น ทั 5งนี 5 การผลิตชิ 5นสว่นดงักลา่วเป็นในลกัษณะของ OEM ซึ0งการแข่งขนัในตลาดต่างประเทศ
โดยเฉพาะอยา่งยิ0งในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นั 5นมีแนวโน้มที0จะทวีความรุนแรงมากยิ0งขึ 5น เนื0องจากผู้ผลิตรถยนต์มีนโยบาย
ในการจดัหาวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบโดยเปรียบเทียบต้นทนุในการจดัซื 5อจากผู้ผลิตชิ 5นสว่นหลายประเทศ ทําให้บริษัทผู้ผลิต
สายควบคมุและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในต่างประเทศ  เช่น บริษัทผู้ผลิตสายควบคมุในประเทศจีน ซึ0งมีต้นทุน
ค่าแรงในการผลิตตํ0า จะมีความได้เปรียบ อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัมีข้อได้เปรียบด้านผลิตภณัฑ์ที0มีคณุภาพสงู เนื0องจากบริษัท
เป็นผู้ผลิตที0อยู่ใน     อุตสาหกรรมมานาน อีกทั 5งมีชื0อเสียงเป็นที0ยอมรับ โดยได้รับลิขสิทธิ{และความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
จากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0น ซึ0งบริษัทมีชื0อเสยีงระดบัโลกในด้านเทคโนโลยีการผลิตสายควบคมุและชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ ทําให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทเป็นที0นา่เชื0อถือและได้รับการยอมรับในเรื0องของคณุภาพเป็นอยา่งสงูจากผู้ผลติ 

อนึ0ง ภายใต้สญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and Technical Assistance 
Agreement) ที0บริษัททํากบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นนั 5น บริษัทมีข้อตกลงว่าจะไม่สง่ออกผลิตภณัฑ์ไปนอกประเทศที0มีบริษัทในกลุม่
ของ 
ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0น เว้นแตจ่ะได้รับคํายินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0นก่อน  

ในปี 2550 บริษัทตั 5งเป้าหมายที0จะเพิ0มสดัสว่นขายในตา่งประเทศให้มากขึ 5นกวา่ปี 2549 โดยจะเป็นในลกัษณะของ
การให้การสนบัสนนุชิ 5นสว่นที0มีคณุภาพและราคาที0แข่งขนัได้ให้แก่บริษัทในกลุม่ของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นเป็นหลกั โดยเฉพาะ
อยา่งยิ0งบริษัทในกลุม่ของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0นที0อยูใ่นประเทศเวียดนาม ญี0ปุ่ น และอินเดีย 
 ในสว่นของการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบัลกูค้าอื0นในต่างประเทศที0ไม่ใช่บริษัทในกลุม่ของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นนั 5น 
บริษัทสามารถดําเนินการได้ทนัที หากได้รับคํายินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยหากเป็นการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ไปยงัประเทศที0
มีบริษัทในกลุม่ของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นตั 5งอยู่และเป็นความต้องการของลกูค้าที0จะซื 5อตรงจากบริษัท บริษัทสามารถจําหน่าย
ให้กบัลกูค้าได้โดยตรง ไมจํ่าเป็นต้องจําหนา่ยผา่นบริษัทในกลุม่ของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0นแตอ่ยา่งใด 
 
 3.3 การจัดหาผลติภณัฑ์ 
  3.3.1 กาํลังการผลิต 

บริษัทมีกําลงัการผลติและอตัราการใช้กําลงัการผลติในชว่งปี 2548 - 2550 ดงัตารางตอ่ไปนี 5  
 2548 2549 2550 
สายควบคุมรถยนต์    

กําลงัการผลติ (เส้น) 13,000,000 18,000,000 23,280,000 
การผลติจริง (เส้น) 12,498,905 13,721,437 17,296,192 
อตัราการใช้กําลงัการผลติ (ร้อยละ) 96.15 76.23 74.30 

สายควบคุมรถจักรยานยนต์    
กําลงัการผลติ (เส้น) 10,000,000 12,300,000 13,253,600 
การผลติจริง (เส้น) 9,977,685 11,221,420 9,891,784 
อตัราการใช้กําลงัการผลติ (ร้อยละ) 99.78 91.23 74.63 
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์    
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 2548 2549 2550 
กําลงัการผลติรวม (ชดุ) 1,800,000 1,800,000 1,728,000 
การผลติจริง - แบบใช้สายควบคมุ (ชดุ) 696,639 671,294 688,000 
การผลติจริง - แบบ arm – type (ชดุ) 940,496 625,434 Stop Model 
อตัราการใช้กําลงัการผลติ (ร้อยละ) 90.95 72.04 39.81 

      
3.3.2 ขั Pนตอนการผลิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั 5นตอนการผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
การผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีขั 5นตอนการผลิตที0เหมือนกันทุกประการ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 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  นําเม็ดพลาสติกมาหลอมและฉีดขึ 5นรูปพลาสติกตามแบบที0ต้องการเพื0อนําไปเป็นสว่น 
       พลาสติกสาํเร็จรูป ประกอบสาํหรับสายควบคมุรถยนต์ตอ่ไป 

รีดลวดกลมให้แบน 

ม้วนเป็นท่อ 

นําท่อที�ได้มาหุ้ม 
พลาสติกอีกชั Pน 

ตัดตาม ขนาดที� 
ต้องการ 

ขั Pนตอนการผลิตสายนอก 

ลวดสาํเร็จรูป 

ตัดตาม ขนาดที� 
ต้องการ 

ขึ Pนรูปปลายสายใน 

ใส่หวัยึด 

 
 

ประกอบ 

ติดอุปกรณ์ ตัวยึด ตาม 
คุณลักษณะประเภทของ 

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 

ปอกฉนวนกรณีที�ลวดนัPน 
หุ้มพลาสติก 
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4.    ขั 5นตอนการประกอบ    นําสายนอกมาประกอบกับสายใน โดยติดอุปกรณ์และชิ 5นส่วนประกอบอื0น ๆ ตาม
คณุลกัษณะของสายควบคมุรถยนต์ประเภทที0ต้องการ 

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 5นสว่นที0บริษัทยงัไมส่ามารถหาผู้ผลติในประเทศได้ หรือไมคุ่้มทนุที0จะผลติ 

 ในปี 2550 บริษัทมีการจดัซื 5อวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบเพื0อนํามาใช้ในกระบวนการผลติสายควบคมุรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ คิดเป็นมลูค่ารวมทั 5งสิ 5นประมาณ 1,335 ล้านบาท ทั 5งนี 5เป็นการ
จัดซื 5อจากคู่ค้าในประเทศไทยคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 72 และเป็นการจัดซื 5อจากคู่ค้าต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วน
ประมาณ   ร้อยละ 28 โดยวตัถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบหลกัที0บริษัทมีการซื 5อมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ วตัถุดิบและ
ชิ 5นส่วนประกอบประเภทเหล็ก ยาง ลวด เม็ดพลาสติก และมอเตอร์ โดยยอดการสั0งซื 5อวตัถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบหลกั
ดงักลา่วรวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 94 ของยอดการสั0งซื 5อทั 5งหมด   

สําหรับคู่ค้าของบริษัทนั 5นมีจํานวนหลายรายซึ0งส่วนใหญ่จะเป็นคู่ค้ากับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีคู่ค้า   
เพียง 2 ราย ที0มียอดสั0งซื 5อรวมจากบริษัทในปี 2550 มากกว่าร้อยละ 10 ของยอดการสั0งซื 5อรวมของบริษัท ได้แก่ ไฮเล็กซ์ คอร์
ปอ-เรชั0น และบริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็คทริค แมนูแฟ็คเจอริ0ง จํากัด โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 22 และร้อยละ 19 
ตามลาํดบั ทั 5งนี 5 วตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบหลกัที0ซื 5อจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0น ได้แก่ วตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบประเภทยาง 
สว่นประกอบสําเร็จรูป (เช่น Bolt Joint, Boot Assembly, Bracket Assembly, Cap Assembly, Carrier Plate และ Casing 
Cap ที0ใช้ในการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์) เหล็ก และเม็ดพลาสติก เพื0อนํามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ สําหรับชิ 5นสว่นประกอบหลกัที0

นําโครงมาใส่ชุดอุปกรณ์

ใส่ส่วนประกอบ
(สายเคเบิล ลูกล้อ มอเตอร์)

ใส่น๊อตและตัวยดึ

ขั�นตอนการผลติชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ตรวจสอบ

บรรจุเพื=อเตรียมจดัส่ง
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บริษัทสั0งซื 5อจากบริษัท ไทยซมัมิท มิทซูบะ อิเล็คทริค แมนูแฟ็คเจอริ0ง จํากัด ได้แก่ มอเตอร์ ซึ0งนํามาใช้ในการประกอบชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์  โดยสาเหตุที0บริษัทต้องจัดซื 5อวตัถุดิบและชิ 5นสว่นประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นนั 5น 
เนื0องจากชิ 5นส่วนประกอบ  ดงักลา่วเป็นชิ 5นสว่นประกอบที0ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที0จะ
ผลติเอง หรือไม่สามารถจดัหาวตัถดุิบจากแหลง่ภายในประเทศไทยได้ ดงันั 5น การซื 5อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นซึ0งเป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัทที0มีนโยบายในการสนบัสนนุด้านวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบที0มีคณุภาพและราคาที0แข่งขนัได้ให้กบับริษัทใน
กลุ่มของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นอยู่แล้ว จึงเป็นวิธีที0เหมาะสม  อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ทําสญัญาที0กําหนดให้บริษัทจะต้อง
จดัซื 5อวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบจาก      ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0นแตอ่ยา่งใด 

ในการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั 5น บริษัทได้สั0งซื 5อวตัถุดิบและชิ 5นส่วนประกอบจากทั 5งคู่ค้า
ภายในประเทศและคูค้่าตา่งประเทศ โดยมีสดัสว่นการสั0งซื 5อวตัถดุิบจากคู่ค้าภายในประเทศประมาณร้อยละ 70 ของยอดการ
สั0งซื 5อวตัถดุิบรวมเพื0อนํามาใช้ในการผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในปี 2550 สดัสว่นที0เพิ0มขึ 5นเนื0องจากวตัถดุิบ
หลกัในการผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ประกอบด้วยวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบประเภทยาง ลวด และเม็ด
พลาสติกซึ0งสามารถจัดหาได้จากคู่ค้าในประเทศหลายรายเพิ0มมากขึ 5น โดยมีมูลค่าการสั0งซื 5อวัตถุดิบหลกัคิดเป็นสดัส่วน
ประมาณร้อยละ 50 ของยอดการสั0งซื 5อวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบทั 5งหมดที0นํามาใช้ในการผลติสายควบคมุ 

สาํหรับวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบที0ใช้ในการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์นั 5น บริษัทได้สั0งซื 5อจากทั 5ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2550 บริษัทมีสดัสว่นการสั0งซื 5อจากภายในประเทศประมาณร้อยละ 75 ของยอดการ
สั0งซื 5อวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบรวมที0นํามาใช้ในการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ ทั 5งนี 5วตัถดุิบหลกัในการผลิต
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ประกอบด้วยเหล็กและมอเตอร์  ซึ0งบริษัทมีการสั0งซื 5อจากคู่ค้าหลายราย   จากการที0
บริษัทไมไ่ด้สั0งซื 5อวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบจากคูค้่ารายใดเกินกวา่ร้อยละ 30 ของยอดการสั0งซื 5อวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบ
รวมนั 5น บริษัทจึงไมไ่ด้พึ0งพาการจดัซื 5อวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบจากคู่ค้ารายใดรายหนึ0งเป็นสําคญั และเนื0องจากบริษัทมีคู่
ค้าหลายรายทําให้หากเกิดปัญหาในการจดัหาวตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบจากคูค้่ารายใดรายหนึ0ง บริษัทจะยงัสามารถจดัหา
วตัถดุิบและชิ 5นสว่นประกอบทดแทนที0มีคณุภาพในระดบัเดียวกนัจากคูค้่ารายอื0นได้ 
 
3.3.4 ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 

บริษัทกําหนดมาตรฐานการจดัการด้านสิ0งแวดล้อมไว้อย่างเข้มงวดและถือเป็นนโยบายหลกัของบริษัท ซึ0งผลจาก
การดําเนินการทางด้านการจดัการสิ0งแวดล้อมที0ได้มาตรฐาน ทําให้บริษัทได้รับประกาศนียบตัรรับรองคณุภาพของระบบการ
จดัการสิ0งแวดล้อม (ISO 14001) จาก TUV ตั 5งแต่ปี 2543 ซึ0งนบัเป็นผู้ประกอบการอนัดบัต้น ๆ ในอตุสาหกรรมนี 5ที0ได้รับการ
รับรองคณุภาพการจดัการสิ0งแวดล้อม 

บริษัทกําหนดให้พนกังานที0ทํางานในสว่นการผลิตและงานที0มีโอกาสเสี0ยงที0จะเกิดอบุตัิเหตหุรือสมัผสักบัสารเคมี
หรือของเสยีตา่ง ๆ ต้องสวมอปุกรณ์ป้องกนัให้ครบถ้วน รวมทั 5งจดัให้มีการตรวจสขุภาพพนกังานในกลุม่ดงักลา่วอย่างละเอียด
เป็นพิเศษทกุ ๆ ปี  

กระบวนการผลติและเครื0องจกัรปัจจบุนัของบริษัทก่อให้เกิดฝุ่ นควนับ้าง แตไ่มเ่กินคา่มาตรฐานของอตุสาหกรรมใน
สว่นนํ 5านั 5น มีเพียงนํ 5าเสยีจากการใช้ประจําวนั ซึ0งสามารถบําบดัได้ด้วยวิธีการปกติ  

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

- สิ0งของปนเปื5อนตา่ง ๆ เช่น ถงุมือ  
  ที0ใช้ในการทํางาน 

- เศษกระดาษ ดีบกุ สงักะส ี  
  เศษไม้ 

- ถงุมือถงุพลาสติกทั0วไป  
   เศษอาหาร 
 

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

ในการกําจดัขยะอนัตราย บริษัทได้ว่าจ้างผู้ เชี0ยวชาญด้านการบําบดัของเสียให้เป็นผู้ดําเนินการโดยเฉพาะ และ
รายงานการกําจดัขยะอนัตรายตอ่กรมโรงงานอตุสาหกรรมเป็นประจําทกุเดือน ซึ0งการดําเนินการจดัการสิ0งแวดล้อมของบริษัท 
เป็นไปตามข้อบงัคบัของกรมโรงงานอตุสาหกรรมและการนิคมอตุสาหกรรมอมตะทกุประการ  

บริษัทได้กําหนดนโยบายด้านสิ0งแวดล้อม  ดงันี 5 
1. ลดความสิ 5นเปลืองในการใช้พลงังานและทรัพยากรที0มีผลกระทบต่อสิ0งแวดล้อมในการดําเนินกิจกรรมที0

เกี0ยวข้องกบักระบวนการผลติให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
2. ศกึษาวิเคราะห์การเกิดมลภาวะที0เป็นพิษจากกระบวนการผลติ เพื0อนํามาปรับปรุงอยา่งตอ่เนื0อง 
3. ปฏิบตัิและคงไว้ซึ0งกฎหมายที0เกี0ยวข้องกบัสิ0งแวดล้อม และข้อกําหนดอื0น ๆ ภายในองค์กรอยา่งเคร่งครัด 
4. จัดทําขั 5นตอนดําเนินงานด้านสิ0งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื0อทําการทบทวนให้เป็นไปตามข้อกําหนดและ

บรรลไุด้ตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 
5. มุ่งสร้างจิตสํานึกด้านสิ0งแวดล้อมให้กับพนกังานทุกระดบัภายในองค์กร ให้สามารถนําไปปฏิบตัิและคงไว้

อยา่งมีประสทิธิภาพ 
6. ให้คําแนะนําประชาสมัพนัธ์และเปิดเผยนโยบายสิ0งแวดล้อมตอ่สาธารณะชนอยา่งทั0วถึง  
 
นอกเหนือจากการกําจดัขยะโดยคํานงึถึงความปลอดภยัแล้ว  บริษัทยงัจดัให้มีการจดักิจกรรมภายในเพื0อลดการใช้

พลงังานและวสัดสุิ 5นเปลอืงอยา่งตอ่เนื0อง โดยมีโครงการหลกั คือ 
โครงการลดการใช้กระดาษและพื 5นที0จดัเก็บข้อมลูดิจิตอล 
บริษัทได้ดําเนินโครงการแปลงเอกสารให้อยูใ่นรูป .pdf  และเก็บไว้ที0ฐานข้อมลูกลาง (Server) ตั 5งแต่กลางปี 2550 

ซึ0งได้ผลดี จึงจะขยายผลต่อโดยนําข้อมลูบน Server ที0มีผู้ ใช้ร่วมกนัหลายฝ่ายมากําหนดสิทธิ{การเข้าใช้และกําหนดพื 5นที0การ
เก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับหน้าที0และตําแหน่งของพนกังาน  การจดัสรรการใช้งานดงักล่าวจะช่วยเพิ0มประสิทธิภาพให้ระบบ
ทํางานได้เร็วขึ 5นและลดการใช้งานที0ไมจํ่าเป็นลงได้ 

โครงการที0เกี0ยวข้องกบัสิ0งแวดล้อมทั 5งหมดรับผิดชอบโดยคณะกรรมการสิ0งแวดล้อม โดยมีตวัแทนฝ่ายบริหารเป็น
ประธาน และกําหนดคณะทํางานสาํหรับแตล่ะโครงการอยา่งชดัเจน มีการประชมุคณะกรรมการสิ0งแวดล้อมเพื0อติดตามผลทกุ 
ๆ ไตรมาส และสรุปเป็นรายงานส่งให้กับผู้บริหารอย่างสมํ0าเสมอ  นอกจากนี 5 ในกรณีที0พนกังานพบสภาพการทํางานที0ไม่
ปลอดภยัหรือบริเวณที0มีสิ0งแวดล้อมไมเ่หมาะสม ก็สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื0อแจ้งหรือร้องเรียนตอ่คณะกรรมการสิ0งแวดล้อม
ได้ทนัที และประธานคณะกรรมการจะต้องตอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและดําเนินการแก้ไขภายในกําหนด 

บริษัทให้ความสําคญักบัการจดัการทางด้านสิ0งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และตระหนกัถึงหน้าที0ที0จะต้องรับผิดชอบ 
ในคณุภาพชีวิตตอ่พนกังานของบริษัทเองและตอ่ชมุชนรอบด้าน  
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3.3.5 งานที�ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
                       -  ไมม่ี – 
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โครงการสร้างห้องทดสอบ 

 จากที0บริษัทวางแผนจะจดัสร้างห้องทดสอบ (Test Room) ขึ 5นภายในบริษัทนั 5น ขณะนี 5ได้สั0งซื 5อเครื0องทดสอบตา่ง ๆ 
เช่น เครื0องทดสอบการสั0นสะเทือน (Vibrasion Tester), เครื0องวดัขนาดผลิตภณัฑ์ (Lay-out Measuing CMM), เครื0องทดสอบ
ความทนทาน (Combine Collision Tester) มาแล้ว ซึ0งในอดีตบริษัทต้องส่งชิ 5นส่วนไปทําการทดสอบคุณสมบตัิเหล่านี 5ที0
ประเทศญี0ปุ่ น ซึ0งเสยีคา่ใช้จ่ายสงูและกินเวลานานกวา่ที0จะได้รับผลทดสอบกลบัมา 

อุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยยกระดับห้องทดสอบของบริษัทให้มีความสามารถในการทดสอบได้เช่นเดียวกับห้อง
ทดสอบที0ประเทศญี0ปุ่ น โดยคาดวา่จะสามารถทําการทดสอบผลติภณัฑ์ได้ทั 5งหมดภายในกลางปี 2551 นี 5 ผลดีที0เห็นได้ชดัที0สดุ
คือ ลดเวลาและคา่ใช้จ่ายในการทํางานลงไปได้มาก รวมทั 5งยงัเป็นการพฒันาทกัษะงานทดสอบให้กบับคุลากรของบริษัท ซึ0งใน
ประเทศไทยยงัขาดแคลนผู้มีความเชี0ยวชาญด้านนี 5อยูม่าก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. การวิจัยและพัฒนา  
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5.1 ทรัพย์สินถาวร  
บริษัทมีสนิทรัพย์ถาวรที0ใช้ในการดําเนินงาน และไมไ่ด้ใช้ในการดําเนินงาน  โดยมีรายละเอียดและมลูคา่บญัชีสทุธิ 

ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2550 ดงัตอ่ไปนี 5 
 ประเภททรัพย์สิน ที0ตั 5ง ลกัษณะ

กรรมสิทธิ{ 
มลูคา่บญัชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

1 
 
 
 

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

 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 
 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร  
ต.พานทอง อ.พานทอง จ. ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ{ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ{ 

 
85 

 
141 

 
- 
 
- 

2 ที0ดนิเปล่า 
- 2 งาน 77 ตารางวา     

 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร  
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ{ 

 
5 

 
- 

3 
 

อาคารและสิ0งปลกูสร้าง  
- บนที0ดนิเลขที0 57หมู่ที0 6 
  ถ.กิ0งแก้ว  
 
- บนที0ดนิ เลขที0 700/737     
  หมู่ที0 1  

 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 
 
 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ{ 
 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ{ 

 
86 

 
 

331 

 
- 
 
 
- 

4 เครื0องจกัรและอปุกรณ์ 
- บนที0ดนิเลขที0 700/737     
  หมู่ที0 1 นิคมอตุสาหกรรม 
  อมตะนคร 

 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ{ 

 
170 

 
- 

5 เครื0องมือเครื0องใช้สํานกังาน 
- ใช้ในการดําเนินงาน      
 
 
- ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน      
 

 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 
 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ{ 
 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ{ 

 
96 

 
 

4 

 
- 
 
 
- 

6 ยานพาหนะ 
 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

เจ้าของกรรมสิทธิ{ 39 - 
 

  รวม  956  
 

 
 
 

5.  ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
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 5.2 เครื�องหมายการค้า 
 บริษัทมีเครื0องหมายการค้าที0เป็นของบริษัทที0ใช้ในการผลติและจดัจําหนา่ยสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2550 เพียงเครื0องหมายการค้าเดียว คือ  
 
 5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้อง 
              ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทที0เกี0ยวข้องคือบริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จํากดั โดยถือหุ้นใน 
สดัสว่นร้อยละ 7.14 คิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุตามราคาทนุรวม 25.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.54 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท 
ทั 5งนี 5นโยบายในการลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที0เกี0ยวข้องเพิ0มเติมของบริษัท จะเน้นธุรกิจที0มีความเกี0ยวเนื0องกบั
ผลติภณัฑ์และบริการของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนและผลประโยชน์อื0นที0บริษัทจะได้รับจากการลงทนุเป็น
สาํคญั เพื0อเป็นการสนบัสนนุและสง่เสริมธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีเป้าหมายที0จะลงทนุรวมทั 5งหมดในสดัสว่นไม่เกินร้อยละ 
15 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัท โดยการลงทนุจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที0ประชุมผู้ ถือ
หุ้นตามขอบเขตอํานาจการอนุมตัิ  และในการกํากับดแูลงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที0เกี0ยวข้องนั 5น บริษัทใน
ฐานะผู้ ถือหุ้นจะแตง่ตั 5งผู้จดัการฝ่ายการบญัชีเป็นผู้แทนบริษัท ไปร่วมในการประชมุในฐานะผู้ ถือหุ้น และผู้แทนบริษัท มีหน้าที0
ในการออกเสียงในที0ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นตามที0คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั 5งนี 5จะขึ 5นอยู่กับลกัษณะและ
อตัราสว่นการถือหุ้นของบริษัท 
 
 5.4 สรุปสัญญาสาํคัญระหว่างบริษัท กับบริษัทอื�น 

1)  สญัญาการใช้สทิธิและรับความช่วยเหลอืด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) 
 บริษัทได้ทําสัญญาฉบับนี 5กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นเพื0อสิทธิในการผลิตสายควบคุมและส่วนประกอบของ
สายควบคุมทั 5งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสิทธิในการใช้เครื0องหมายการค้า    และ “HI-LEX” 
สาํหรับการผลติและประกอบสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทยด้วย สญัญาฉบบัดงักลา่วมีอาย ุ7 ปี โดย
เริ0มนบัตั 5งแต่วนัที0 15 กันยายน 2541 และจะขยายระยะเวลาของสญัญาต่อไปได้อีกคราวละ 1 ปี หากสิ 5นสดุระยะเวลาของ
สญัญาภายใต้เงื0อนไขตามที0ระบใุนสญัญา นอกจากนี 5ภายใต้สญัญาดงักลา่ว บริษัทจะต้องจ่ายเงินคา่ธรรมเนียมให้กบัไฮเล็กซ์ 
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)   สญัญาการใช้สทิธิและรับความช่วยเหลอืด้านเทคนิค (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
ต่อไปได้อีกคราวละ 1 ปี ภายใต้เงื0อนไขตามที0กําหนดในสญัญา นอกจากนี 5ภายใต้สญัญาดังกล่าว บริษัทจะต้องจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมให้กบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นในจํานวนร้อยละ 2 ของรายได้สทุธิที0ได้จากการขายชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่าง
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รถยนต์และสว่นประกอบของชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคมุในระหว่างอายขุองสญัญา ทั 5งนี 5 
รายได้สทุธิดงักลา่วคิดจากยอดขายชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์และสว่นประกอบของชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคมุ หกัด้วยคา่บรรจหีุบหอ่ เบี 5ยประกนัภยั คา่ขนสง่ คา่จดัเก็บผลติภณัฑ์ สว่นลดทางการค้า ภาษี
ขายที0บริษัท ต้องจ่าย และมลูคา่วตัถดุิบและชิ 5นสว่นทั 5งหมดที0ซื 5อจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0น 

ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นได้มีการทําหนงัสือถึงบริษัท ให้คํามั0นที0จะต่ออายสุญัญาฉบบัดงักลา่วที0จะหมดลงในวนัที0 4 
มีนาคม 2551 นี 5 โดยจะตอ่อายขุองสญัญาไปอีก 5 ปี นบัแตว่นัที0หมดอายขุองสญัญา 
 

3) สญัญาการรับความชว่ยเหลอืด้านเทคนิคในการผลติสายควบคมุรถยนต์   (Technical   Assistance 
Agreement) 

บริษัทได้ทําสญัญาฉบบันี 5กบัแดดอง ซิสเต็ม (Daedong System Co., Ltd) ประเทศเกาหลี เพื0อสิทธิในการผลิต
สายควบคุมและสว่นประกอบของสายควบคมุ สําหรับการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์ในประเทศไทย โดยสญัญา
ดงักลา่วมีอาย ุ10 ปี โดยเริ0มนบัตั 5งแตว่นัที0 1 กมุภาพนัธ์ 2549 และจะขยายระยะเวลาของสญัญาตอ่ไปได้อีกคราวละ 1 ปี หาก
สิ 5นสุดระยะเวลาของสญัญาภายใต้เงื0อนไขตามที0ระบุในสญัญา นอกจากนี 5ภายใต้สญัญาดังกล่าว บริษัทจะต้องจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมให้กับแดดอง ซิสเต็ม ในจํานวนร้อยละ 2 ของรายได้สุทธิจากการขายสายควบคุมและส่วนประกอบของ
สายควบคุมรถยนต์ในระหว่างอายุของสญัญา ทั 5งนี 5 รายได้สทุธิดงักล่าวคิดจากยอดขายสายควบคมุและสว่นประกอบของ
สายควบคมุรถยนต์หกัด้วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี 5ยประกนัภยั ค่าขนสง่ ค่าจดัเก็บผลิตภณัฑ์ สว่นลดทางการค้า ภาษีขายที0บริษัท
ต้องจ่าย และมลูคา่วตัถดุิบและชิ 5นสว่นทั 5งหมดที0ซื 5อจากแดดอง ซิสเต็ม 

 
4) บนัทกึความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ในการเสนอราคาสายควบคมุและชิ 5นสว่นประกอบ

สาํหรับโครงการ T6 
บริษัทได้ลงนามในบนัทกึความเข้าใจลงวนัที0 10 ตลุาคม 2550 ร่วมกบั ไฮเลก็ซ์ บราซิล (HI-LEX Do Brazil Ltda.) 

จากประเทศบราซิล และ เฟลกซ์เทค (Flextech Manufacturing (Pty) Ltd.) จากประเทศอาร์เจนตนิา  
บนัทึกดังกล่าวเป็นไปเพื0อแสดงเจตนาของทั 5งสามฝ่ายในการร่วมเสนอตัวเป็นผู้ ผลิตสายควบคุมและชิ 5นส่วน

ประกอบรถกระบะภายใต้ชื0อโครงการ T6 ของฟอร์ด/ออโต้อลัลายแอนซ์ ซึ0งมีกําหนดจะเริ0มผลิตในปี 2553 และมีฐานการผลิต
อยูใ่น 3 ประเทศทั0วโลก คือ ประเทศบราซิล ประเทศอาร์เจนตินา และประเทศไทย   

 
5) สญัญาซื 5อขายชิ 5นสว่นที0ทํากบับริษัท อีซซูุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศ

ไทย) จํากดั บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ0ง แอนด์ แมนแูฟคเจอริ0ง จํากดั และบริษัท ไทย
ฮอนด้า แมนแูฟคเจอริ0ง จํากดั 

สญัญาดงักลา่วเป็นสญัญาซื 5อขายที0บริษัททํากับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ต่าง ๆ ดงักลา่วข้างต้น
เพื0อจําหน่ายชิ 5นสว่นในการผลิตและการจําหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสญัญาดงักลา่วจะมีอายุของสญัญา 1 ปี  
และจะตอ่อายสุญัญาตอ่ไปอีกคราวละ 1 ปี หากไมม่ีฝ่ายใดแสดงเจตนาเลิกสญัญาโดยชดัแจ้ง นอกจากนี 5 ในสญัญาดงักลา่ว
จะมีการรับรองและการรับประกนัเกี0ยวกบัชิ 5นสว่นที0บริษัทได้ขายให้กบับริษัทต่าง ๆ ข้างต้นรวมถึงหน้าที0และความรับผิดชอบ
กรณีหากมีการบาดเจ็บของบคุคลที0สามหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอนัมีสาเหตมุาจากความบกพร่องของผลิตภณัฑ์ของ
บริษัท 
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อนึ0ง สญัญาดงักลา่วนี 5เป็นเพียงสญัญาที0กําหนดเงื0อนไขหลกัตา่ง ๆ ทั 5งนี 5 ก่อนที0จะเกิดการสั0งซื 5อและผลติชิ 5นสว่นแต่
ละชิ 5นนั 5น บริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ตา่ง ๆ ดงักลา่วจะประกาศแผนการผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แตล่ะรุ่น
พร้อมทั 5งให้รายละเอียดเกี0ยวกบัคณุสมบตัิ (Specifications) ของชิ 5นสว่นที0ต้องการ ซึ0งบริษัทจะต้องดาํเนินการออกแบบและ/
หรือผลติชิ 5นงานต้นแบบเพื0อนําเสนอให้แก่บริษัทตา่ง ๆ ดงักลา่วพิจารณาคดัเลอืก และหากบริษัทได้รับการพิจารณาคดัเลอืก 
บริษัทตา่ง ๆ ดงักลา่วข้างต้นจึงจะสง่คําสั0งซื 5อ (Purchase Order) ให้กบับริษัทซึ0งการสั0งซื 5อจะเกิดขึ 5นเป็นครั 5งคราวตามแผนการ
ผลติของบริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ตา่ง ๆ ดงักลา่ว 
 
หมายเหต ุ บริษัทได้มีการทําสญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการผลิตชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่าง

รถ-ยนต์ แบบ arm-type (Technical License Agreement) กบับริษัท ฟูจิ กิโกะ จํากดั (Fuji Kiko Co., Ltd.) โดย
ในปี 2550 บริษัทจะไม่มีภาระต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื0อการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคอีกต่อไป 
เนื0องจากชุดควบคมุรางกระจกหน้ารถยนต์แบบ arm-type สําหรับรถยนต์รุ่น GMT-355/Isuzu I-190 model 
ดงักลา่วได้ครบอายผุลติไปเมื0อกลางปี 2549 
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 6.1 โครงการลงทุนซื Pอเครื�องจักรสาํหรับรีดขึ Pนรูปเหล็ก (Rollforming Product Machines)   
  ปัจจุบนับริษัทสั0งซื 5อรางเลื0อนยกกระจกรถยนต์จากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น ซึ0งเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียว ต้องเสียค่า     
ใช้จ่ายในการขนสง่ และใช้เวลาในการรอผลิตภณัฑ์เป็นเวลานาน เพราะทางไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น ต้องผลิตสง่ให้กบับริษัทใน
เครือทั0วโลก บริษัทจึงมีโครงการลงทุนซื 5อเครื0องจกัรสําหรับรีดขึ 5นรูปเหล็ก เพื0อผลิตรางเลื0อนยกกระจกรถยนต์ (Guide Rail) 
ของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ เป็นจํานวนเงินประมาณ 15 ล้านบาท โดยบริษัทมีกําลงัการผลิตชุดควบคุมราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์จํานวน 1.7 ล้านชุดต่อปี วตัถุประสงค์เพื0อลดต้นทนุการผลิต และเพิ0มศกัยภาพการผลิตให้กบับริษัท
มากขึ 5น  
 ประโยชน์ที0คาดวา่จะได้รับจากการลงทนุในครั 5งนี 5คือจะสามารถลดต้นทนุการผลติและสามารถควบคมุการผลิตให้
ทนักําหนดเวลาที0ลกูค้าต้องการได้ และสามารถที0จะรองรับการผลติรถรุ่นใหมป่ระมาณ 2-3 โมเดล ในปี 2551 และอนาคต 
 

6.2  โครงการลงทุนอื�น ๆ 
 - ไมม่ี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. โครงการในอนาคต  
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 - ไมม่ี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  ข้อพพิาททางกฎหมาย  
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8.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 
 ณ วันที0  29 กุมภาพันธ์ 2551 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 29 กมุภาพนัธ์ 2551 มีดงันี 5  
 ผู้ ถือหุ้น ทนุชําระแล้ว 

จํานวน 259,800,000 
  จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุม่จฬุางกรู 92,042,100 35.43 
2 ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั0น 70,000,000 26.94 
3 กลุม่พฒันะเมลอืง 29,297,600 11.28 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 11,757,500 4.53 
5 นายสงา่ วีระวฒักานนท์   8,000,000 3.08 
6 นายไชยทศัน์ ไชยพิภทัรสขุ   6,200,000 2.39 
7 นายดาํรงค์ กลุธนพงศ์   6,000,000 2.31 
8 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL  4,431,500 1.71 
9 บริษัท วิริยะประกนัภยั จํากดั 2,500,000 0.96 
10 กองทนุเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 1,716,700 0.66 
11 นายสมาน สทิธิชยัวเิศษ 1,385,000 0.53 
12 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอื0น ๆ            26,469,600 10.18 

 รวม          259,800,000       100 
หมายเหต:ุ  1) กลุ่มจฬุางกรู ประกอบด้วยกลุ่มผู้ ถือหุ้นนามสกลุเดียวกนัและผู้ ที0เกี0ยวข้องทั 5งหมด 3 ราย ได้แก่ 

 - นายสรรเสริญ  จฬุางกรู ถือหุ้นจํานวน  83,115,000 หุ้น  คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 31.99 ของทนุชําระแล้ว  
 - นายอภิชาต  จฬุางกรู ถือหุ้นจํานวน       192,500 หุ้น  คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ   0.07 ของทนุชําระแล้ว  
 - นายทวีฉตัร  จฬุางกรู ถือหุ้นจํานวน    8,734,600 หุ้น  คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ   3.36 ของทนุชําระแล้ว 

2)  ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0นประกอบด้วย  
 1. Teraura Investment Co., Ltd.     ถือหุ้นร้อยละ 17.99 
 2. Steel Partners Japan Strategic Fund (Offshore). LP ถือหุ้นร้อยละ 7.04 
 3. Teraura Scholarship Foundation    ถือหุ้นร้อยละ 4.06 
 4. JP Morgan Chase Bank     ถือหุ้นร้อยละ 3.77  
 5. Nippon Life Insurance Company    ถือหุ้นร้อยละ 3.66 
 6. Melon Bank Treaty Clients Omnibus    ถือหุ้นร้อยละ 3.30  
 7. Japan Trustee Services Bank, Ltd.    ถือหุ้นร้อยละ 2.94 
 8. Bank of New York, Treaty JASDEC Account   ถือหุ้นร้อยละ 2.34 

8. โครงสร้างเงนิทุน  
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 9. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.    ถือหุ้นร้อยละ 2.32  
10. Honda Motor Co., Ltd      ถือหุ้นร้อยละ 2.22  

     (ข้อมลู ณ วนัที0 31 ตลุาคม 2550) 

 
3) กลุ่มพฒันะเมลือง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ ถือหุ้นนามสกลุเดียวกนัและผู้ ที0เกี0ยวข้องทั 5งหมด 4 ราย ได้แก่ 

 - นายชทูอง        พฒันะเมลือง ถือหุ้นจํานวน  16,997,400 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 6.54 ของทนุชําระแล้ว 
 - นางอรสา         พฒันะเมลือง ถือหุ้นจํานวน  12,000,000 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.62 ของทนุชําระแล้ว 
 - นางสาวสิริณา  พฒันะเมลือง ถือหุ้นจํานวน       150,100 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.06 ของทนุชําระแล้ว 
 - นายสริศ           พฒันะเมลือง ถือหุ้นจํานวน       150,100 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.06 ของทนุชําระแล้ว 

 
 8.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 
   บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ํ0ากวา่ร้อยละ 25 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัเงินสํารองต่าง ๆ ทกุประเภท
ตามที0ได้กลา่วไว้ในข้อบงัคบัและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจํุาเป็นอื0นใด และการจ่ายเงินปันผลนั 5นจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีสาระสาํคญั 
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โครงสร้างขององค์กร ณ วันที� 28 กุมภาพันธ์ 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที0บริหาร 
นายสรรเสริญ  จฬุางกูร 

รองประธานเจ้าหน้าที0บริหาร 
นายชทูอง  พฒันะเมลอืง 

กรรมการผู้จดัการ 
นายสริศ  พฒันะเมลอืง 

ผู้จดัการทั0วไปอาวโุสสว่นสาํนกังาน 
นายนนัทวี  ทีคําเกตุ 

ผู้จดัการทั0วไปอาวโุสสว่นโรงงาน 
นายคะซโึยชิ โอกาคิ  

ผู้จดัการทั0วไปส่วนโรงงาน 
นายนนัทวี  ทีคําเกต ุ(รักษาการ) 

ผู้จดัการทั0วไปส่วนสํานกังาน 
นายกําจัด  เลห์่มงคล 

ผู้จดัการสว่นสาํนกังาน 
นางสาวสิริณา  พฒันะเมลอืง 

ฝ่ายวิศวกรรมการผลติ 

ฝ่ายวิศวกรรม 

ฝ่ายประกนัคุณภาพ 

ฝ่ายวิศวกรรมคุณภาพ 

ฝ่ายตรวจสอบชิ 5นสว่น 

ฝ่ายการตลาด 

ฝ่ายจัดซื 5อ 

ฝ่ายจัดหา 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล 

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายธุรการ 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพและ 
ผู้แทนฝ่ายบริหารการจดัการสิ0งแวดล้อม 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ฝ่ายกํากบัหลกัทรัพย์และประสานงาน 
ตลาดหลกัทรัพย์ และนกัลงทนุสมัพนัธ์  

