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ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที) ทจ.11/2552 เรื) อง หลักเกณฑ์ เงื)อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี)ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทที)ออกหลักทรัพย์ ได้ ยกเลิกหัวข้ อนี 7”
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ส่ วนที 1
บริษัททีออกหลักทรั พย์

1. ข้ อมูลทัวไป
1.1 ข้ อมูลบริษัททีออกหลักทรัพย์
ชื)อบริ ษัท

:

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

ประเภทธุรกิจ

:

ประกอบธุ ร กิ จ ผลิต สายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และผลิต ชุด ควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์ โดยจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
หลั ก ในประเทศ ศู น ย์ อ ะไหล่ ตลอดจนส่ ง ออกไปยั ง ผู้ ผลิ ต ชิ น7 ส่ ว นรถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ

ที)ตงสํ
ั 7 านักงานใหญ่ :
และโรงงาน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที) 700/737 หมูท่ ี) 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี 20160

เลขทะเบียนบริ ษัท :

0107548000145

โฮมเพจบริษัท

:

www.thaisteelcable.com

โทรศัพท์

:

(038) 447 200 - 21
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1.2 ข้ อมูลสรุ ป
บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “TSC”) เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ของซัมมิท คอร์ ปอเรชัน) ซึ)งเป็ นกลุม่
บริ ษัทผู้ผลิตชิ 7นส่วนรถยนต์รายใหญ่ที)สดุ รายหนึง) ของประเทศไทย และไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) (HI-LEX Corporation) แห่งประเทศ
ญี) ปุ่น ซึ)งเป็ นผู้ผลิตสายควบคุมและชิน7 ส่วนรถยนต์ชัน7 นําของประเทศญี) ปุ่น โดยผู้ถือหุ้นหลักของบริ ษัท ได้ แก่ กลุ่มจุฬางกูร
ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) และกลุม่ พัฒนะเมลือง ซึ)งในปั จจุบนั มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 38.59 ร้ อยละ 26.94 และร้ อยละ 11.35
ตามลําดับ
บริ ษัทประกอบธุรกิจเป็ นผู้ผลิตสายควบคุม (Control Cable) และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ (Window
Regulator) เพื)อจํ าหน่ายให้ แก่บริ ษัทผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ชัน7 นํา ตลอดจนศูนย์ อะไหล่ ทัง7 ภายในและภายนอก
ประเทศไทย โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 2 ประเภทคือ
1) สายควบคุม (Control Cable) ประกอบด้ วย
- สายควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ (Automobile Control Cable) ได้ แก่ สายเปิ ดฝากระโปรงหน้ า-หลัง
สายสตาร์ ทเครื) องยนต์ สายคันเร่ง สายเกียร์ ฯลฯ
- สายควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) ได้ แก่ สายเบรค สายคลัช
สายวัดรอบ สายเร่งความเร็ ว ฯลฯ
2) ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้ แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้
สายควบคุมสําหรับรถยนต์ทกุ ประเภท
บริ ษัทได้ ผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายควบคุม
ต่าง ๆ ที)กล่าวมาข้ างต้ นภายใต้ สญ
ั ญาการใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค (License and Technical Assistance
Agreement) กับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) ซึ)งเป็ นผู้ผลิตสายควบคุมและชิน7 ส่วนยานยนต์ชัน7 นําของประเทศญี)ปุ่นและเป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่รายหนึง) ของบริ ษัท
บริ ษัทมีความเสี)ยงในการดําเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นความเสี)ยงจากการพึ)งพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที)เกิดขึ 7นจากการทํา
สัญญาการใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิคข้ างต้ น ระหว่างบริ ษัทกับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) ซึ)งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายหนึ)งของบริ ษัท ความเสี)ยงจากการแข่งขันจากต่างประเทศอันเนื)องมาจากการย้ ายฐานการผลิตชิ 7นส่วนของผู้ประกอบการ
ต่างชาติเข้ ามาในประเทศไทยภายใต้ ข้อตกลงเขตการค้ าเสรี ความเสีย) งจากการพึง) พาลูกค้ ารายใหญ่ และความเสีย) งอื)น ๆ โดยมี
รายละเอียดตามที)ระบุไว้ ในส่วนที) 2 ข้ อที) 1 เรื) องปั จจัยความเสีย) ง