ผู้จดัการสว่นโรงงาน 
นายสทุน  เปรมปรี 

ฝ่ายผลิตสายควบคมุรถยนต์ 

ฝ่ายผลิตสายควบคมุ
รถจักรยานยนต์ 

ฝ่ายผลิตชดุควบคุมรางกระจก
รถยนต์ 

ฝ่ายเตรียมการผลติ 

ฝ่ายซ่อมบํารุง 

ฝ่ายควบคมุคณุภาพ 

ฝ่ายฝึกอบรมและพฒันา 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

ฝ่ายความปลอดภัย ชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายจัดส่ง 

ฝ่ายห้องทดสอบ 

9.  การจัดการ  
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 9.1 โครงสร้างการจัดการ  
  บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ณ วันที0 28 กุมภาพันธ์ 2551 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด โดยแบ่งเป็น         

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี 5 

1. คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที0 6 มีนาคม 2551 มีจํานวน 10 ท่าน 
ประกอบด้วย 
- กรรมการที0เป็นผู้บริหาร  จํานวน 4 ทา่น 
- กรรมการที0ไมเ่ป็นผู้บริหาร  จํานวน 3 ทา่น 
- กรรมการที0เป็นอิสระ  จํานวน 3 ทา่น  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที0มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที0เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท ดงัรายชื0อตอ่ไปนี 5 

ลาํดบัที0 รายชื0อ ตําแหนง่ 
1 นายสรรเสริญ      จฬุางกรู ประธานกรรมการ 
2 นายชทูอง            พฒันะเมลอืง รองประธานกรรมการ 
3 นายสริศ              พฒันะเมลอืง กรรมการ 
4 นายมากาโต        เทราอรุา กรรมการ 
5 นายอภิชาติ         จฬุางกรู กรรมการ 
6 นายทวีฉตัร          จฬุางกรู กรรมการ 
7 นายคะซโึยชิ         โอกาคิ* กรรมการ 
8 นายกวี                วสวุตั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
9 นายอภินนัท์         ณ ระนอง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
10 นายปริญญา        ไววฒันา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ  *ที0ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั 5งที0 4/2550 เมื0อวนัที0 13 พฤศจิกายน 2550 ได้มีมติอนมุตัิแต่งตั 5งกรรมการเข้าใหม่ คือ
นายคะซโึยชิ โอกาค ิเแทนกรรมการที0ลาออก คือนายทาคาโอ มินามิ โดยให้มีผลนบัตั 5งแต่วนัที0 26 กุมภาพนัธ์ 2551 เป็น
ต้นไป 

 
โดยมีนางสาววิสาร์กร  อุน่ผล  เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการบริษัท 

 
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

       นายสรรเสริญ จฬุางกรู นายชทูอง พฒันะเมลอืง นายอภิชาติ จฬุางกรู นายทวีฉตัร จฬุางกรู 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 และนโยบายหลกัในการลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม

และบริษัทที0เกี0ยวข้อง 
10. พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมื0อเห็นวา่บริษัทมีผลกําไรสมควรพอที0จะทําเช่นนั 5นและรายงานให้

ที0ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 
11. พิจารณาอนมุตัิเรื0องที0มีสาระสําคญั เช่น นโยบายเกี0ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการ การเข้าทํารายการระหว่างกนัของบริษัท   

รายการที0เกี0ยวโยง และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ0งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้อบังคบั และ/หรือ 
ระเบียบที0เกี0ยวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

12. พิจารณาอนมุตัิเรื0องที0กฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติที0ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 
คุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระทั 5งสามท่านนั 5น ท่านหนึ0งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ และอีกสองท่านเป็น          
ผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านบริหาร ซึ0งคณุสมบตัิกรรมการอิสระมีดงัตอ่ไปนี 5 

1.   ไมไ่ด้ถือหุ้นในบริษัท หรือบริษัทที0เกี0ยวข้อง ทั 5งนี 5นบัรวมถงึผู้ ที0เกี0ยวข้องด้วย 
2.   ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทั 5งไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ที0ปรึกษาที0ได้รับเงินเดือนประจํา ที0ปรึกษาอื0น

ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที0เกี0ยวข้องกนั 
3.   ไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้น

รายหญ่ของบริษัท 
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4.   ไมเ่ป็นญาติสนิทหรือมีความสมัพนัธ์อื0น ๆ กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทที0เกี0ยวข้อง หรือนิติ    
บคุคลที0อาจมีความขดัแย้ง รวมทั 5งไมไ่ด้รับการแตง่ตั 5งให้เป็นตวัแทนเพื0อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ และ
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ที0อาจทําให้ขาดความเป็นอิสระ 

5. สามารถปฏิบตัิหน้าที0แสดงความเห็นหรือรายงานผลปฏิบตัิงานตามหน้าที0ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ของบริษัทได้โดยอิสระ 

 

อนึ0ง คณุสมบตัิกรรมการอิสระที0บริษัทกําหนด มีความเข้มงวดกว่าข้อกําหนดขั 5นตํ0าของสํานกังานกลต. และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

 

 2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
                        คณะกรรมการบริษัทครั 5งที0 4/2550 เมื0อวนัที0 13 พฤศจิกายน 2550 ได้อนมุตัใิห้คณะกรรมการตรวจสอบ กลบั
เข้าดาํรงตําแหนง่อีกวาระหนึ0ง ซึ0งมีวาระการดํารงตาํแหนง่คราวละ 3 ปี โดยกรรมการมีคณุสมบตัิตามที0สาํนกังานกลต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์กําหนดและทกุทา่นเป็นกรรมการอิสระ  

ลาํดบัที0 รายชื0อ ตําแหนง่ 
1 นายกวี              วสวุตั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นายอภินนัท์       ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ 
3 นายปริญญา      ไววฒันา กรรมการตรวจสอบ 

 

โดยมีนางสาวเพ็ญศิริ เพชรกรรพมุ เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ขอบเขตและอํานาจหน้าที0ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี 5 
1.      สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที0ถกูต้องและนา่เชื0อถือ 
2.      สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) ที0เหมาะสมและมีประสทิธิผล 
3.      สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัที0เกี0ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
4.      พิจารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตั 5งผู้สอบบญัชีของบริษัทรวมถึงคา่ตอบแทน 
5.      พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในรายการที0เกี0ยวโยงกนั หรือรายการที0อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มี

ความถกูต้องและครบถ้วน 
6.      จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท  
7.      ปฏิบตัิหน้าที0อื0นตามที0คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 
 

3. คณะกรรมการสรรหา  
 คณะกรรมการบริษัทครั 5งที0 4/2550 เมื0อวนัที0 13 พฤศจิกายน 2550  ได้อนมุตัิให้คณะกรรมการสรรหา กลบัเข้า
ดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึ0ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 1 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น ดงันี 5 

ลาํดบัที0 รายชื0อ ตําแหนง่ 
1 นายอภินนัท์        ณ ระนอง ประธานกรรมการสรรหา 
2 นายปริญญา       ไววฒันา กรรมการสรรหา 
3 นายสริศ              พฒันะเมลอืง กรรมการสรรหา 

 

โดยมีนางสาวสริิณา  พฒันะเมลอืง  เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการสรรหา  
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ขอบเขตหน้าที0และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา   
       พิจารณาและเสนอชื0อบคุคลที0มีคณุสมบตัิเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื0อพิจารณาเสนอให้ที0ประชุมผู้
ถือหุ้นแตง่ตั 5งเป็นกรรมการของบริษัท  
 

4. คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  
 คณะกรรมการบริษัทครั 5งที0 4/2550 เมื0อวันที0 13 พฤศจิกายน 2550  ได้อนุมัติให้คณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน กลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึ0ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 1 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น ดงันี 5 
ลาํดบัที0 รายชื0อ ตําแหนง่ 

1 นายสรรเสริญ         จฬุางกรู ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
2 นายชทูอง               พฒันะเมลอืง กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
3 นายกวี                   วสวุตั กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 
โดยมีนางสาวสริิณา  พฒันะเมลอืง   เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
 

ขอบเขต หน้าที0และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ดงันี 5  
        พิจารณานโยบายที0เกี0ยวกบัคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 
และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื0อพิจารณาเสนอให้ที0ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัินโยบาย
การกําหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ดงักลา่ว 
 
คณะผู้บริหาร 
   ณ วนัที0 28 กมุภาพนัธ์ 2551 บริษัทมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารทั 5งหมด 9 ทา่น ดงันี 5 

 รายชื0อผู้บริหาร ตําแหนง่ 
1 นายสรรเสริญ       จฬุางกรู ประธานเจ้าหน้าที0บริหาร 
2 นายชทูอง            พฒันะเมลอืง รองประธานเจ้าหน้าที0บริหาร 
3 นายสริศ              พฒันะเมลอืง กรรมการผู้จดัการ 
4 นายคะซโึยชิ        โอกาคิ*1 ผู้จดัการทั0วไปอาวโุส (โรงงาน) 
5 นายนนัทวี           ทีคําเกต ุ ผู้จดัการทั0วไปอาวโุส (สาํนกังาน) และรักษาการผู้จดัการทั0วไป (โรงงาน) 
6 นายสทุน             เปรมปรี ผู้จดัการโรงงาน 
7 นายกําจดั            เลห์่มงคล*2 ผู้จดัการทั0วไป (สาํนกังาน) 
8 นางสาวสริิณา      พฒันะเมลอืง ผู้จดัการสาํนกังาน 
9 นางสาวเรืองนิตย์  กฤษฎี ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

        หมายเหต ุ 1. นายคะซโึยชิ โอกาค ิดํารงตําแหน่งผู้บริหารแทนนายทาคาโอ มินามิ มีผลนบัตั 5งแตว่นัที0  26 กมุภาพนัธ์ 2551 
           2. นายกําจดั เล่ห์มงคล ดํารงตําแหน่งผู้จดัการทั0วไป (สํานกังาน) มีผลนบัตั 5งแตว่นัที0 1 กรกฎาคม 2550 
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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.    เจรจาพิจารณาเอกสารสญัญาเกี0ยวกบัการดําเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คําแนะนํา และข้อเสนอแนะในเรื0องดงักลา่ว   
6.   ปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัท 
 
 9.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร   

สาํหรับการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการ ตลอดจนกรรมการชุดต่าง ๆ จะมีการพิจารณาคดัเลือกและ
กลั0นกรองจากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที0ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยจะดําเนินการ
ตามนโยบายของบริษัท และคํานึงถึงคุณสมบตัิที0เหมาะสมโดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีเวลาทํางานให้บริษัท
อยา่งเพียงพอ 

ตามข้อบงัคบั คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 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 
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-     ที0ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไมน้่อยกวา่สามในสี0 (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ0งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กวา่กึ0งหนึ0งของจํานวนหุ้นที0ถือโดยผู้ ถือหุ้นที0มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
   9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2550 
  9.3.1 ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงนิ ปี 2550 

  - คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เป็นจํานวนเงินทั 5งสิ 5น 755,000 บาท 
  - คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจํานวนเงินทั 5งสิ 5น 300,000 บาท 
  - คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหา เป็นจํานวนเงินทั 5งสิ 5น 75,000 บาท  
  - คา่ตอบแทนผู้บริหารจํานวน 9 ทา่น เป็นจํานวนเงินทั 5งสิ 5น 34.44 ล้านบาท (เป็นคา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน   

 และโบนสัประจําปี 
 

รายชื0อ คณะกรรมการ 
บริษัท 
(บาท) 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

(บาท) 

คณะกรรมการ 
กําหนดคา่ตอบแทน 

(บาท) 

คณะกรรมการ 
สรรหา 
(บาท) 

1. นายสรรเสริญ    จฬุางกรู 105,000    
2. นายชทูอง         พฒันะเมลอืง   50,000    
3. นายสริศ           พฒันะเมลอืง 100,000   25,000 
4. นายมากาโต     เทราอรุา -    
5. นายอภิชาติ       จฬุางกรู 25,000    
6. นายทวีฉตัร       จฬุางกรู 75,000    
7. นายทาคาโอ     มินาม ิ 100,000    
8. นายกวี             วสวุตั 100,000 100,000   

  9. นายอภินนัท์     ณ ระนอง 100,000 100,000  25,000 
10.นายปริญญา     ไววฒันา 100,000 100,000  25,000 

รวม               755,000 300,000 - 75,000 
หมายเหต ุ คา่ตอบแทนคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนในปี 2550 จะไม่มีเนื0องจากได้มีการประชมุครั 5งที0 2/2549 เมื0อวนัที0 21 

พฤศจิกายน 2549 แล้ว  

       
  9.3.2 ค่าตอบแทนอื�น 

             -ไมม่-ี 
                                                                    
  9.4 การกาํกบัดูแลกิจการ  

 คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที0 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที0มตีอ่บริษัท ผู้มีสว่นได้เสยี ผู้ ถือหุ้น โดย
ได้ปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิสาํหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ0งเป็นทิศทางเดียวกบัที0ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนดเรื0องการ
ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ แบง่หมวดหมูอ่อกเป็น 5 หมวด ซึ0งแนวทางปฏิบตัิที0สาํคญัในปี 2550 สรุปได้ดงันี 5 
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1. สิทธิของผู้ถอืหุ้นและการปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (หมวดที� 1, 2) 
บริษัทได้ให้ความสาํคญัในการเคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้นและความเทา่เทียมของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมมาโดย

ตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื0องสิทธิขั 5นพื 5นฐานตามกฎหมาย  สิทธิในการที0จะได้รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเรื0องสําคญัของบริษัท นอกจากนี 5บริษัทได้ดแูลผู้ ถือ
หุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaisteelcable.com ภายใต้
หวัข้อ “ข้อมลูสาํหรับนกัลงทนุ” รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอตวับคุคลเพื0อเข้ารับการเลอืกตั 5งเป็นกรรมการบริษัท การแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี 5 

1. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม มีวาระการแต่งตั 5งกรรมการ วาระการพิจารณาค่าตอบแทน วาระการแต่งตั 5ง
ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชี วาระการจ่ายเงินปันผล ซึ0งได้มีการนําเสนอข้อเท็จจริงและ
เหตผุล ประกอบกบัมีความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระ เพื0อการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้น  
อีกทั 5งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นได้เสนอชื0อกรรมการอิสระ 2 ท่าน ซึ0งเป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น โดยแบบมอบฉนัทะจะเป็นแบบ
มาตรฐาน ซึ0งมีรูปแบบให้ระบคุวามเห็นในการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระได้ 
 

2. การจัดสง่หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ เพื0อให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมลูล่วงหน้าทั 5งฉบบัภาษาไทย
และฉบบัภาษาองักฤษสาํหรับผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ โดยจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 14 วนั และแจ้งให้
ทราบผา่นขา่วของตลาดหลกัทรัพย์วา่สามารถศกึษาข้อมลูดงักลา่วทางเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้าประมาณ 1 
เดือนก่อนวนัประชมุ 

 

3. การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุ และชื0อบคุคลที0มีคณุสมบตัิ เพื0อรับการพิจารณาเลอืก
เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า โดยแจ้งให้ทราบผ่านข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ว่าสามารถศึกษาข้อมูล    
ดงักลา่วทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกบัมีหลกัเกณฑ์และวิธีการ เช่น ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั 
โดยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น หรือ 0.04% ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว มีรายละเอียดของข้อมลู
ประกอบการพิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุที0ชดัเจน มีช่องทางรับเรื0องและช่วงเวลาที0เปิดรับ
เรื0อง โดยสามารถแจ้งเรื0องอยา่งไมเ่ป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) และจดัสง่ต้นฉบบัทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที0เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ0งรายละเอียดดงักล่าวที0ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณากลั0นกรองตามกระบวนการ ซึ0งที0ผา่นมาไมม่ีผู้ใดเสนอวาระการประชมุเป็นการเพิ0มเติม  

 

ในปี 2551 บริษัทได้เพิ0มเวลาในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื0องที0เกี0ยวข้องกับวาระการประชุมผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้าเป็นเวลาประมาณ 1.5 เดือน  
 

4. การประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ประชมุสามญัประจําปี 2550 จํานวน 1 ครั 5ง เมื0อวนัที0 24 เมษายน 2550 บริษัทได้
อํานวยความสะดวกตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยจดัเจ้าหน้าที0คอยต้อนรับและให้คําแนะนํา การเปิดบริการรับลงทะเบียน
ก่อนเวลาประชมุ 2 ชั0วโมง และกรณีที0ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบฉนัทะให้
ผู้ อื0นได้ 3 ท่าน แต่เข้าร่วมประชุมได้เพียงท่านเดียว หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระโดยมีให้เลือกจํานวน 2 
ทา่น  ซึ0งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น  

 

ก่อนเริ0มประชุมทางประธานกรรมการได้มอบหมายให้เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ช่วยประธานใน
การดําเนินการประชุม โดยเลขาได้แจ้งกฎเกณฑ์ที0ใช้ในการประชุม  วิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ ถือหุ้นทราบ  
และมีการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามได้จากกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุด
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ย่อยต่าง ๆ ในเรื0องที0เกี0ยวข้องได้ โดยที0ผ่านมามีผู้ ถือหุ้นซกัถามเกี0ยวกบังบการเงินและการดําเนินงานของ
บริษัท  และแสดงความคิดเห็น  โดยเสนอแนะเรื0องสถานที0จดัประชุม มีการใช้บตัรลงคะแนนทกุวาระให้ผู้ ถือ
หุ้นกรอก ข้อมลู ในกรณีที0ไมเ่ห็นด้วยกบัวาระนั 5น โดยเฉพาะวาระแต่งตั 5งกรรมการ นอกจากนี 5ยงัได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกกรรมการเป็นรายคน  

 

บริษัทไมม่ีนโยบายลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยไมม่ีการแจกเอกสารที0มีข้อมลูสาํคญัเพิ0มเตมิอยา่งกะทนัหนั 
ไมเ่พิ0มวาระการประชมุหรือเปลี0ยนแปลงข้อมลูสาํคญัไปจากที0ได้นําสง่ตอ่ผู้ ถือหุ้น ไมจํ่ากดัสทิธิการเข้าประชมุ
ของผู้ ถือหุ้นที0มาสาย และได้มกีารบนัทกึภาพและเสยีงของการประชมุเพื0อสามารถตรวจสอบได้   
 

5. รายงานการประชมุ มีการแสดงรายชื0อกรรมการที0เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม โดยจากการประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี  
2549 และ 2550 ที0ผา่นมาประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสงูสดุ ได้เข้า
ร่วมประชุมทุก ๆ ครั 5ง เพื0อพบปะและตอบคําถามของผู้ ถือหุ้น มีคําชี 5แจงที0เป็นสาระสําคัญ มีคําถามและ
คําตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป วิธีลงคะแนนและวิธีนบัคะแนน และในกรณีที0มีคะแนนที0ไม่เห็นด้วยกบัมติที0
ประชมุจะระบคุะแนนที0เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยบนัทึกในรายงานการประชุม และเผยแพร่
รายงานการประชมุภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท 

 

6. บริษัทได้มีมาตรการป้องกนักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้ข้อมลูภายในเพื0อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ  
ผู้ อื0นในทางมิชอบ (แสดงรายละเอียดในหวัข้อเรื0องโครงสร้างการจดัการ) 

 
2. การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (หมวดที� 3) 
บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่าง ๆ ภายในบริษัท เช่น พนกังานและผู้บริหาร และ

ภายนอกบริษัท เช่น ลกูค้า คูแ่ขง่ สภาพแวดล้อม ชมุชน สงัคม เป็นต้น เพื0อให้เกิดความร่วมมือกนัระหวา่งบริษัทและผู้มีสว่นได้
เสยี ดงักลา่ว อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานและสร้างความเชื0อมั0นให้เกิดต่อบริษัท เพื0อเพิ0มศกัยภาพให้บริษัทมีความ
มั0นคง   รวมทั 5งเพิ0มขีดความสามารถในการแขง่ขนัและสร้างความสาํเร็จในระยะยาว 

1. สทิธิของพนกังาน 
สําหรับพนักงานและผู้บริหารนั 5น บริษัทถือว่าเป็นส่วนที0มีความสําคัญอย่างยิ0งในการขับเคลื0อนองค์กรให้
เติบโตไปข้างหน้า ดงันั 5นบริษัทจึงปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม พร้อมทั 5งกําหนดผลตอบแทนที0
เหมาะสม นอกจากนี 5 บริษัทยงัสง่เสริมให้พนกังานได้พฒันาความรู้ความสามารถโดยจดัให้พนกังานได้รับการ
อบรมและเสริมความรู้เพิ0มเติมในสว่นงานที0รับผิดชอบ ตลอดจนการคดัสรรพนกังานเพื0อเข้ามีสว่นร่วมในการ
กําหนด    เป้าหมายขององค์กรร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงู เพื0อให้พนกังานตระหนกัถึงความสําคญัของตนเองที0
บริษัทมอบให้ และเพื0อการทํางานที0มีเป้าหมายในทิศทางและความมุง่หมายเดียวกนั 

2.  สทิธิของชมุชน 
บริษัทให้ความสาํคญัตอ่คณุภาพชีวิตและสิ0งแวดล้อมของชมุชน เพื0อให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นที0ยอมรับ 
และสามารถอยู่ร่วมในสงัคมอย่างยั0งยืนตลอดไป ดังเห็นได้จากการที0บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของหน่วยงานที0เกี0ยวข้อง เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรม กองควบคมุมลพิษ ฯลฯ อย่าง
เคร่ง ครัด บริษัทมีระเบียบที0เข้มงวดในการให้พนกังานในโรงงานสวมอปุกรณ์ป้องกนัต่าง ๆ เช่น หมวกนิรภยั
ถงุมือที0อดุห ูหน้ากากป้องกนัฝุ่ น เป็นต้น รวมทั 5งมีการจดัการเรื0องสิ0งแวดล้อมตา่ง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
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3.  สทิธิของลกูค้า 
บริษัทมีความมุง่มั0นในการปรับปรุงประสทิธิภาพการให้บริการเพื0อตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ดทีี0สดุ 
และดําเนินนโยบายเพื0อรักษาผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นสําคญั โดยบริษัทตั 5งเป้าหมายและปลกูฝังอบรมให้
พนกังานทกุคนในองค์กรมีความเข้าใจและยดึมั0นในความเป็นธรรมทั 5งในด้านราคาและคณุภาพการให้บริการ
และความซื0อสตัย์ในการทําสญัญาและเจรจา 

 
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (หมวดที� 4) 
บริษัทให้ความสาํคญักบัการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศของบริษัท ทั 5งทางการเงินและที0ไมใ่ช่ทางการเงิน ตรงต่อ

ความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สมํ0าเสมอ และทนัเวลา โปร่งใส เข้าถึงข้อมลูได้ง่าย เทา่เทียมกนั และมีความนา่เชื0อถือ  ดงันี 5 
1. เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ รายงานประจําปี  และข่าวสารสนเทศของบริษัท ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ 

ฯ  และผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ในรอบปีที0ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกสํานักงานก.ล.ต. หรือตลาด
หลกัทรัพย์ฯ  ดําเนินการเนื0องมาจากการเปิดเผยข้อมลูไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด  

2. บริษัทจดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินแสดงควบคูไ่ปกบัรายงานของ
ผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี  ซึ0งมีเนื 5อหารับรองการปฏิบตัิตามหลกัการบญัชี และมีการรายงานทางการเงิน
ที0มีข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบญัชี  โดยรายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จดัการ 

3. โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด แบ่งเป็น คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน (แสดงรายละเอียดใน
หวัข้อเรื0องโครงสร้างการจดัการ)  ซึ0งในปี 2550 กรรมการที0เข้าร่วมประชมุในแตล่ะคณะกรรมการ สรุปได้ดงันี 5 

การเข้าร่วมประชมุ / ประชมุทั 5งหมด (ครั 5ง) 
รายชื0อคณะกรรมการ คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 

สรรหา 
คณะกรรมการ 

กําหนดคา่ 
ตอบแทน 

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

 
4. บริษัทได้ตระหนกัถึงความสาํคญัในการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศแก่ผู้ลงทนุ เพื0อให้ผู้ลงทนุได้รับทราบข้อมลูที0

ถกูต้อง โปร่งใส และทั0วถึง โดยจดัให้มีผู้ รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมลู คือฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื0อเป็น
ตวัแทนในการสื0อสาร บริการข้อมลู ขา่วสารกิจกรรมตา่ง ๆ ของบริษัทกบัสถาบนั ผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ 
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ประชาชน และภาครัฐที0เกี0ยวข้อง ซึ0งที0ผา่นมาบริษัทได้ต้อนรับนกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ ที0ขอเข้าพบเพื0อทราบ
สถานภาพการประกอบการ (Company Visit) จํานวน 4 ครั 5ง และเชิญนกัลงทนุนกัวิเคราะห์พบผู้บริหารและ
เยี0ยมชมโรงงานจํานวน 1 ครั 5ง ซึ0งมีการให้ข้อมลูและตอบข้อซกัถามอย่างสมํ0าเสมอ โดยสามารถติดต่อได้ที0
ฝ่ายกํากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 
1. นางสาววิสาร์กร   อุน่ผล    หมายเลขโทรศพัท์ (038) 447 200 - 21 ตอ่ 411  
       หมายเลขโทรสาร (038)185 034 
       Email: visakorn.u@thaisteelcable.com       
2. นางสาวปวีณา    พวงพลอย   หมายเลขโทรศพัท์ (038) 447 200 - 21 ตอ่ 412  
     Email: paweena.p@thaisteelcable.com    
 
      

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หมวดที� 5) 
1. บริษัทตระหนกัดีถึงความสาํคญัตอ่การกํากบัดแูลกิจการที0ดี เพื0อเพิ0มความโปร่งใสและสร้างความเชื0อมั0นให้กบั

พนกังาน ลกูค้า ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี และสงัคมโดยรวม รวมทั 5งนกัลงทนุทั0วไปทั 5งภายในและ
ตา่งประเทศ ตามที0ที0ประชมุกรรมการบริษัท ครั 5งที0 1/2548 เมื0อวนัที0 2 เมษายน 2548 ได้อนมุตัิเรื0องนโยบาย
เกี0ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษรและให้ถือปฎิบตัิอยา่งเคร่งครัด โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด
คือ จริยธรรม (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณ (Code of Conduct) และความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Code of Conflict Interest) ตามลําดบั ซึ0งฝ่ายบริหารได้มีการทบทวนและดแูลให้มีการสื0อสาร
ให้พนกังานเข้าใจและนําไปปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด โดยจดัทําคูม่ือฉบบัยอ่ที0พนกังานเข้าใจได้ง่าย และประกาศ
บน Intranet อีกทั 5งประกาศบนป้ายประชาสมัพนัธ์ของบริษัท รวมทั 5งว่าจ้างบคุคลภายนอกทําการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO เรื0องสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control 
Environment) วา่บริษัทได้มีการเผยแพร่และพนกังานได้ทราบ เข้าใจ และได้ปฏิบตัิตาม  

 

2. คณะกรรมการบริษัทมีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของบริษัท ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจภายใต้งบประมาณที0กําหนด
ไว้เพื0อสร้างประโยชน์สงูสดุให้องค์กร ผู้มีสว่นได้เสยี และผู้ ถือหุ้น นอกจากนี 5คณะกรรมการยงัได้จดัให้มีระบบ
ควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี0ยงที0มีประสทิธิผล รวมทั 5งมีการติดตามการ
ดําเนินการในเรื0องดงักลา่วอยา่งสมํ0าเสมอในการประชมุคณะกรรมการบริษัท  

6 

3. บริษัทได้กําหนดระบบประเมินผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ดัชนีชี 5วัด (Key Performance 
Indicators) ส่วนที0สองคือ ทกัษะการปฏิบตัิงาน (Competency) ซึ0งจะช่วยให้พนกังานมองเห็นและเข้าใจ      
กลยุทธ์การดําเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติเพื0อให้บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์ขององค์กร เช่น 
เป้าหมาย ภารกิจ และการวดัผลการดําเนินงานขององค์กร  

 

4. ตามข้อบงัคบัของบริษัท การประชุมสามญัประจําปีทุกครั 5งให้กรรมการจํานวนหนึ0งในสาม (1/3) ออกจาก
ตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที0สดุกบัสว่น
หนึ0งในสาม (1/3) ดงันั 5นวาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการจะอยูป่ระมาณคราวละ 3 ปี  
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5. บริษัทได้จัดทําและรักษาไว้ซึ0งระบบการควบคมุภายใน รวมทั 5งดําเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ0าเสมอ ทั 5งการควบคุมทางการเงิน การดําเนินการ การกํากับดูแลการ
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที0เกี0ยวข้อง การป้องกนัรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความ
เสี0ยง โดยบริษัทได้วา่จ้างบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั มาประเมินระบบการควบคมุภายในโดยรวม ทั 5งใน
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคมุ การบริหารความเสี0ยงกิจกรรมการควบคมุ สารสนเทศและการสื0อสาร การ
ประเมินและการติดตามผล รวมทั 5งให้ดําเนินการตรวจสอบภายในฝ่ายงานต่าง ๆ ตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปีที0ได้รับอนมุตัิ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทตรวจติดตามผล และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

 

 จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2550 จดัทําโดยบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั ไม่พบประเด็นความ
ผิดพลาดที0สําคญั บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที0รัดกุมเพียงพอ การปฏิบตัิงานเป็นไปตามระเบียบ และ
กฎหมายของหนว่ยงานราชการตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนื0อง  และได้มีการป้องกนัทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนกังาน
นําไปใช้โดยมิชอบ 

 

6 ที0ประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (แสดงรายละเอียดในหวัข้อ 
เรื0องโครงสร้างการจัดการ) โดยหลกัเกณฑ์เข้มงวดกว่าข้อกําหนดขั 5นตํ0าของสํานกังานก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ   

 

7. บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และได้ทําการแจ้งล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละท่านทราบ โดย
กําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั 5ง ทุก ๆ 3 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการ  กรรมการผู้จดัการและเลขานกุารร่วมกนัพิจารณาวาระการประชุม  โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าเรื0องที0
สาํคญัได้นําเข้ารวมไว้แล้ว  และกรรมการแตล่ะทา่นมีความเป็นอิสระที0จะเสนอเรื0องเข้าสูว่าระการประชมุ 

 

เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทได้มีการจดัสง่เอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการลว่งหน้า ซึ0ง
เอกสารดงักล่าว ฝ่ายเลขานุการได้สรุปย่อเท่าที0เป็นได้ อย่างไรก็ตามในเรื0องที0ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร หรือเปิดเผยลว่งหน้าแล้วจะส่งผลกระทบต่อบริษัท  คณะกรรมการบริษัทสามารถนําเรื0องมา
อภิปรายในที0ประชมุได้ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้จดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ  กรรมการได้
ให้ความสนใจกบัประเด็นทกุเรื0องที0นําเข้าสูที่0ประชุมรวมถึงประเด็นการกํากบัดแูลกิจการ ในบางประเด็นที0มี
ข้อมลูไมเ่พียงพอ กรรมการบริษัทสามารถติดตอ่ขอข้อมลูเพิ0มเติมผา่นเลขานกุารของบริษัทได้ตลอดเวลา  

 

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสาระสําคญั เช่น วนัเวลาที0เริ0ม และเลิกประชุม 
รายชื0อกรรมการที0เข้าประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคญัของเรื0องที0เสนอ สรุปประเด็นการ
อภิปรายและข้อสงัเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการ ชื0อผู้บนัทึกรายงาน และชื0อผู้ รับรอง
รายงาน บริษัทได้มีการจดัเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี สามารถสืบค้นได้ง่าย 
แตไ่มส่ามารถแก้ไขได้โดยไมผ่า่นที0ประชมุคณะกรรมการ  
 
 

8.   มีการกําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการที0ชดัเจน  และได้มีการเสนอขออนมุตัิจาก   
ผู้ ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั 5งอยู่ในระดับที0
เหมาะสมและเพียงพอที0จะจงูใจและรักษากรรมการที0มีคณุภาพตามที0ต้องการ  
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9.5  การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทมีมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้จดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Code of Conflict of 

Interest) โดยครอบคลมุการใช้ข้อมลูภายในและการซื 5อขายหลกัทรัพย์ของบริษัท การทํารายการระหว่างกนั และรายการที0
เกี0ยว-โยง ทั 5งนี 5 บริษัทได้มีการจดัอบรมชี 5แจงให้พนกังานได้รับทราบอย่างต่อเนื0อง  คณะกรรมการ คณะผู้บริหารและพนกังาน
ของบริษัทมีหน้าที0ต้องปฎิบตัิอย่างเคร่งครัด ในกรณีที0พบเห็นการปฎิบตัิที0ขดัต่อนโยบายดงักล่าว ให้รายงานผู้บงัคบับญัชา 
หรือฝ่ายทรัพยากรบคุคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแตก่รณี 

   
9.6  บุคลากร (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)                                             

บริษัทไม่มีข้อพิพาทแรงงานที0สําคญัในระยะเวลา 2 ปีที0ผ่านมา โดย ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีจํานวน
พนกังานของบริษัททั 5งสิ 5นจํานวน 836 คน และมีพนกังานชั0วคราวที0จ้างจากบริษัทรับเหมาจ้างแรงงานอีกจํานวน 413 คน โดย
สามารถแบง่แยกตามสายผลติภณัฑ์ ดงัตอ่ไปนี 5 

ธุรกิจ 

31 ธนัวาคม 2549 31 ธนัวาคม 2550 

พนกังานบริษัท 
พนกังาน 
ชั0วคราว 

ที0จ้างจาก 
บริษัทรับเหมา 
จ้างแรงงาน 

พนกังานบริษัท 
พนกังาน 
ชั0วคราว 

ที0จ้างจาก 
บริษัทรับเหมา 
จ้างแรงงาน 

พนกังาน 
ประจํา 

พนกังาน 
ชั0วคราว 

พนกังาน 
ประจํา 

พนกังาน 
ชั0วคราว 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์ 98 38 231 122 42 215 
ผลิตสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 42 24 103 60 21 78 
ผลิตชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 20 14 25 28 8 3 
ส่วนกลาง 519 36 228 530 25 117 

รวมจํานวนพนกังาน 679 112 587 740 96 413 
  

ผลตอบแทนพนกังาน 
 ค่าใช้จ่ายที0เกี0ยวกบัพนกังานของบริษัททั 5งหมดในปี 2550 (ไม่รวมสว่นของคณะผู้บริหาร) มีจํานวนรวมทั 5งสิ 5นเป็นเงิน   
278.53 ล้านบาท ประกอบด้วย 

 -  เงินเดือน คา่ลว่งเวลา และโบนสัประจําปี รวมเป็นเงิน 185.78 ล้านบาท 
 - คา่ตอบแทนอื0น ๆ (ประกอบด้วยคา่รักษาพยาบาล คา่รถรับ-สง่พนกังาน คา่เครื0องแบบ เงินสมทบกองทนุทดแทน เงิน

สมทบกองทนุสํารองเลี 5ยงชีพ ค่าใช้จ่ายประกนัสงัคม ค่าอบรมสมัมนา ค่าสวสัดิการอื0น ๆ) รวมเป็นเงิน 38.76 ล้าน
บาท 
ในสว่นของพนกังานชั0วคราว ที0บริษัทจ้างจากบริษัทรับเหมาจ้างแรงงานนั 5น ในปี 2550 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนเป็น
คา่แรงรับเหมาจํานวนเงินรวมทั 5งสิ 5นเป็นเงิน 53.99 ล้านบาท 
 

นโยบายในการพฒันาพนกังาน 
 บริษัทให้ความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาบุคลากรภายใน บนหลกัการที0ว่าพนักงานและบริษัทจะต้องเติบโต
ก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน  บริษัทจึงได้จัดให้พนักงานได้รับอบรมทั 5งภายในและภายนอก รวมทั 5งการฝึกปฏิบัติงานจริงกับ
ผู้ เชี0ยวชาญในแต่ละสายการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท  โดยกําหนดแผนการอบรมให้เหมาะสมกับตําแหน่งงานและ
พิจารณาถึงเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนกังาน  
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 บริษัทได้จดัทําและรักษาไว้ซึ0งระบบการควบคมุภายใน รวมทั 5งดําเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบ

การควบคมุภายในอยา่งสมํ0าเสมอ โดยครอบคลมุถึงการควบคมุทางการเงิน การดําเนินการ การกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที0เกี0ยวข้อง การป้องกนัรักษาทรัพย์สนิ และการบริหารความเสี0ยง บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สอบ
บญัชีธรรมนิติ จํากดั มาประเมินระบบการควบคมุภายในโดยรวมทั 5งในด้านสภาพแวดล้อมการควบคมุ การบริหารความเสี0ยง          
กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื0อสาร และการประเมินและการติดตามผล รวมทั 5งให้ดําเนินการตรวจสอบการ
ปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที0ได้กําหนดไว้ ตามแผนการตรวจสอบประจําปีที0ได้รับอนุมตัิ และ
มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2550 จัดทําโดยบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากัด ไม่พบประเด็นความ
ผิดพลาดที0สําคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที0รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายของ
หนว่ยงานราชการตา่ง ๆ เป็นไปอยา่งถกูต้อง  และได้มีการป้องกนัทรัพย์สนิมิให้ผู้บริหารและพนกังานนําไปใช้โดยมิชอบ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. การควบคุมภายใน 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

      คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) ได้รับการแตง่ตั 5งจากที0ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น ซึ0งมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามที0กําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มีรายนามดงันี 5 

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

 
      คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที0ตามขอบเขต หน้าที0และความรับผิดชอบที0ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท  โดยยดึถือแนวทางปฏิบตัิที0ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
       ในรอบปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวม 4 ครั 5ง  บางครั 5งได้มกีารประชมุร่วมกบัผู้บริหาร

ระดบัสงูและผู้สอบบญัชีในวาระที0เกี0ยวข้องด้วย ทั 5งนี 5กรรมการตรวจสอบทกุทา่นได้เข้าร่วมประชมุครบทกุครั 5ง ผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบที0มีสาระสาํคญัสรุปได้ดงันี 5 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี เพื0อให้มั0นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้
จัดทําขึ 5นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที0รับรองโดยทั0วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 
ครบถ้วนและเชื0อถือได้ เพื0อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ  

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที0เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ  โดยว่าจ้าง
ผู้ เชี0ยวชาญการตรวจสอบภายในมาประเมินและดําเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปีที0คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมตัิ  ซึ0งครอบคลมุถึงการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในบริษัทอย่างครบถ้วน พร้อมทั 5งมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทติดตามผลการ
แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย  เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที0
เพียงพอ และเหมาะสมกบัลกัษณะของกิจการ  และไม่พบข้อบกพร่องเกี0ยวกบัระบบการควบคมุภายในที0
เป็นสาระสาํคญั 

3. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื0นที0
เกี0ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท เห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายที0เกี0ยวข้องอยา่งถกูต้อง  

4. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทํารายการที0เกี0ยวโยงกัน หรือรายการที0อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ไม่พบรายการที0ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในเรื0อง
ดงักลา่วอยา่งถกูต้องครบถ้วน 

5. พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื0อขออนมุตัิต่อที0ประชุมผู้
ถือหุ้น โดยเสนอแต่งตั 5ง นายสมสิทธิ{ เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล และ/หรือ 
นางสาวปราณีย์  ผลงาม  แหง่บริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2550  ค่าสอบ
บญัชีรวม 500,000 บาท 

     
                                       (นายกวี   วสวุตั) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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  11. รายการระหว่างกัน   
 

11.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

บริษัทที�เกี�ยวข้อง 
 

ลักษณะรายการ 
ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

   2549 2550   

1.  บจ.ซมัมิท โอโต บอดี 5 อินดสัตรี  
(SAB) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปประเภทสายเบรค

หน้ารถยนต์ 
 
 
2)  ลกูหนี 5การค้า 

-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

20.86 
 
 
 