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทในช่วงเวลา 3 ปี ที)ผ่านมาในปี 2549 2550 และ 2551 บริ ษัทมีรายได้ รวมทังสิ
7 7น 2,201
ล้ านบาท 2,224 ล้ านบาท และ 2,347 ล้ านบาท และมีกําไรสุทธิรวมทังสิ
7 7น 223 ล้ านบาท 200 ล้ านบาท และ 192 ล้ านบาท
ตามลําดับ ณ วันที) 31 ธันวาคม 2551 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมทังสิ
7 7น 1,859 ล้ านบาท หนี 7สินรวมทังสิ
7 7น 376 ล้ านบาท และส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวมทังสิ
7 7น 1,483 ล้ านบาท โดยผลการดําเนินงานในปี 2551 ชะลอตัวโดยมีสาเหตุมาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของ
สหรัฐอเมริ กาที)สง่ ผลกระทบรุนแรงทัว) โลก ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศที)ไม่มีความแน่นอน ไม่สามารถ
สร้ างความเชื)อมัน) ในด้ านการลงทุนและการบริ โภคได้ โดยปั จจัยดังกล่าวมีผลทําให้ ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ในช่วงปลายปี เกิด
การชะลอตัว
ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนทังสิ
7 7น 268.50 ล้ านบาท โดยเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 268.50 ล้ านหุ้น มูลค่าที)ตราไว้ ห้ นุ
ละ 1 บาทต่อหุ้น และมีทนุ จดทะเบียนที)เรี ยกชําระแล้ วทังสิ
7 7น 259.80 ล้ านบาท
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2. ปั จจัยความเสียง
ปั จจัยความเสีย) งในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี 7
2.1 ความเสียงจากการพึงพาผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
บริ ษัทได้ ทําสัญญารับความช่วยเหลือในด้ านพึ)งพาเครื) องหมายการค้ า ภายใต้ ชื)อ
และ
“HI-LEX” และด้ านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
แบบใช้ สายเคเบิลควบคุมทังหมดมาจากไฮเล็
7
กซ์ คอร์ ปอเรชั)น (HI-LEX Corporation) เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ปั จจุบนั ได้ ทําการต่อสัญญาฉบับเดิมที)ได้ หมดอายุไปแล้ ว ซึง) สัญญาฉบับใหม่จะหมดอายุลงในปี 2554 และ 2556
ตามลําดับ รวมทังบริ
7 ษัทมีการสัง) ซื 7อวัตถุดิบและชิ 7นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) ได้ แก่ ยาง ส่วนประกอบ
สําเร็ จรูป ฯลฯ เนื)องจากวัตถุดิบและชิ 7นส่วนประกอบต่าง ๆ บางอย่างดังกล่าวไม่สามารถผลิตได้ ในประเทศไทย
หรื อปริ มาณการผลิตไม่ค้ มุ ที)จะผลิตเอง หรื อไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบภายในประเทศไทยได้ แต่บริ ษัทไม่มีการทํา
สัญญาที)เป็ นข้ อกําหนดบังคับในการจัดซื 7อวัตถุดิบแต่อย่างใด
ในประเด็นความเสีย) งด้ านการสัง) ซื 7อวัตถุดิบและชิ 7นส่วนประกอบดังกล่าวนัน7 บริ ษัทสามารถจัดซื 7อจากบริ ษัทอื)น
ในประเทศญี)ปนเพื
ุ่ )อทดแทนการสัง) ซื 7อจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) ได้ ทนั ที แต่อาจมีค่าใช้ จ่ายที)สงู ขึ 7น อีกทังบริ
7 ษัทยัง
พยายามหาคูค่ ้ าวัตถุดิบและชิ 7นส่วนประกอบในประเทศเพื)อเป็ นแหล่งซื 7อทดแทน ที)ผ่านมาบริ ษัทได้ มีการเปลี)ยน
มาจัดซือ7 วัตถุดิบและชิน7 ส่วนประกอบบางประเภทจากคู่ค้าในประเทศบ้ างแล้ ว เพื)อช่วยลดต้ นทุนที)เกี) ยวข้ อง
โดยเฉพาะขนส่งและภาษี นําเข้ า ส่วนความเสีย) งด้ านการทําสัญญาให้ ความช่วยเหลือทางด้ านพึ)งพาเครื) องหมาย
การค้ าและด้ านเทคนิคดังกล่าวนัน7 บริ ษัทคาดว่าโอกาสที)ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) จะไม่ต่ออายุสญ
ั ญาให้ บริ ษัทนันมี
7
ความเป็ นไปได้ น้อยมาก เนื)องจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) มีสถานะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท โดยถือในอัตรา
ร้ อยละ 27 อีกทังยั
7 งให้ คํามัน) สัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่บริ ษัทว่าจะดําเนินการต่อสัญญาให้ อีกคราวละ 5 ปี
ภายหลังจากที)สญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั แต่ละฉบับหมดอายุลง (ซึง) เป็ นนโยบายในการต่อสัญญาที)ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน)
ใช้ กบั บริ ษัทในเครื อทุกบริ ษัท) และจากการที)ได้ ร่วมลงทุนและเป็ นพันธมิตรที)ดีต่อกันมาเป็ นเวลานานเกือบสาม
ทศวรรษ ทําให้ มีความมัน) ใจว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั)นจะยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นและมีเจตนารมณ์ ที)จะช่วยให้ บริ ษัท
สามารถเจริ ญเติบโตได้ อย่างต่อเนื)องต่อไป ด้ วยเหตุนี 7ความเสีย) งในเรื) องดังกล่าวจึงมีคอ่ นข้ างตํ)า
2.2