 
 

4.26 

21.22 
 
 
 
 
 

7.21 
 
 

-เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติโดย
เป็นราคาที0ให้กําไรขั 5นต้นในอัตราที0ใกล้เคียงกับ
อัตรากําไรขั 5นต้นที0บริ ษัทได้ รับจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื0นที0ไม่มี
ความเกี0ยวข้องกบับริษัท 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี0ให้แก่ลกูหนี 5การค้าทั0วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
96 ของทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้วของ SAB สําหรับหุ้น ส่วนที0
เหลืออีกร้อยละ 4 นั 5น ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึ0งเป็น
ญาตขิองทางกลุ่มจฬุางกรู 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายอภิชาต ิ
จฬุางกรู และนายทวีฉตัร จฬุางกรู 

2.  บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี  
(SAS) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายผลิตภัณฑ์สําเ ร็จรูปประเภทสาย

คนัเร่ง สายเบรค สายเปิดฝากระโปรง สาย
เปิดฝาถังนํ 5ามัน และสายปรับเบาะที0นั0ง
สําหรับรถยนต์ 

 
2)  ลกูหนี 5การค้า 

-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

16.33 
 
 
 
 
 

2.06 

5.54 
 
 
 
 
 

1.81 

-เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติโดย
เป็นราคาที0ให้กําไรขั 5นต้นในอัตราที0ใกล้เคียงกับ
อัตรากําไรขั 5นต้นที0บริ ษัทได้ รับจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื0นที0ไม่มี
ความเกี0ยวข้องกบับริษัท 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี0ให้แก่ลกูหนี 5การค้าทั0วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
97 ของทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้วของ SAS สําหรับหุ้น ส่วนที0
เหลืออีกร้อยละ 3 นั 5น ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึ0งเป็น
ญาตขิองทางกลุ่มจฬุางกรู 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายอภิชาต ิ
จฬุางกรู และนายทวีฉตัร จฬุางกรู 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง 
 

ลักษณะรายการ 
ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

   2549 2550   

3.  บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟค- 
     เจอริ0ง 

(SOM) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายชิ 5นส่วนเหล็ก เพื0อนําไปใช้ในการ

ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
รถจกัรยานยนต์ 

 
 
2)  ลกูหนี 5การค้า 
       -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ      

บริการ 
 

3.35 
 
 

 
 
 

1.16 
 

11.75 
 
 
 
 
 

2.75 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกต ิ
โดยราคาขายเป็นราคาที0ให้กําไรขั 5นต้นในอตัราที0
ใกล้เคียงกับอัตรากําไรขั 5นต้นที0บริษัทได้รับจาก
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อื0นที0ไม่มีความเกี0ยวข้องกบับริษัท 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี0ให้แก่ลกูหนี 5การค้าทั0วไป 
 
 

1) ผู้ ถือหุ้นคือ กลุ่มจฬุางกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49 ของ
ทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้วของ SOM สําหรับหุ้นส่วนที0เหลือ
อีกร้อยละ 51 เป็นบคุคลที0ไม่มีความเกี0ยวข้องกบับริษัท 

2) กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายทวีฉัตร 
จฬุางกรู 
 

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปประเภทสายปรับ

เบาะที0นั0งสําหรับรถยนต์ 
 
 
 
 2)  ลกูหนี 5การค้า 
       -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 
 

6.89 
 
 
 
 
 

1.85 
 
 
 

6.08 
 
 
 
 
 

1.07 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที0ให้กําไรขั 5นต้นในอตัราที0ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั 5นต้นที0บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื0นที0ไม่มี
ความเกี0ยวข้องกบับริษัท 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตกิารค้าทั0วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
91 ของทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้วของ SLAB สําหรับหุ้นส่วน
ที0เหลืออีกร้อยละ 9 นั 5น ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึ0งเป็น
ญาตขิองทางกลุ่มจฬุางกรู 

   2) กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จฬุางกรู นายอภิชาต ิ 
       จฬุางกรู และนายทวีฉตัร จฬุางกรู 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง ลักษณะรายการ 
ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

   2549 2550   

5.  บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  
(CAPCO) 

1)  คา่ซื 5อผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื 5อชิ 5นส่วนพลาสติก เหล็ก สังกะสี เพื0อ
นํามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถ-
ยนต์และจกัรยานยนต์ 

 
 
 
2)  ลกูหนี 5การค้า 
      -ยอดคงค้างจากการซื 5อผลิตภัณฑ์และ

บริการ 
 

55.66 
 
 

 
 
 
 

16.60 
 
 

 

60.22 
 
 
 
 
 
 

16.52 
 
 

-เป็นรายการซื 5อผลิตภัณฑ์ที0 เกิดขึ 5นตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื 5อจากคู่ค้ารายอื0น โดยทําการ
คิ ด ร า ค า ต า ม ร า ค า ต ล า ด  แ ล ะ ไ ด้ ทํ า ก า ร
เปรียบเทียบราคากบัผู้ ขายผลิตภณัฑ์และบริการ
รายอื0นที0มีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือกผู้
ที0เสนอราคาตํ0าสดุ 
 
-ระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าที0ได้รับเป็นไป
ตามเกณฑ์ปกตทิี0ได้รับจากเจ้าหนี 5การค้าทั0วไป 
 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร  กลุ่มพัฒนะเมลือง โดยถือ
หุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 73 ของทุนจดทะเบียนที0ชําระ
แล้วของ CAPCO สําหรับหุ้นส่วนที0เหลืออีกร้อยละ 27 นั 5น  
นายอึง เซีย ฮง ซึ0งเป็นน้องชายนายชูทอง พฒันะเมลือง ถือ
ครองร้อยละ 7 และอีกร้อยละ 20 เป็นบุคคลที0ไม่มีความ
เกี0ยวข้องกบับริษัท 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จฬุางกรู นายชทูอง พฒันะเมลือง  และนายสริศ  

     พฒันะเมลือง 

6.  บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนแูฟ็คเจอริ0ง  
(CAR) 

 

1)  คา่ซื 5อผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื 5อชิ 5นส่วนยาง เพื0อนํามาใช้ในการประ-
กอบสายควบคมุรถยนต์และจกัรยานยนต์ 

 
 
 
2)  เจ้าหนี 5การค้า 
      -ยอดคงค้างจากการซื 5อผลิตภัณฑ์และ

บริการ 
 

8.08 
 
 
 
 
 

1.90 
 
 

8.49 
 
 
 
 
 

2.61 
 
 

-เป็นรายการซื 5อผลิตภัณฑ์ที0 เกิดขึ 5นตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื 5อจากคู่ค้ารายอื0น โดยทําการ
เปรียบเทียบราคากบัผู้ ขายผลิตภณัฑ์และบริการ
รายอื0นที0มีอยู่ในประเทศไทย แล้วพิจารณาเลือกผู้
ที0เสนอราคาตํ0าสดุ 
 
-ระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าที0ได้รับเป็นไป
ตามเกณฑ์ปกตทิี0ได้รับจากเจ้าหนี 5การค้าทั0วไป 
 

1) ผู้ ถือหุ้ นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง      
โดยถือหุ้นรวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 71 ของทนุจดทะเบียนที0
ชําระแล้วของ CAR สําหรับหุ้นส่วนที0เหลืออีกร้อยละ 29 นั 5น
เป็นบคุคลที0ไม่มีความเกี0ยวข้องกบับริษัท  

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จฬุางกรู นายชทูอง พฒันะเมลือง  และนายสริศ  

     พฒันะเมลือง 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง ลักษณะรายการ 
ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

   2549 2550   

7.  บจ.จอห์นสนั คอนโทรลล์  
     แอนด์ ซมัมิท อินทีเรียส์ 

(JSI) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปประเภทสาย      

ปรับเบาะที0นั0งสําหรับรถยนต์ 
 
 
 
2)  เจ้าหนี 5การค้า 
    -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

0.27 
 
 
 
 
 

0.28 
 

3.01 
 
 
 
 
 

0.82 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที0ให้กําไรขั 5นต้นในอตัราที0ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั 5นต้นที0บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื0นที0ไม่มี
ความเกี0ยวข้องกบับริษัท 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตกิารค้าทั0วไป 
 
 

1) ผู้ ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 43 ของ
ทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้วของ JSI สําหรับหุ้นส่วนที0เหลืออีก
ร้อยละ 57 เป็นบคุคลที0ไม่มีความเกี0ยวข้องกบับริษัท 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายอภิชาต ิ
จฬุางกรู 

 

8.  บจ.ซมัมิท แอนเซ ่ออโตพาร์ท  
     (SAA) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ขายชิ 5นส่วนเหล็ก เพื0อนําไปใช้ในการประ-
กอบสายควบคมุรถยนต์และจกัรยานยนต์ 

 
   
 
2)  เจ้าหนี 5การค้า 

    -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

11.79 
 
 
 
 
 

2.86 
 
 
 

20.51 
 
 
 
 
 

3.18 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกต ิ
โดยราคาขายเป็นราคาที0ให้กําไรขั 5นต้นในอตัราที0
ใกล้เคียงกับอัตรากําไรขั 5นต้นที0บริษัทได้รับจาก
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อื0นที0ไม่มีความเกี0ยวข้องกบับริษัท 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี0ให้แก่ลกูหนี 5การค้าทั0วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน
ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที0ชําระเเล้วของ SAA สําหรับ
หุ้นส่วนที0เหลืออีกร้อยละ 50 เป็นบุคคลที0ไม่มีความเกี0ยวข้อง
กบับริษัท 

2) กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จฬุางกรู 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง ลักษณะรายการ 
ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

   2549 2550   

9.  บจ.ไทยออโตอินดสัตรี  
(TAI) 

1)  คา่ซื 5อผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื 5อชิ 5นส่วนเหล็กขึ 5นรูป เพื0อนํามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ 

 
 
 
2)  เจ้าหนี 5การค้า 

-ยอดคงค้างจากการซื 5อผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

6.52 
 
 
 
 
 

0.70 

2.04 
 
 
 
 
 

0.47 

-เป็นรายการซื 5อผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ
เช่นเดียวกบัการซื 5อจากคู่ค้ารายอื0น โดยทําการ
เปรียบเทียบราคากับผู้ ขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ ราย อื0 น ที0 มีอ ยู่ ใ นปร ะ เ ทศไ ทยแล้ ว
พิจารณาเลือกผู้ ที0เสนอราคาตํ0าสดุ 
 
-ระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าที0ได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที0ได้รับจากเจ้าหนี 5การค้า
ทั0วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 
100 ของทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้วของ TAI 

2)  กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายอภิชาต ิ
จฬุางกรู เเละนายทวีฉตัร จฬุางกรู 

10. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น  
      (HI-LEX) 

1) รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
    -ขายผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปประเภทสายปรับ 
    เบาะที0นั0ง สายเบรคและสายคนัเร่งสําหรับ 
    รถยนต์ 
 
 
2)  ลกูหนี 5การค้า 
     -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และ

บริการ 

17.57 
 
 
 
 
 

2.74 

17.30 
 
 
 
 
 

1.67 
 
 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที0ให้กําไรขั 5นต้นในอตัราที0ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั 5นต้นที0บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื0นที0ไม่
มีความเกี0ยวข้องกบับริษัท 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี0ให้แก่ลกูหนี 5การค้าทั0วไป 

1)  HI-LEX เป็นผู้ ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทนุจดทะเบียน
ที0ชําระแล้วของบริษัท 

2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ0งเป็นประธานกรรมการบริหาร 
และยงัดํารงตําเเหน่งเป็นกรรมการทา่นหนึ0งของบริษัท 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง ลักษณะรายการ 
ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

   2549 2550   

10. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น  
 (HI-LEX) (ตอ่) 
 

3)  คา่ซื 5อผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื 5อชิ 5นส่วนและวัตถุดิบ เพื0อนํามาใช้ใน
การประกอบสายควบคุมรถยนต์ และ
สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 
 
 
 
 

4)  ซื 5อสินทรัพย์ 
-ซื 5อ เครื0 องมือเครื0 องใช้ แบบพิมพ์ และ
เครื0องจกัร ได้แก่ เครื0องตดัลวดเหล็ก เครื0อง
เชื0อมโดยอัลตราโซนิก เครื0องหล่อสังกะสี 
และเครื0องพ่นนํ 5ามนัเข้าท่อ เพื0อนํามาใช้ใน
การเพิ0มประสิทธิภาพในการผลิต 

 

304.69 
 
 
 
 
 
 
 

21.67 

303.02 
 
 
 
 
 
 
 

0.71 

-เ ป็ น ร า ย ก า ร ซื 5อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง ก ล่ า ว  เ ป็ น ชิ 5น
ส่วนประกอบที0ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือ
ปริมาณการผลิตไม่คุ้ มที0จะผลิตเอง หรือไม่สามารถ
จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ทั 5งนี 5 
หากเป็นกรณีที0มีผู้ ขายผลิตภัณฑ์รายอื0นในประเทศ
ไทยด้วย บริษัทได้ทําการเปรียบเทียบราคา  แล้ว
พิจารณาเลือกผู้ ที0เสนอราคาตํ0าสดุ 
 
-บริษัทมีความต้องการเพิ0มประสิทธิภาพในการผลิต
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ และมีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของบริษัท ทั 5งนี 5 สินทรัพย์ดงักล่าวบริษัท
ไม่ได้จัดซื 5อบ่อยครั 5ง ซึ0งในการซื 5อแต่ละครั 5ง บริษัทไม่
สามารถหาซื 5อจากคู่ค้ารายอื0นได้ หรือหากสามารถหา
ซื 5อได้ก็มีคุณภาพไม่เพียงพอตามความต้องการของ
บริษัท 
 

1) HI-LEX เป็นผู้ ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทนุจด             
ทะเบียนที0ชําระแล้วของบริษัท 

2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ0งเป็นประธานกรรมการ 
บริหาร และยงัดํารงตําเเหน่งเป็นกรรมการท่านหนึ0ง
ของบริษัท 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง ลักษณะรายการ 
ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

       2549     2550   

10. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั0น  
 (HI-LEX) (ตอ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5)  คา่ใช้จ่ายอื0น 
-ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือ
ทางเทคนิคสําหรับการผลิตสายควบคุม
รถยนต์  รถจักรยานยนต์ เเละชุดควบคุม
รางกระจกหน้าตา่งรถยนต์  

 
6)  เจ้าหนี 5การค้า 

-ยอดคงค้างจากการซื 5อผลิตภัณฑ์และ
บริการ 
 

7)  เจ้าหนี 5อื0น 
-ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือ
ทางเทคนิคสําหรับการผลิตสายควบคุม
รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เเละชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ เเบบใช้สาย
เคเบลิควบคมุทั 5งหมด 

29.80 
 
 
 
 

 
38.28 

 
 
 

14.95 
 
 
 
 

 

33.63 
 
 
 
 
 

47.79 
 
 
 

17.32 
 

 

-เป็นไปตามอัตราและเงื0อนไขตามที0กําหนดในสัญญา 
ซึ0งใกล้เคียงกนักบัอตัราและเงื0อนไขในสญัญาประเภท
เดียวกนัที0กระทํากบับุคคลอื0นที0ไม่มีความเกี0ยวข้องกับ
บริษัท 
 
 
-ระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าที0ได้รับเป็นไปตาม
เกณฑ์ปกตทิี0ได้รับจากเจ้าหนี 5การค้าทั0วไป 
 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อสําหรับการชําระ
ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื0อนไขในสัญญา ซึ0งอยู่ใน
เกณฑ์เดียวกนักบัเงื0อนไขในสญัญาประเภทเดียวกนัที0
บริษัททํากบับคุคลอื0นที0ไม่มีความเกี0ยวข้องกบับริษัท 
 

1) HI-LEX เป็นผู้ ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทนุจด             
ทะเบียนที0ชําระแล้วของบริษัท 

2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ0งเป็นประธานกรรมการ 
บริหาร และยังดํารงตําเเหน่งเป็นกรรมการท่านหนึ0ง
ของบริษัท 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง ลักษณะรายการ 
ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

       2549     2550   

11. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม  
 

1)   รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ขายชิ 5นส่วนเหล็กและยาง เพื0อนําไปใช้ใน
การประกอบสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 

 
 
 
2)  ลกูหนี 5การค้า 

-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

13.71 
 
 
 
 
 

3.87 
 
 

 

26.32 
 
 
 
 
 

7.23 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ โดย
เป็นราคาที0ให้กําไรขั 5นต้นในอตัราที0ใกล้เคียงกบัอตัรา
กําไรขั 5นต้นที0บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกนัให้กบับคุคลอื0นที0ไม่มีความเกี0ยวข้อง
กบับริษัท 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี0ให้แก่ลกูหนี 5การค้าทั0วไป 
 

1) เป็นบริษัทที0เกี0ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วน
ร้อยละ 7 ของทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้ว 

2)  ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 93 
ของทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้วของไฮเล็กซ์ เวียดนาม 

3)  กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต  เทราอรุา 

12. อาร์มสตรอง ไซเคลิ พาร์ทส์  
 (อาร์มสตรอง) 
 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ขายชิ 5นส่วนเหล็ก ยาง และทองเหลือง เพื0อ
นําไปใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์ รวมทั 5งชุดควบคุมราง
หน้าตา่งรถยนต์ 
 

2)  ลกูหนี 5การค้า 
     -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ        

บริการ 
 

7.70 
 
 
 
 
 

1.22 

8.11 
 
 
 
 
 

1.61 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ โดย
เป็นราคาที0ให้กําไรขั 5นต้นในอตัราที0ใกล้เคียงกบัอตัรา
กําไรขั 5นต้นที0บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกนัให้กบับคุคลอื0นที0ไม่มีความเกี0ยวข้อง
กบับริษัท 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี0ให้แก่ลกูหนี 5การค้าทั0วไป 

เป็นบริษัทที0เกี0ยวข้อง โดยมีผู้ ถือหุ้ นร่วมกันคือ HI-LEX    
ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 5 ของทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้วของ
อาร์มสตรอง 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง ลักษณะรายการ 
ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

   2549 2550   

13. พีที. ไฮเล็กซ์ อินโดนีเซีย 
 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
      -ขายชิ 5นส่วนเหล็ก เพื0อนําไปใช้ในการประ-      

กอบสายควบคมุรถยนต์และจกัรยานยนต์ 
 
 
 
2)  ลกูหนี 5การค้า 
     -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ      

บริการ 
 
 3)  คา่ซื 5อผลิตภณัฑ์และบริการ 
      -ซื 5อ ชิ 5นส่วนเหล็กประเภทสายเร่ง เพื0อ       

นําม าใ ช้ ในการประกอบสายควบคุม      
รถยนต์ และรถจกัรยานยนต์  

 
4)  เจ้าหนี 5การค้า 
     -ยอดคงค้างจากการซื 5อผลิตภณัฑ์และ      

บริการ 
 

0.51 
 
 
 

 
 

0.20 
 

 
 

0.15 
 
 
 
 

0.05 

30.35 
 
 
 
 
 

26.62 
 
 
 

1.13 
 
 
 
 

0.25 

-เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ โดยราคา
ขายเป็นราคาที0ให้กําไรขั 5นต้นในอัตราที0ใกล้เคียงกับ
อัตรากําไรขั 5นต้นที0บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกนัให้กบับคุคลอื0นที0ไม่มีความเกี0ยวข้องกบั
บริษัท  
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าตามเกณฑ์
ปกตทิี0ให้แก่ลกูหนี 5การค้าทั0วไป  
 
 
-เ ป็ น ร า ย ก า ร ซื 5อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที0 เ กิ ด ขึ 5น ต า ม ป ก ติ
เช่นเดียวกับการซื 5อจากคู่ค้ารายอื0น โดยทําการเทียบ
ราคากับผู้ ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื0นในประเทศ 
(หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที0เสนอราคาตํ0าสดุ 
 
-ระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าที0ได้รับเป็นไปตาม
เกณฑ์ปกตทิี0ได้รับจากเจ้าหนี 5ซื 5อสินทรัพย์ทั0วไป 
 

เป็นบริษัทที0เกี0ยวข้อง โดยมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการบาง
ทา่นร่วมกนักบับริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี 5 
1)  ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสดัส่วนร้อย

ละ 100 ของทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้วของพีที ไฮ-
เล็กซ์ อินโดนีเซีย 

2)  กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง ลักษณะรายการ 
ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

        2549     2550   

14. ไฮเล็กซ์ ดีโอ บราซลิ แอลทีดีเอ 
 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายชิ 5นส่วนเหล็ก เพื0อนําไปใช้ในการ     

ประกอบสายควบคมุรถยนต์   
 
 
 
2)  ลกูหนี 5การค้า 
     -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ      

บริการ 
 

0.53 
 
 
 

 
 

0.17 
 
 

0.63 
 
 
 
 
 

0.30 
 

-เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ โดย
ราคาขายเป็นราคาที0 ใ ห้กําไรขั 5นต้นในอัตราที0
ใกล้เคียงกับอตัรากําไรขั 5นต้นที0บริษัทได้รับจากการ
ขายผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื0นที0ไม่
มีความเกี0ยวข้องกบับริษัท 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี0ให้แก่ลกูหนี 5การค้าทั0วไป 
 

เป็นบริษัทที0เกี0ยวข้อง โดยมีผู้ ถือหุ้ นร่วมกันคือ HI-LEX    
โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที0ชําระ
แล้วของไฮเล็กซ์ ดีโอ บราซลิ แอลทีดีเอ 
 

15. ไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรเวท ลิมิเตด็
  

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายชิ 5นส่วนเหล็กและยาง เพื0อนําไปใช้ใน

การประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุด
ควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 
 
 

2)  ลกูหนี 5การค้า 
      -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ        

บริการ 
 

7.19 
 
 
 
 
 

1.78 

6.17 
 
 
 
 
 

1.43 

-เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที0เกิดขึ 5นตามปกติ โดย
เป็นราคาที0ให้กําไรขั 5นต้นในอัตราที0ใกล้เคียงกับ
อัตร า กําไ รขั 5น ต้ นที0 บ ริ ษัท ไ ด้ รับจากการ ขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื0นที0ไม่มี
ความเกี0ยวข้องกบับริษัท 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี0ให้แก่ลกูหนี 5การค้าทั0วไป 

1)  ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100  
     ของทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้ว  
 2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง ลักษณะรายการ 
ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

        2549     2550   

16. บจ.ทีเอสเค (โคเรีย)  
 
 
 
 
 
 

 

1)  คา่ซื 5อผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ซื 5อชิ 5นส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์ เพื0อ      

นํามาใช้ในการประกอบสายควบคุม      
รถยนต์ และรถจกัรยานยนต์   

 

2)  ซื 5อสินทรัพย์ 
-ซื 5อเครื0องจักร เพื0อนํามาใช้ในการผลิต
สายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

 
 

0.03 
 
 
 
 

10.55 
 
 
 
 

0.06 
 
 
 
 

1.66 
 
 
 
 

 

-เ ป็ น ร า ย ก า ร ซื 5อ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที0 เ กิ ด ขึ 5น ต า ม ป ก ติ
เช่นเดียวกับการซื 5อจากคู่ค้ารายอื0น โดยทําการเทียบ
ราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอื0นในประเทศ 
(หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที0เสนอราคาตํ0าสดุ 
 

-บริษัทมีความต้องการเพิ0มประสิทธิภาพในการผลิต
ผลิตภณัฑ์  โดย บจ.ทีเอสเค (โคเรีย) เป็นบริษัทในกลุ่ม
ของ HI-LEX  มีเครื0องจกัรที0ออกแบบมาเพื0อใช้ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยเฉพาะ ซึ0งสอดคล้องกับ
ความต้องการของบริษัท โดยราคาคดิตามราคาทนุบวก
กําไร ซึ0งเป็นราคาที0เหมาะสม 

1)  ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100  
     ของทนุจดทะเบียนที0ชําระแล้วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรีย)  
 2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 

 
 
 
 
 

 
 

17. บจ.ยานไต ทีเอสเค เคเบิล ซิส  
      เต็ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  คา่พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ 
-พฒันาแบบพิมพ์ ใช้ผลิตชิ 5นสว่นเหล็ก เพื0อ
นํามาใช้ในการประกอบชุดควบคุมราง
กระจกหน้าตา่งรถยนต์ 

 
 
 
2)  เจ้าหนี 5การค้า 

-ยอดคงค้างจากค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

1.28 
 
 
 
 
 
 
 

1.36 
 

-บริษัทมีความต้องการเพิ0มประสิทธิภาพในการผลิต
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ และมีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของบริษัท ทั 5งนี 5 ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ดังกล่าว ไม่ได้เกิดขึ 5นบ่อยครั 5ง ซึ0งในแต่ละครั 5งบริษัทไม่
สามารถหาบริษัทที0พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการดงักล่าวได้
จากคู่ค้ารายอื0น หรือหากสามารถหาได้ก็มีคุณภาพไม่
เพียงพอตามความต้องการของบริษัท 
 
-ระยะเวลาการให้สินเชื0อทางการค้าที0ได้รับเป็นไป 
ตามเกณฑ์ปกติที0ได้รับจากเจ้าหนี 5การค้าทั0วไป 

1)  ผู้ ถือหุ้ นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้ นสัดส่วนร้อยละ 100     
ของทุนจดทะเบียนที0ชําระแล้วของ บจ.ยานไต ทีเอสเค                
เคเบิล ซิสเต็ม  

 2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง ลักษณะรายการ 
ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

       2549     2550   

18. บจ.ไฮเล็กซ์ แมคซกิานา 
 
 
 

 

1)  คา่ซื 5อผลิตภณัฑ์และบริการ 
ซื 5อชิ 5นส่วนเหล็กประเภทสายเร่ง เพื0อ
นํามาใช้ในการประกอบสายควบคุม
รถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ 

 

- 2.48 -เ ป็นรายการ ซื 5อ ผ ลิต ภัณฑ์ ที0 เ กิ ด ขึ 5นต าม ปกติ
เช่นเดียวกับการซื 5อจากคู่ค้ารายอื0น โดยทําการเทียบ
ราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอื0นในประเทศ 
(หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที0เสนอราคาตํ0าสดุ 
 

1)  ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100     
ของทุนจดทะเบียนที0ชําระแล้วของ บจ.ไฮเล็กซ์ แมคซ ิ    
กานา  

 2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 
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11.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกนัตามข้อ (11.1) แล้วมีความเห็นว่ารายการซื 5อขาย

ผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงรายการซื 5อสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการตามปกติธุรกิจของบริษัท และเป็นไปอย่าง
สมเหตสุมผลและจําเป็นตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทํารายการดงักลา่วบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สงูสดุที0
บริษัทจะได้รับเป็นสาํคญั โดยเงื0อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกนัที0เกิดขึ 5นจะถกูกําหนดให้เป็นไปตามเงื0อนไขการค้าโดย
ปกติและเป็นไปตามราคาตลาด  

 
11.3 มาตรการหรือขั Pนตอนในการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 
กรณีที0มีรายการระหวา่งกนัของบริษัท หรือบริษัทร่วมกบับคุคลที0อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่น

เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี0ยวกบัความจําเป็นใน
การเข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั 5น ๆ  โดยพิจารณาเงื0อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการ
ดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด  หากคณะกรรมการ   
ตรวจสอบไมม่ีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที0อาจเกิดขึ 5น บริษัทจะจดัให้ผู้ เชี0ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชี
ของบริษัท เป็นผู้ ให้ความเห็นเกี0ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื0อนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี โดยกรรมการผู้มีสว่นได้สว่นเสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในรายการดงักลา่ว อีก
ทั 5งจะมีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที0ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 
11.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
รายการระหวา่งกนัที0อาจเกิดขึ 5นในอนาคตนั 5น บริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ คําสั0ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั 5งเป็นไปตามมาตรฐานบญัชี
เรื0องการเปิดเผยข้อมลูเกี0ยวกบับคุคล หรือกิจกรรมที0เกี0ยวข้องกนัซึ0งกําหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่ง
ประเทศไทย 

ในกรณีที0เป็นรายการที0เกิดขึ 5นเป็นปกติ เช่น การจ้างผลิตชิ 5นงาน การซื 5อผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และการขาย
ผลิตภัณฑ์ เป็นรายการที0เกิดขึ 5นต่อเนื0องในอนาคต บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ลกัษณะการค้าโดยทั0วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื0อนไขที0เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ตาม
หลกัเกณฑ์ของรายการที0เข้าขา่ยเป็นรายการที0เกิดขึ 5นเป็นปกติ ซึ0งคณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดเอาไว้  

 
 
 

                    อยา่งไรก็ตาม หากมีการเข้าทํารายการระหวา่งกนัที0ไมเ่ข้าขา่ยรายการที0เกิดขึ 5นเป็นปกติดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะ
จดัให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี0ยวกบัความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว  ในกรณีที0คณะกรรมการตรวจสอบไม่
มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที0เกิดขึ 5น บริษัทจะจดัให้มีบคุคลที0มีความรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบ
บัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที0มีความเป็นอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี0ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือบคุคลที0มีความรู้ความชํานาญพิเศษจะถกูนําไปใช้ประกอบการตดัสินของคณะกรรมการบริษัท
หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื0อให้มีความมั0นใจว่าการเข้าทํารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์
ระหวา่งบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท แตเ่ป็นการทํารายการที0บริษัทได้คํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 
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12.1 งบการเงนิ 
 
               (ก) สรุปรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ และรายงานการสอบบัญช ี
 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ  
 
 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบงบทางการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) และข้อมลูทาง
การเงินที0ปรากฏในรายงานประจําปี  งบการเงินดงักล่าวจัดทําขึ 5นตามมาตรฐานการบญัชีที0รับรองทั0วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีที0เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ0าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวงัอย่างดีที0สุดในการจัดทํา 
รวมทั 5งมีการเปิดเผยข้อมลูที0สาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 
 คณะกรรมการบริษัท ได้จดัให้มีระบบควบคมุภายในที0มีประสทิธิผล เพื0อให้มั0นใจว่าการบนัทึกข้อมลูทางบญัชีมี
ความถกูต้อง ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั 
ในการตรวจสอบนั 5นทางคณะกรรมการบริษัท ได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารต่าง ๆ เพื0อให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผู้สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีที0แสดงไว้
ในรายงานประจําปีแล้ว 
 
 ในการนี 5 บริษัทได้แต่งตั 5งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ0งประกอบด้วยกรรมการที0ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที0หรือ
ลกูจ้างบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบเกี0ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในและความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี0ยวกบัเรื0องนี 5  ซึ0งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที0น่าพอใจและ
สามารถสร้างความเชื0อมั0นอย่างมีเหตผุลว่า งบการเงินของบริษัท ประจําปี สิ 5นสดุวนัที0 31 ธันวาคม 2550 มีความเชื0อถือได้  
โดยได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที0รับรองทั0วไป และปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื0น ๆ ที0เกี0ยวข้อง 
 
      
                                                                                    
 
        
                              (นายสริศ พฒันะเมลอืง)       (นายสรรเสริญ จฬุางกรู) 
            กรรมการผู้จดัการ                                ประธานกรรมการ 
                                                             
 
         
                                    

12. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
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สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา 
          งบการเงินของบริษัทปี 2548 – 2550 ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ 
จํากดั ซึ0งได้แสดงความเห็นและรายงานการตรวจสอบดงันี 5 
 

งบการเงนิปี 2548 ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2548 ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเงื0อนไข  
 

งบการเงนิปี 2549 ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2549 ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเงื0อนไข  
 

งบการเงนิปี 2550 ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2550 ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเงื0อนไข  
                              

งบกําไรขาดทุน 
ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
รายได้จากการขาย 2,073 100 2,180 100 2,201 100 

 ต้นทนุขาย 1,532 74 1,695 78 1,791 81 
     กําไรขั Pนต้น 541 26 485 22 410 19 
 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 160  8 207 10 223 10 
 รายได้อื0น 14  1 21 1 23 1 
     กําไรจากการดาํเนินงาน 395 19 299 13 210 10 
 ดอกเบี 5ยจ่าย 6 0 0.2 0 0 0 
 ภาษีเงินได้ 113 6 76 3 10 1 
 กําไรสุทธิสําหรับงวด 276 13 223 10 200 9 
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งบดุล 
2548 2549 ปี 2550 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

สินทรัพย์หมุนเวียน       
     เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด     593  209  261  
     ลกูหนี 5การค้าและตั�วเงินรับสทุธิ - กิจการที0เกี0ยวข้องกนั        26   22  55  
     ลกูหนี 5การค้าและตั�วเงินรับสทุธิ - ทั0วไป     351  354  368  
     สินค้าคงเหลือ    214  251  213  
     อื0น ๆ        39  18  17  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,223 73 854 47 914 48 
     เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที0เกี0ยวข้องกนั       26   26  26  
     ที0ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ     415   951  956  
     สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื0น         0.1   0.3  0.2  
 รวมสินทรัพย์  1,664 100 1,831 100 1,896 100 

 หนี Pสินหมุนเวียน         
     เจ้าหนี 5การค้า - กิจการที0เกี0ยวข้องกนั       62   58            69  
     เจ้าหนี 5การค้า – กิจการอื0น     258   289    325  
     เจ้าหนี 5จากการซื 5อสินทรัพย์         3   16  9  
     เจ้าหนี 5อื0น         8   9  13  
     เงินกู้ ยืมระยะยาวที0ถงึกําหนดชําระภายในหนึ0งปี        9           -              -  
     คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย      84  99  40  
     หนี 5สินหมนุเวียนอื0น      8  8  16  
 รวมหนี Pสินหมุนเวียน     432  26 479 26 472 25 

ประมาณการหนี 5สิน 0  -  3  
 รวมหนี Pสิน     432 26 479 26 475 25 
   ทนุเรือนหุ้น - หุ้นสามญั ทนุจดทะเบียนและเรียกชําระเตม็ 
   มลูคา่         
          - หุ้นสามญั 259,800,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท)      260  260  260  
   เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามญั              -               -                   -  
   ส่วนเกินกวา่มลูค่าหุ้นสามญั      465  465  465  
   กําไรสะสมจดัสรรแล้ว        
          - สํารองตามกฎหมาย        27   27  27  
   กําไรสะสมที0ยงัไม่ได้จดัสรร      480  600  669  
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   1,233 74 1,352 74 1,421 75 
 รวมหนี Pสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     1,664  100 1,831 100 1,896 100 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงนิสด ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 
      

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

     กําไรสทุธิ 276 223 200 

     รายการปรับปรุงเพื0อกระทบยอดกําไรสทุธิเป็นเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

          คา่เสื0อมราคาสินทรัพย์ 43 53 69 

          (กําไร)/ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ (0.8) (0.5) (0.1) 

          ขาดทนุจากการเลิกใช้สินทรัพย์ 0.1 0.5 0.6 

          ประมาณการหนี 5สิน                 -                - 3 

  (กําไร)/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี0ยน 0.1 0.4 (1) 

     กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี0ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี 5สินดําเนินงาน 318 276 271 

     สินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ0มขึ 5น)/ลดลง    

          ลกูหนี 5การค้าและตั�วเงินรับ (55) 0.6 (47) 

          สินค้าคงเหลือ (23) (38) 38 

          สินทรัพย์หมนุเวียนอื0น (7) (6) 1 

          สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื0น (0) 0.1 0 

     หนี 5สินจาการดําเนินงานเพิ0มขึ 5น/ลดลง    

          เจ้าหน้าการค้า 56 27 49 

          เจ้าหนี 5อื0น 1 1 4 

          คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย (38) 15 (59) 

          หนี 5สินหมนุเวียนอื0น 0.3 0.7 7 

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 252 277 264 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินมดัจําซื 5อที0ดิน (18) - - 

เงินสดจ่ายเพื0อซื 5อสินทรัพย์ถาวร (92) (551) (83) 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 2 2 0.7 

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (108) (549) (82) 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงนิสด ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 
   

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     

      เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั 5นจากสถาบนัการเงินเพิ0มขึ 5น/(ลดลง)               (120)                 -                 - 

  เงินสดจ่ายชําระเจ้าหนี 5เช่าซื 5อสินทรัพย์                 (0.04)                 -                 - 

  เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาว               (62) (9)                 - 

  เงินสดรับคา่หุ้นสามญัเพิ0มทนุ                538                -                 - 

  เงินสดจ่ายชําระคา่ใช้จ่ายในการจําหน่ายหุ้น  (13)                 -                 - 

  เงินสดจ่ายปันผล (61) (103) (130) 

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 282  (112) (130) 

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ Pน/(ลดลง) 426  (384) 52  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 167  593  209  

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ Pนงวด 593  209  261  
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อัตราส่วนทางการเงนิ  ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง        

     อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่ 3  2  2  

     อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เทา่ 2  1  1  

     อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เทา่ 1  1  1  

     อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนี 5การค้า เทา่ 6  6  6  

     ระยะเวลาเก็บหนี 5เฉลี0ย วนั 60  60  60  

     อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 8  7  8  

     ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี0ย วนั 45  51  45  

     อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี 5 เทา่ 5  5  5  

     ระยะเวลาชําระหนี 5 วนั 72  72  72  

     Cash Cycle วนั 33  39  33  

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร     

     อตัรากําไรขั 5นต้น % 26  22  19  

     อตัรากําไรจากการดําเนินงาน % 19  14  10  

     อตัรากําไรอื0น % 1  1  1  

     อตัราส่วนเงินสดตอ่การทํากําไร % 64  93  126  

     อตัรากําไรสทุธิ % 13  10  9  

     อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 32  17  14  

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

     อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 20 13 11 

     อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 82 41 28 

     อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 2 1 1 

 อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     

     อตัราส่วนหนี 5สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.35 0.35 0.33 

     อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบี 5ย เทา่ 67 1,820 37,083 

     อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis) เทา่ 0.69 0.42 1.24 

     อตัราการจ่ายเงินปันผล % 39 58 65 
 
 
 
 
 
 



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

 

72 
 

12.2  อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
ผลการดาํเนินงาน 
ในปี 2550 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 1,896 ล้านบาท หนี 5สนิรวมจํานวน 475 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้น

รวมทั 5งสิ 5น 1,421 ล้านบาท โดยผลการดําเนินงานประจําปี 2550 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2549 บริษัทมีรายได้รวม
ทั 5งสิ 5น 2,224 ล้านบาท  เพิ0มขึ 5นจํานวน 23 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1% และมีกําไรสทุธิจํานวน  200 ล้านบาท และจํานวน 224 
ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิตอ่รายได้รวมเป็น 9% และ 10% ตามลาํดบั ลดลง 1% 

ผลการดําเนินงานในปี 2550 ชะลอตวัโดยมีสาเหตมุาจากในช่วงครึ0งแรกของปี    คือการเมืองภายในประเทศไม่
มีเสถียรภาพเท่าที0ควร จึงมีผลกระทบกับการขยายตวัของเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศ ส่งผลให้ภาคเอกชนขาดความ
เชื0อมั0นในการลงทนุในโครงการตา่ง ๆ ทําให้อปุสงค์ภายในประเทศหดตวั และต้นทนุวตัถดุิบในการผลติที0เพิ0มสงูขึ 5น ถึงแม้ว่าใน
ครึ0งปีหลงัเศรษฐกิจจะมีการปรับตวัขึ 5นบ้าง เนื0องจากนโยบายการสง่เสริมพลงังานทดแทนในประเทศ และการขยายตวัของ
ตลาดตา่งประเทศก็ตาม   

 
���� ด้านรายได้ 
รายได้รวมปี 2550 จํานวน 2,224 ล้านบาท เพิ0มขึ 5นจํานวน 23 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1% สาเหตหุลกัมาจาก

รายได้จากการขายตา่งประเทศและรายได้อื0น ๆ เพิ0มขึ 5นจํานวน 44 ล้านบาท แตร่ายได้จากการขายในประเทศลดลงจํานวน 21 
ล้านบาท มีรายละเอียดดงันี 5 

รายได้จากการขายปี 2550 จํานวน 2,201 ล้านบาท  เพิ0มขึ 5นจํานวน 21 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1% มีสาเหตุ
หลกัดงันี 5 

 -  รายได้จากการขายสายควบคมุรถยนต์จํานวน 1,247 ล้านบาท เพิ0มขึ 5นจํานวน 156 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15% 
มาจากปริมาณคาํสั0งซื 5อของลกูค้ารายใหญ่เพิ0มมากขึ 5น เนื0องจากลกูค้ารายใหญ่ได้ผลติรถยนต์เพิ0ม 1 โมเดล 

-  รายได้จากการขายสายควบคมุรถจกัรยานยนต์จํานวน 446 ล้านบาท ลดลงจํานวน 15 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
3% มีสาเหตมุาจากคําสั0งซื 5อจากลกูค้าลดลง โดยจะสอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกนักบัอตุสาหกรรมด้านรถจกัรยานยนต์ที0มียอด
การผลติรวมทั 5ง CBU และ CKD แล้วจํานวน 3.33 ล้านคนั ลดลง 6%                                

- รายได้จากการขายชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์จํานวน 429 ล้านบาท ลดลงจํานวน 158 ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 27%  เนื0องจากรถยนต์ 1 โมเดล ได้ครบอายกุารผลติเมื0อกลางปี 2549 

-  รายได้จากการขายอื0น ๆ จํานวน 79 ล้านบาท เพิ0มขึ 5น 38 ล้านบาท หรือคิดเป็น 93% มาจากการสง่ออก
สายควบคมุชิ 5นสว่นรถจกัรยานยนต์ไปตา่งประเทศ 

 
���� ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม            
-  ต้นทุนขายจํานวน 1,791 ล้านบาท และจํานวน 1,695 ล้านบาท คิดเป็นอตัราต้นทุนขายต่อรายได้รวมเป็น 

81% และ 77% ตามลาํดบั เพิ0มขึ 5น 4% สาเหตหุลกัมาจากต้นทนุวตัถดุิบเพิ0มขึ 5น 3% เนื0องจากผลกระทบปัจจยัทั 5งภายในและ
ภายนอกประเทศ และโสหุ้ยเกี0ยวกบัการผลติเพิ0มขึ 5น 1% อาทิเช่น คา่เสื0อมราคาอาคารโรงงานแหง่ใหม ่ 

-  คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารจํานวน 223 ล้านบาท และจํานวน 207 ล้านบาท คดิเป็นอตัราคา่ใช้จ่ายใน
การขายและบริหารตอ่รายได้รวมเป็น 10% และ 9% ตามลาํดบั เพิ0มขึ 5น 1% สาเหตหุลกัมาจากคา่เสื0อมราคาอาคารโรงงาน
แหง่เดมิและอาคารสาํนกังานแหง่ใหม ่ โดยอาคารโรงงานแหง่เดมิได้บนัทกึเข้าคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร เนื0องจากไมไ่ด้
ใช้ในการประกอบการผลติ และอีกสว่นหนึ0งมาจากคา่ใช้จา่ยเกี0ยวกบัพนกังาน 

���� ฐานะการเงนิ 
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สินทรัพย์ 
ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 1,896 ล้านบาท เพิ0มขึ 5น 65 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4% มี

ที0มาดงันี 5 
-  สนิทรัพย์หมนุเวียนจํานวน 914 ล้านบาท เพิ0มขึ 5น 60 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7% มาจากเงินสดเพิ0มขึ 5น 52 ล้าน

บาท โดยบริษัทได้ชําระคา่ก่อสร้างโรงงานแหง่ใหมใ่นปี 2549 แล้ว ในปี 2550 จงึคงเหลอืบางสว่นและงวดสดุท้ายที0ต้องชําระ
เทา่นั 5น ลกูหนี 5การค้าเพิ0มขึ 5นจํานวน 47 ล้านบาท มาจากรายได้จากการขายเพิ0มขึ 5น ขณะที0สนิค้าคงเหลอืลดลง 38 ล้านบาท 
เนื0องจากบริษัทไมม่ีความจําเป็นในการสาํรองสนิค้าคงเหลอืปริมาณมากเหมือนช่วงปลายปี 2549 ซึ0งต้องสาํรองสาํหรับการย้าย
โรงงานแหง่ใหม ่

-  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนจํานวน 982 ล้านบาท เพิ0มขึ 5น 5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1% มาจากการปรับปรุงอาคาร
โรงงาน สาํนกังาน และซื 5อเครื0องใช้สาํนกังานสาํหรับโรงงานแหง่ใหมเ่พิ0มขึ 5น 

 

หนี Pสนิ 
ปี 2550 มีหนี 5สนิจํานวน 475 ล้านบาท ลดลง 5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1% สาเหตหุลกัเนื0องจากบริษัทได้จ่ายค่า

ก่อสร้างอาคารโรงงานและสาํนกังานแหง่ใหมง่วดสดุท้ายไปแล้ว มีการตั 5งภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่ายลดลงจากการได้รับสิทธิ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีจาก BOI  แตม่ีเจ้าหนี 5การค้าเพิ0มขึ 5นมาจากจดัซื 5อวตัถดุิบเพื0อเตรียมไว้ใช้ในการผลติเพิ0มขึ 5น 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ปี 2550 มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,421 ล้านบาท เพิ0มขึ 5น 70 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5% เนื0องจากในปี 2550 

บริษัทมีกําไรสทุธิเพิ0มขึ 5นจํานวน 200 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจํานวน 130 ล้านบาท  
ทั 5งนี 5 มลูคา่หุ้นตามบญัชี (Book Value per Share) ในปี 2550 เป็นจํานวน 5.47 บาทตอ่หุ้น เพิ0มขึ 5นจํานวน 0.27 

บาทต่อหุ้น (ปี 2549 มีจํานวน 5.20 บาทต่อหุ้น) และมีอตัราส่วนหนี 5สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ในปี 2550 และ ปี 
2549 เป็นจํานวน 0.33 เทา่  และ 0.35 เทา่ ตามลาํดบั เนื0องจากหนี 5สนิลดลง 1% และสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ0มขึ 5น 5% 

     
12.3  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

          12.3.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  
บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ 
-  สาํนกังานสอบบญัชีบริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั หรือกิจการที0เกี0ยวข้องกบัผู้สอบบญัชีและ

สาํนกังานที0ผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบปีที0ผา่นมามีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงินรวม 500,000 
บาท (ห้าแสนบาท) 

-  คา่ที0พกัและพาหนะเดินทางของผู้สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 38,147 บาท (สามหมื0นแปดพนัหนึ0งร้อย
สี0สบิเจ็ดบาท) 

  

12.3.2 ค่าบริการอื�น (Non-audit Fee) 
                  -ไมม่-ี 
 

ทั 5งนี 5 ผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาตั 5งแตปี่ 2547 – 2550 รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี และปฏิบตัิหน้าที0ใน
ฐานะผู้สอบบญัชีได้เป็นอยา่งดีตลอดมา โดยผู้สอบบญัชีไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท 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  
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  ข้อมูลอ้างอิง 
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ส่วนที� 3 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนี 5แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริหารของบริษัท หรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารสงูสดุในสายงานบญัชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล   ดงักล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จไมทํ่าให้ผู้ อื0นสาํคญัผิดหรือไมข่าดข้อมลูที0ควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั นอกจากนี 5ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที0สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบ 
ถ้วนในสาระสาํคญัเกี0ยวกบัฐานะการเงินผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท  

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที0ดี เพื0อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผย
ข้อมลูในสว่นที0เป็นสาระสาํคญัทั 5งของบริษัทอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั 5งควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที0ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม
ระบบดงักลา่ว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที0  28 มกราคม 2551     ต่อผู้สอบบญัชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว  ซึ0งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี0ยนแปลงที0สาํคญัของระบบการควบคมุภายใน 
รวมทั 5งการกระทําที0มิชอบที0อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

ในการนี 5เพื0อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั 5งหมด เป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที0ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้  นายสริศ   พฒันะเมลือง   เป็นผู้ลงลายมือชื0อกํากับเอกสารนี 5ไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื0อของ  นายสริศ   พฒันะเมลอืง   กํากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที0ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้ว
ดงักลา่วข้างต้น” 

 
  ชื0อ   ตําแหนง่ ลายมือชื0อ 
 
1.   นายสรรเสริญ จฬุางกรู  ประธานเจ้าหน้าที0บริหาร                   
 
 
2.   นายชทูอง  พฒันะเมลอืง รองประธานเจ้าหน้าที0บริหาร                   
 
 
3.   นายสริศ  พฒันะเมลอืง  กรรมการผู้จดัการ             
 
 
4.    Mr. Katsuyoshi Ogaki  กรรมการ             

 
ชื0อผู้ รับมอบอํานาจ                                  ตําแหนง่                                      ลายมือชื0อ 

 
 นายสริศ  พฒันะเมลอืง    กรรมการผู้จดัการ              
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“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนี 5แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไมม่ีเหตอุนัควรสงสยัวา่ข้อมลูดงักลา่วไมถ่กูต้องครบถ้วนเป็นเท็จ ทําให้ผู้ อื0นสําคญัผิด หรือขาดข้อมลู
ที0ควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั 

ในการนี 5 เพื0อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั 5งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที0ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตอุนั
ควรสงสยัว่าข้อมูลดังกล่าว ไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นเท็จทําให้ผู้ อื0นสําคัญผิด หรือขาดข้อมูลที0ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ 
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสริศ  พฒันะเมลอืง เป็นผู้ลงลายมือชื0อกํากบัเอกสารนี 5ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื0อของ  นายสริศ  พฒันะเมลอืง    กํากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที0ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดงักลา่วข้างต้น” 

 
ชื0อ                 ตําแหนง่                                      ลายมือชื0อ 

 
1.   Mr. Makoto         Teraura            กรรมการ             
 
 
2.   นายอภิชาติ         จฬุางกรู           กรรมการ             
 
 
3.   นายทวีฉตัร         จฬุางกรู           กรรมการ             
 
 
4.    นายกว ี วสวุตั  กรรมการอิสระ             
 
 
5. นายอภินนัท์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ               
 
 
6.  นายปริญญา ไววฒันา  กรรมการอิสระ             

 
 
ชื0อผู้ รับมอบอํานาจ                                  ตําแหนง่                                      ลายมือชื0อ 

 
 นายสริศ  พฒันะเมลอืง    กรรมการผู้จดัการ              
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ชื0อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
สดัสว่นการถือหุ้นใน

บริษัท (%) 
(ณ วนัที0 29 ก.พ. 2551) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด 

 ช่วงเวลา ตําแหน่ง 
ชื0อหน่วยงาน/บริษัท 

 

1. นายสรรเสริญ   จฬุางกรู 66 มธัยมศึกษา 
 

31.99 
 

บิดานายอภิชาติ จฬุางกรู  
และนายทวีฉัตร จฬุางกรู 
 

2521 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานเจ้าหน้าที0บริหาร  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ และชดุควบคมุรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

2534 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชั0น ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอื0น ๆ 

2529 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี 5 อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต์ และรับจ้างทําแบบพิมพ์ 

2515 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี  โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ทกุชนิด 

2534 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต  
บอดี 5 เวิร์ค  

ผลิตชิ 5นสว่นตวัถงัรถยนต์จากการปั 5มขึ 5นรูป   
ชิ 5นสว่นท่อไอเสีย 

2534 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท 
แมนแูฟคเจอริ0ง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอปุกรณ์
เลื0อน 

2534 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล
แมนแูฟคเจอริ0ง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่น
พลาสติก แผ่นเส้นใยอดัและแผ่นพลาสติก
เพื0อใช้ประกอบรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ 

2538 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ูโฟม อินดสัตรี  ผลิตชิ 5นสว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะ
รถยนต์ 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
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ชื0อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
สดัสว่นการถือหุ้นใน

บริษัท (%) 
(ณ วนัที0 29 ก.พ. 2551) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื0อหน่วยงาน/บริษัท 

     2540 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท เอ็นจิเนียริ0ง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแมพ่ิมพ์ เครื0องฉีด
พลาสติกโลหะงานไม้ 

 

     2541 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี  ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ 5นสว่น
รถยนต์ 

 

2539 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี  ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ 

     2545 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  ผลิต นําเข้า สง่ออก และรับจ้างผลิตพรมปู
พื 5น หวัหมอนเบาะรถยนต์ 

 

     2531 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บจ.บางกอก อีเกิล วิง  ผลิตชิ 5นสว่น Press Part  

     2525 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  ผลิตชิ 5นสว่นประกอบให้อตุสาหกรรมยาน
ยนต์ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก 
ทองเหลือง และปลอกสาย 

 

     2537 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.กลัลวิศว์ ออโตพาร์ต 
อตุสาหกรรม  

ผลิตกระทะล้อ  

     2540 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอนเซ ่ออโตพาร์ท  ผลิตชิ 5นสว่นผลิตภณัฑ์ระบบล็อคประตู
รถยนต์ ฝากระโปรงรถยนต์  

 

     2533 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  นําเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็ก
แผ่น รับจ้างตดัเหล็ก 

 

     2545 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โบลท์ตนั  ผลิตน็อตสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  

     2539 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอตุสาหกรรมยาน
ยนต์ 
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วันที� 29 
ก.พ. 2551) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติ
การ

กระทาํผิด ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

     2539 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ครูาตะ แมนแูฟคเจอริ0ง  ผลิต ขาย แกนพวงมาลยัรถยนต์  

     2537 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ  ผลิตชิ 5นสว่นยานยนต์ Mel Sheet, Resin 
Felt 

 

     2536 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โชวา่ แมนแูฟคเจอริ0ง  ผลิตและรับจ้างผลิตโช๊คอพั  

     2531 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริ0ง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างทําพวงมาลยัรถยนต์
และกระปกุเกียร์รถยนต์ 

 

     2538 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  ผลิตผ้าสําหรับหุ้มเบาะรถยนต์  

     2546 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อี-ลีด อิเลคโทรนิค  ผลิต Hand Free สําหรับโทรศพัท์มือถือ 
เครื0องเลน่ CD, DVD, Blue Tooth 

 

     2517 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ไทยออโตอินดสัตรี  ผลิต ขาย ชิ 5นสว่น Press Part ของรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์ 

 

     2537 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ไทยซีทเบลท์  ผลิตและขายผลิตภณัฑ์เข็มขดันิรภยัและ
สายเข็มขดันิรภยั 

 

     2539 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ไทยออโตวีล  ผลิตดมุล้อ กระทะล้อ  

     2547 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอริ0ง  ผลิตเบรคมือรถยนต์  

     2546 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.มารูบิชิ ซมัมิท อินดสัตรี 
เวียดนาม 
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 

ผลิตชิ 5นสว่นเบาะที0นั0งรถยนต์  
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วันที� 29 
ก.พ. 2551) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํผิด 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

     2547 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ไฮยา่ (ประเทศไทย)  ผลิตและซอ่มแซมเครื0องจกัรและอปุกรณ์
การผลิต 

 

     2542 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ แอนด์ 
ซมัมิท อินทีเรียส์  

ผลิตเบาะนั0งรถยนต์  

     2541 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ไคเปอร์ ซมัมิท อินดสัตรี 5 
(ประเทศไทย)   

ผลิตอปุกรณ์เบาะรถยนต์  

     2538 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอริ0ง  

ผลิตชิ 5นสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยาน
ยนต์ และอิเล็คโทรนิค 

 

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอช เอส เอช  ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอื0น  

     2547 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ.ฮายามา่ อินเตอร์เทรด  จําหน่ายชิ 5นงานพรม แผ่นยางที0ใช้กบั
รถยนต์ 

 

     2548 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท รีเทอร์ นิทโตก ุ
ซาวด์ พรู๊ฟ  

ผลิตเพื0อขายและสง่ออกซึ0งวสัดกุนัเสียง
สําหรับรถยนต์ 

 

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

ผลิตชิ 5นสว่นรถยนต์  

     2530 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อีเล็คโทรนิค  
คอมโพเน้นท์  

ผลิตผลิตภณัฑ์อิเล็คทรอนิคส ์  

     2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ฟจูิกิโกะ ครูาตะ  
แมนแูฟคเจอริ0ง 

ผลิตแกนพวงมาลยั รวมทั 5งชิ 5นสว่น
ประกอบ 
และอปุกรณ์ของยานพาหนะ 

 

     2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์ 
โอโตโมทีฟ 

ผลิตหรือรับจ้างผลติเครื0องมือ ผลติชิ 5นสว่น   
ตวัถงัรถยนต์และชิ 5นสว่นอะไหลร่ถยนต์อื0น ๆ 

 

     2545 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ   
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ชื�อ-สกุล 

อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วันที� 29 
ก.พ. 2551) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํผิด 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื0อหน่วยงาน/บริษัท 
 

     2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ออนกรีน มีเดีย ประกอบกิจการธุรกิจการพิมพ์ทกุชนิด  

     2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่
กอล์ฟคลบั 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ   

2. นายชทูอง พฒันะเมลือง 64 ปริญญาโท 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 
 
หลกัสตูร 
-Director 
Accredition 
 Program (DAP) 

6.54 
 

บิดานายสริศ พฒันะเมลือง 
และน.ส.สิริณา พฒันะเมลือง 

2521 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  
รองประธานเจ้าหน้าที0บริหาร  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ และชดุควบคมุรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

2525 – ปัจจบุนั ประธานบริษัท   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท ผลิตชิ 5นสว่นประกอบให้อตุสาหกรรมยาน
ยนต์ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก 
ทองเหลือง และปลอกสาย 

2538 – ปัจจบุนั ประธานบริษัท   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอริ0ง  

ผลิตชิ 5นสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยาน
ยนต์ และอิเล็คโทรนิค 

 
 
 
 
 
 

  รุ่นที0 35/2005 : IOD   2545 – ปัจจบุนั ประธานบริษัท   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โบลท์ตนั  ผลิตน็อตสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  
 

2539 – ปัจจบุนั ประธานบริษัท  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอตุสาหกรรมยาน
ยนต์ 

2546 – ปัจจบุนั ประธานบริษัท  บจ.ไทยโปรเกรสรับเบอร์  ผลิตชิ 5นสว่นยาง 

2531 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการบริหาร   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริ0ง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างทําพวงมาลยัรถยนต์
และกระปกุเกียร์รถยนต์ 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.อมตะ ซมัมิท เรดดี 5 บิลท์  ให้เช่าและจําหน่ายโรงงาน 
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ชื�อ-สกุล 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วันที� 29 
ก.พ. 2551) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด 

 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื0อหน่วยงาน/บริษัท 

 
3. นายสริศ  พฒันะเมลือง  33 ปริญญาโท 

สาขาบริหารธุรกิจ 
New Hampshire 

0.06 
 

บตุรนายชทูอง พฒันะเมลือง 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้จดัการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

  College, USA 
 
หลกัสตูร 

  2547 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  ผลิตชิ 5นสว่นประกอบให้อตุสาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลอืง และ
ปลอกสาย 

 

  -Director Certification 
 Program (DCP) 

  2547 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนแูฟ็คเจอริ0ง  

ผลิตชิ 5นสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็คโทรนิค 

 

   รุ่นที0 42/2004   2545 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โบลท์ตนั  ผลิตน็อตสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  

     2539 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  

4. นายมากาโต เทราอรุา 70 Mechanical 
Engineering  Faculty 

- 
 

- 2524 – ปัจจบุนั กรรมการ   บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

  of Technology,  
Shizuoka University, 

 
 

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

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

  Japan   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 

 

     2532 – ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Controls Inc. ผลิตชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
และ Rear Slider 
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วันที� 29 
ก.พ. 2551) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด 

 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

 
     2518 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 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  
     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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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วันที� 29 
ก.พ. 2551) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

5. นายอภิชาติ    จฬุางกรู 37 ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 

0.07 
 

บตุรนายสรรเสริญ จฬุางกรู 2541 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ   
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 และรับจ้างทําแบบพิมพ์  

     2547 – ปัจจบุนั ประธานบริหาร   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี  โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ทกุชนิด 

 

     2547 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริหาร    
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต  
บอดี 5 เวิร์ค 

ผลิตชิ 5นสว่นตวัถงัรถยนต์จากการปั 5มขึ 5นรูป   
ชิ 5นสว่นท่อไอเสีย 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2547 – ปัจจบุนั ประธานบริหาร   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท 
แมนแูฟคเจอริ0ง 

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอปุกรณ์
เลื0อน 

 

     2547 – ปัจจบุนั ประธานบริหาร   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล  
แมนแูฟคเจอริ0ง 

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่น
พลาสติก แผ่นเส้นใยอดัและแผ่นพลาสติก
เพื0อใช้ประกอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

 

     2547 – ปัจจบุนั ประธานบริหาร   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ูโฟม อินดสัตรี  ผลิตชิ 5นสว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะ
รถยนต์ 

 

     2547 - ปัจจบุนั ประธานบริหาร  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท เอ็นจิเนียริ0ง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแมพ่ิมพ์ เครื0องฉีด
พลาสติกโลหะงานไม้ 

 

     2547 – ปัจจบุนั ประธานบริหาร  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี  ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ 5นสว่น
รถยนต์ 

 

     2547 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริหาร    
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี  ผลิตท่อไอเสียรถยนต์  
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วันที� 29 
ก.พ. 2551) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

     2547 – ปัจจบุนั ประธานบริหาร  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  ผลิต นําเข้า สง่ออก และรับจ้างผลิตพรมปพูื 5น 
หวัหมอนเบาะรถยนต์ 

 

     2541 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  นําเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น 
รับจ้างตดัเหล็ก 

 

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

ผลิตอปุกรณ์เบาะรถยนต์  

     2541 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  ผลิตผ้าสําหรับหุ้มเบาะรถยนต์  

     2541 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ไทยออโตอินดสัตรี  
 

ผลิต ขาย ชิ 5นสว่น Press Part ของรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์ 

 

     2548 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ  ผลิตชิ 5นสว่นยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt  

     2546  - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ แอนด์ 
ซมัมิท อินทีเรียส์  

ผลิตเบาะนั0งรถยนต์  

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั  ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

     2547 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เจ. อา. เค.  ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร  

     2548 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.อิสเทิร์น ไอแลนด์ รีสอร์ท  ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร และ
บ้านพกัตากอากาศ 

 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2548 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท รีเทอร์ นิทโตก ุ 
ซาวด์ พรู๊ฟ  

ผลิตเพื0อขายและสง่ออกซึ0งวสัดกุนัเสียง
สําหรับรถยนต์ 

 

     2546 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.มารูบิชิ ซมัมิท อินดสัตรี 
เวียดนาม   
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 

ผลิตชิ 5นสว่นเบาะที0นั0งรถยนต์  
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วันที� 29 
ก.พ. 2551) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

     2547 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท  
(จดทะเบียนในประเทศอินเดีย) 

ผลิตชิ 5นสว่นรถยนต์  

     2548 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต ซีท อินดสัตรี
(ฮานอย)  
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 

ผลิตชิ 5นสว่นโลหะสําหรับรถจกัรยานยนต์ 
รถยนต์นั0ง และยานพาหนะขนสง่ 

 

     2547– ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต แอลลายน์แอนซ์ 
กวางเจา  
(จดทะเบียนในประเทศจีน) 

ผลิตชิ 5นสว่นภายในและภายนอกของรถยนต์  

     2547 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต ซีท อินดสัตรี  
(อู่ฮั0น) 
(จดทะเบียนในประเทศจีน) 

ผลิตชิ 5นสว่นรถยนต์ ชิ 5นสว่นตกแต่งรถยนต์ 
เครื0องใช้ไฟฟ้า 

 

     2549 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ซนัวา โอโต 
แอลลายน์ แอนซ์ อู่ฮั0น  
(จดทะเบียนในประเทศจีน) 

ผลิตชิ 5นสว่นรถยนต์  

     2549 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เจ อาร์ เค โฮล์ดิ 5ง 
(จดทะเบียนในประเทศมอรีเชียส) 

ลงทนุ  
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วันที� 29 
ก.พ. 2551) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด 

 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

 
6.นายทวีฉัตร  จฬุางกรู 36 ปริญญาโท 

สาขา Finance 
Webster University 

3.36 
 

บตุรนายสรรเสริญ จฬุางกรู 2546 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  
 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

2538 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอริ0ง 

ผลิตชิ 5นสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็คโทรนิค 

     2547 –ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอริ0ง  ผลิตเบรคมือรถยนต์  

2547 –ปัจจบุนั ประธานบริษัท   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ไฮยา่ (ประเทศไทย) ผลิตและซอ่มแซมเครื0องจกัรและอปุกรณ์การ
ผลิต 

2539 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 

2541 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ไคเปอร์ ซมัมิท อินดสัตรี 
(ประเทศไทย) 

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 5นสว่นประกอบให้อตุสาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลอืง และ
ปลอกสาย 

     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 
เครื0องเลน่ CD, DVD, Blue Tooth 

 

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริ0ง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างทําพวงมาลยัรถยนต์
และกระปกุเกียร์รถยนต์ 

 

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ไทยซีทเบลท์  ผลิตและขายผลิตภณัฑ์เข็มขดันิรภยัและสาย
เข็มขดันิรภยั 

 

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  
 

นําเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น 
รับจ้างตดัเหล็ก 
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วันที� 29 
ก.พ. 2551) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท 
แมนแูฟคเจอริ0ง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอปุกรณ์
เลื0อน 

 

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท เอ็นจิเนียริ0ง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแมพ่ิมพ์ เครื0องฉีดพลาสติก
โลหะงานไม้ 

 

     2539 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี  ผลิตท่อไอเสียรถยนต์  

     2536 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี 5 อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต์ และรับจ้างทําแบบพิมพ์  

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชั0น  ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอื0น ๆ  

  
   2545 – ปัจจบุนั กรรมการ  

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และ

รถจกัรยานยนต์ทกุชนิด 
 

  
   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 แมททีเรียล
แมนแูฟคเจอริ0ง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่น
พลาสติก แผ่นเส้นใยอดัและแผ่นพลาสติกเพื0อ
ใช้ประกอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วันที� 29 
ก.พ. 2551) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ประเภทธุรกิจ 

ประวตัิ
การ

กระทํา
ผิด 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

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

ผลิตชิ 5นสว่นรถยนต์  

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

ผลิตชิ 5นสว่นเบาะที0นั0งรถยนต์  

     2549 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์ 
โอโตโมทีฟ 

ผลิตหรือรับจ้างผลติเครื0องมือ ผลติชิ 5นสว่น   
ตวัถงัรถยนต์และชิ 5นสว่นอะไหลร่ถยนต์อื0น ๆ 

 

     2549 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ฟจูิกิโกะ ครูาตะ  
แมนแูฟคเจอริ0ง  

ผลิตแกนพวงมาลยั รวมทั 5งชิ 5นสว่นประกอบ 
และอปุกรณ์ของยานพาหนะ 

 

 
 

    2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ. เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ปอเรชั0น 
 

ประกอบกิจการ หา ซื 5อ ขายและให้เช่า
เกี0ยวกบั 
สงัหาริมทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์ทกุประเภท 

 

 
 

    2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ. เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี 5 แอ็คเซ็ส 
 

ประกอบกิจการจดัหา ซื 5อ ขาย และให้เช่า
เครื0องจกัร รวมทั 5งอปุกรณ์ชิ 5นสว่นของสินค้า 
ประเภทดงักลา่วทกุประเภท 

 

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาท 

บจ.ซมัมิท ออนกรีน มีเดีย ประกอบกิจการธุรกิจการพิมพ์ทกุชนิด  

     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่
กอล์ฟคลบั 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

7. นายคะซโึยชิ  โอกาคิ 
 

57 Machine and 
Technology Course, 

- 
 

- 2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  
ผู้จดัการทั0วไปอาวโุส (โรงงาน) 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 
 

  Higashiyodo 
Technical High 

  2549 - 2550 ประธานบริษัท  Guangzhou TSK Control Cable 
Co., Ltd. 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

  School, Japan   2548 - 2549 รองประธานบริษัท  Chongqing TSK Control Cable 
System Co., Ltd. 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

     2544 - 2548 หวัหน้าทีมกลุม่งานประกนัคณุภาพ  Hi-Lex Corporation  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  
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ชื0อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 
(ณ วนัที0 29 
ก.พ. 2551) 

ความสมัพนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ประเภทธุรกิจ 

ประวตัิ
การ

กระทํา
ผิด 

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื0อหน่วยงาน/บริษัท 
 

8. นายกวี  วสวุตั 73 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์ 

- 
 

- 2548 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

  สาขาไฟฟ้ากําลงั   ปัจจบุนั นายกกิตติมศกัดิ{ สมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์   

  Royal Melbourne 
Institute of 

  ปัจจบุนั ประธานกิตติมศกัดิ{ กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ –  
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  

  Technology (RMIT),    ปัจจบุนั ที0ปรึกษา สมาคมวิศวกรรมยานยนต์   

  Australia   ปัจจบุนั กรรมการ สถาบนัยานยนต์   
   

หลกัสตูร 
  2543 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ   

กรรมการตรวจสอบ 
บมจ.ไทยรุ่งยเูนี0ยนคาร์ ผลิตชิ 5นสว่น ดดัแปลง และประกอบยานยนต์  

    - Director 
Accreditation  

    Program (DAP) 
    รุ่นที0 23/2004 : IOD 

     
 

  

  - Director Certification    
  Program (DCP)  

    รุ่นที0 58/2005 : IOD 

    

 

  

  - Audit Committee   
  Program (ACP) 
  รุ่นที0 10/2005 : IOD 
- Monitoring the   
  System of Internal   
  Control and Risk   
  Management (MIR)  
  รุ่นที0 2/2008 
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วันที� 29 
ก.พ. 2551) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

9. นายอภินนัท์ ณ ระนอง 58 ปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ 

- 
 

- 2548 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ   
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

  2541 – ปัจจบุนั กรรมการ   
ประธานบริหาร 

บจ. เธอร์รีน อินเตอร์เทรด  บริหารจดัการอาคารหอประชมุกองทพัอากาศ  

    หลกัสตูร 
  - Director 

  2545 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ   
กรรมการตรวจสอบ 

Grand Asset Development PLC. บริหารจดัการโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

      Accreditation        
      Program (DAP)          
      รุ่นที0 35/2005 : IOD        
    - Audit Committee        
      Program (ACP)        
      รุ่นที0 9/2005 : IOD 

 - Monitoring the   
   System of Internal  
   Control and  Risk   
    Management (MIR) 
    รุ่นที0 2/2008 
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วันที� 29 
ก.พ. 2551) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวั
ติการ
กระ

ทาํผิด 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

 
10. นายปริญญา ไววฒันา 61   ปริญญาตรี   

  สาขาการบญัชี 
- - 2548 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการอิสระ   
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

    จฬุาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลยั 

 
 

 2549 – ปัจจบุนั หุ้นสว่นและผู้จดัการ สํานกังานพี แอนด์ แอสโซซิเอทส ์ บริการให้คําปรึกษาด้านบญัชีและภาษีอากร  

    
  หลกัสตูร  

       

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

    

 

  

    - Audit Committee           
      Program (ACP)  

    รุ่นที0 9/2005 : IOD 
    

 

  

    - Director Certification         
      Program (DCP) 

    รุ่นที0 72/2006 : IOD 
    

 

  

   - Monitoring the  
   System of Internal 
   Control and Risk  
   Management (MIR)  
    รุ่นที0 2/2008 
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วันที� 29 
ก.พ. 2551) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

11. นายนนัทวี ทีคําเกต ุ 53 ปริญญาตรี 
สาขานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

0.03 
 

- 2550-ปัจจบุนั ผู้จดัการทั0วไปอาวโุส (สํานกังาน) 
รักษาการผู้จดัการทั0วไป (โรงงาน) 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

2547 – 2549 
 

ผู้จดัการทั0วไปฝ่ายสํานกังาน บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

    2546 – 2547 
 

ผู้จดัการทั0วไปฝ่ายจดัซื 5อและการตลาด บจ.ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) 
 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

12. นางสาวสิริณา   
      พฒันะเมลือง         

34 ปริญญาโท 
สาขาอกัษรศาสตร์ 

0.06 
 

บตุรีนายชทูอง พฒันะเมลือง 2545 – ปัจจบุนั ผู้จดัการสํานกังาน บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

  2546 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ไทยโปรเกรสรับเบอร์ ผลิตชิ 5นสว่นยาง  

   
หลกัสตูร 

       

   - เลขานกุาร        
     กรรมการบริษัท IOD        
13. นายกําจดั เลห่์มงคล 
 

50 
 

ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 

- 
 

- 2550 – ปัจจบุนั 
 

ผู้จดัการทั0วไป (สว่นสํานกังาน) บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

  
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 

  2545 - 2550 ผู้จดัการทั0วไป (บริหารวสัด)ุ บจ.ไทย เรดิเอเตอร์ เมนแูฟคเจอริ0ง  ผลิตชิ 5นสว่นยานยนต์  

  
   2540 – 2545 

 
ผู้จดัการอาวโุส (สว่นวางแผนการผลติและ
บริหารวสัด)ุ 

บจ.เดลฟาย ออโตโมทีฟ ซิสเตมส์ 
(ประเทศไทย)   

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

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
(ณ วันที� 29 
ก.พ. 2551) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

14. นายสทุน เปรมปรี 
 

48 
 

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   41 ปริญญาโท - - 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  

16. นางสาวเพ็ญศิริ 
       เพชรกรรพมุ 

51 
 

ปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ 

- 
 

- 2550 – ปัจจบุนั 
 

ที0ปรึกษากรรมการผู้จดัการ บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

  
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

  2538- 2549 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  
 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
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ชื�อบริษัท นายสรรเสริญ 
จุฬางกูร 

นายชูทอง 
พัฒนะเมลือง 

นายสริศ 
พัฒนะเมลือง 

นายมากาโต 
เทราอุรา 

นายอภชิาต ิ
จุฬางกูร 

นายทวีฉัตร 
จุฬางกูร 

นายคะซโึยช ิ
โอกาค ิ

นายกวี 
วสุวัต 

นายอภนิันท์ 
ณ ระนอง 

นายปริญญา 
ไววัฒนา 

นายนันทวี 
ทีคาํเกตุ 

น.ส. สิริณา 
พัฒนะเมลือง 

นายกาํจัด 
เล่ห์มงคล 

นายสุทน 
เปรมปรี 

น.ส. เรืองนิตย์ 
กฤษฎี 

น.ส. เพญ็ศิริ 
เพชรกรรพมุ 

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

     บริษัทที0เกี0ยวข้อง                 

  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            

  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 X, S /, 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 X, S /, S              

19. บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า X, S X, S /, 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 แมนเูเฟคเจอริ0ง 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.ไทยออโตอินดสัตรี X, S    /, S            

27. บจ.ไทยซีทเบลท์ X, S     /           

28. บจ.ไทยออโตวีล  X, S                

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

30. บจ.มารูบิชิ  ซมัมิท อินดสัตรี เวียดนาม  /, S    /, S /           

 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ       x  ประธานกรรมการ       /  กรรมการ       //  กรรมการบริหาร       S  กรรมการผู้มอีํานาจลงนาม       ID  กรรมการอิสระ       AC  กรรมการตรวจสอบ 
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ชื�อบริษัท นายสรรเสริญ 
จุฬางกูร 

นายชูทอง 
พัฒนะเมลือง 

นายสริศ 
พัฒนะเมลือง 

นายมากาโต 
เทราอุรา 

นายอภชิาต ิ
จุฬางกูร 

นายทวีฉัตร 
จุฬางกูร 

นายคะซโึยช ิ
โอกาค ิ

นายกวี 
วสุวัต 

นายอภนิันท์ 
ณ ระนอง 

นายปริญญา 
ไววัฒนา 

นายนันทวี 
ทีคาํเกตุ 

น.ส. สิริณา 
พัฒนะเมลือง 

นายกาํจัด 
เล่ห์มงคล 

นายสุทน 
เปรมปรี 

น.ส. เรืองนิตย์ 
กฤษฎี 

น.ส. เพญ็ศิริ 
เพชรกรรพมุ 

31. บจ.ซมัมิท ไฮย่า (ประเทศไทย) X, S     X, S           

32. บจ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ แอนด์ ซมัมิท อินทีเรียส์ /, S    /, S            

33. บจ.ไคเปอร์ ซมัมิท อินดสัตรี 5 (ประเทศไทย) /, S    / /           

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

35. บจ.เอช เอส เอช /                

36. บจ.ฮายามา่ อินเตอร์เทรด /                

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

38. บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท  /    /, S /           

39. บจ.ซมัมิท อิเลค็โทรนิค คอมโพเน้นท์ X, S                

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

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

42. บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั X, //, S    /, S /, S           

43. บจ.ซมัมิท ออนกรีน มีเดีย X, S     /, S           

44. บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่กอล์ฟคลบั X, S     /, S           

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

46. บจ.ไทยโปรเกรสรับเบอร์  X          /, S     

47. บจ.เจ. อา. เค     /, S            

48. บจ.อีสเทิร์น ไอแลนส์ รีสอร์ท     /, S            

49. บจ.เออาร์เอสที (ประเทศไทย)     /            

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

51. บจ.ซมัมิท โอโต ซีท อินดสัตรี (ฮานอย)            /, S            

52. บจ.ซมัมิท โอโต แอลลายน์แอนซ์ กวางเจา     /, S            

53. บจ.ซมัมิท โอโต ซีท อินดสัตรี (อูฮ่ั0น)     /, S            

54. บจ.ซมัมิท ซนัวา โอโต แอลลายน์แอนซ์ อูฮ่ั0น     /, S            

55. บจ.เจ อาร์ เค โฮล์ดิ 5ง      /, S            

56. บจ.เจ  แมค็ โมโนโปลี คอร์ปอเรชั0น      /, S           

57. บจ.เจ แมค็ พร็อพเพอร์ตี 5 แอค็เซ็ส      /, S           

58. บมจ.ไทยรุ่งยเูนี0ยนคาร์        /, ID, AC,         

59. Chongqing TSK Control Cable System Co.,Ltd.    /             

60. Dae Dong HI-LEX Inc.    /             

 

หมายเหต:ุ       x  ประธานกรรมการ       /  กรรมการ       //  กรรมการบริหาร       S  กรรมการผู้มอีํานาจลงนาม       ID  กรรมการอิสระ       AC  กรรมการตรวจสอบ 
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ชื�อบริษัท นายสรรเสริญ 
จุฬางกูร 

นายชูทอง 
พัฒนะเมลือง 

นายสริศ 
พัฒนะเมลือง 

นายมากาโต 
เทราอุรา 

นายอภชิาต ิ
จุฬางกูร 

นายทวีฉัตร 
จุฬางกูร 

นายคะซโึยช ิ
โอกาค ิ

นายกวี 
วสุวัต 

นายอภนิันท์ 
ณ ระนอง 

นายปริญญา 
ไววัฒนา 

นายนันทวี 
ทีคาํเกตุ 

น.ส. สิริณา 
พัฒนะเมลือง 

นายกาํจัด 
เล่ห์มงคล 

นายสุทน 
เปรมปรี 

น.ส. เรืองนิตย์ 
กฤษฎี 

น.ส. เพญ็ศิริ 
เพชรกรรพมุ 

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    x             

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 Saitama, Inc.    /             

72. Nippon Cable System Shimane, Inc.    /             

73. PT. HI-LEX Indonesia.    /             

74. PT. HI-LEX Parts.    /             

75. Tajima TSK, Inc.    /             

76. Tanba Cable, Inc.    /             

77. TSK (Korea) Co., Ltd.    /             

78. Yantai TSK Cable System Co., Ltd.    /             
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