ความเสียงจากการแข่ งขันจากต่ างประเทศ
บริ ษัทอาจมีความเสีย) งจากการแข่งขันกับคูแ่ ข่งรายใหม่ ซึ)งเป็ นผู้ประกอบการต่างชาติที)ย้ายฐานการผลิตชิ 7นส่วน
เข้ ามาภายใต้ ข้อตกลงเขตการค้ าเสรี ปั จจัยหลักที)จะทําให้ ผ้ ูประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการ
แข่งขันได้ คือ คุณภาพ ต้ นทุนการผลิตที)สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า การส่งมอบที)ตรงเวลา และการ
บริ การหลังการขายเพื)อสร้ างความมั)นใจให้ กับลูกค้ า โดยบริ ษัทได้ กําหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดที)สําคัญ คือ
มุ่งเน้ นผลิตภัณฑ์ที)มีคุณภาพ การจัดส่งที)ตรงต่อเวลา และการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ที)เหมาะสมและสามารถ
แข่งขันกับคูแ่ ข่งได้ ซึง) บริ ษัทมีกลุม่ ลูกค้ าเป็ นผู้ผลิตชันนํ
7 าที)มีฐานการผลิตในประเทศไทย และมีความสัมพันธ์ ที)ดี
กับ ลูกค้ า เหล่า นีม7 าโดยตลอด ประกอบกับได้ มี ห้อ งทดสอบผลิต ภัณ ฑ์ เป็ นของตนเอง ส่ง ผลให้ ลดเวลาและ
ค่าใช้ จ่ายในการทํางาน ดังนัน7 จึงมีความเสี)ยงค่อนข้ างน้ อยที)ค่แู ข่งขันจากต่างประเทศจะเข้ ามาและแข่งขันได้ ใน
ระดับเดียวกัน เนื)องจากจะต้ องลงทุนสูงและไม่สามารถดําเนินการได้ ครบวงจรเช่นเดียวกับบริ ษัท
4
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2.3

ความเสียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ในปี 2551 บริ ษัทได้ จดั ซื 7อวัตถุดิบหลัก ได้ แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมลู ค่ารวมกว่าร้ อยละ
50 ของมูลค่าวัตถุดิบและชิ 7นส่วนประกอบที)บริ ษัทจัดซื 7อทังหมด
7
โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี 7ได้ รับผลกระทบจากความ
ผันผวนของราคาซื 7อขายอันเนื)องมาจากสภาวะอุปสงค์ และอุปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าวในตลาดโลก ซึ)ง
ปรับตัวสูงขึ 7นอย่างต่อเนื)อง โดยปั จจัยดังกล่าวเป็ นปั จจัยที)อยูเ่ หนือความควบคุมของบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิดความผันผวนถึงขนาดที)มีนยั สําคัญ บริ ษัทสามารถจะปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้ องกับต้ นทุนวัตถุดิบที)มีความผันผวนนันได้
7 ตามข้ อตกลงในสัญญาซื 7อขายชิ 7นส่วนที)บริ ษัททํากับลูกค้ านัน7
ได้ กําหนดให้ บริ ษัทและลูกค้ าสามารถพิจารณาปรับราคาได้ เป็ นครัง7 คราว เช่น ทุก ๆ 6 เดือน หรื อทุก ๆ ครัง7 ที)ราคา
วัตถุดิบมีการเปลีย) นแปลงตังแต่
7 ร้อยละ 3 ขึ 7นไป เป็ นต้ น ซึง) การปรับราคาแต่ละครัง7 คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
7
ายจะทําการ
ตกลงร่วมกัน โดยบางครัง7 ลูกค้ าจะยินยอมให้ ทําการปรับราคาย้ อนหลังด้ วย ซึง) การปรับราคาได้ ดงั กล่าวจะช่วยทํา
ให้ ผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบลดลง

2.4

ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ
ในปี 2551 การจัดซื 7อวัตถุดิบและชิ 7นส่วนประกอบของบริ ษัทบางส่วนเป็ นการนําเข้ าจากต่างประเทศประมาณ
ร้ อยละ 37 ของยอดซื 7อวัตถุดิบและชิ 7นส่วนประกอบทังหมด
7
โดยบริ ษัทมียอดการสัง) ซื 7อวัตถุดิบและชิ 7นส่วนประกอบ
ทังหมดที
7
)เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศตลอดทังปี
7 เทียบเท่าเงินบาทจํานวนประมาณ 610 ล้ านบาท ซึง) ประกอบด้ วย
ยอดซื 7อที)เป็ นสกุลเงินเยนญี)ปนและดอลล่
ุ่
าห์สหรัฐในอัตราส่วนประมาณ 18 : 2 โดยมียอดหนี 7คงค้ างที)ถึงกําหนด
ชําระรวมสูงสุดเฉลี)ย ณ ขณะใดขณะหนึ)งประมาณไม่เกิน 63 ล้ านบาท ซึ)งทําให้ บริ ษัทมีความเสี)ยงจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลีย) นเงินตราต่างประเทศในกรณีที)อตั ราแลกเปลีย) นมีการปรับตัวสูงขึ 7น
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ รับอนุมตั ิวงเงินในการซื 7อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าจากสถาบันการเงินแห่งหนึ)งเป็ น
จํานวนเงินเทียบเท่าเงินบาททังสิ
7 7น 130 ล้ านบาท ซึ)งวงเงินดังกล่าวจะช่วยให้ บริ ษัทสามารถลดความเสี)ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย) นเงินตราต่างประเทศได้ โดยบริ ษัทพิจารณาตามความจําเป็ นและเหมาะสม

2.5

ความเสียงจากการพึงพาลูกค้ ารายใหญ่
ปั จจุบนั บริ ษัทมีลกู ค้ ารายใหญ่ 5 ราย ประกอบด้ วยบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 3 รายและผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
รายใหญ่ 2 ราย โดยรายได้ รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้ แก่บริ ษัทเหล่านี 7คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 71 ของรายได้
รวมของบริ ษัทในปี 2551 ดังนัน7 บริ ษัทจึงอาจมีความเสี)ยงด้ านรายได้ หากผู้ผลิตรายใดรายหนึ)งลดปริ มาณการ
ผลิตหรื อเลิกการสัง) ซื 7อผลิตภัณฑ์จากบริ ษัทซึ)งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิ น และ
ผลการดําเนินการของบริ ษัทในอนาคต
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตสายควบคุมสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่าง
รถยนต์ที)ดําเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี โดยได้ พฒ
ั นาประสิทธิ ภาพการผลิตจนมีชื)อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที)ได้
คุณ ภาพและมี ประสิท ธิ ภ าพที) เป็ นที) ย อมรั บ อย่า งกว้ า งขวาง มี ต้ นทุนการผลิต ที)แ ข่งขันได้ มี การทํ า ธุร กิ จ กับ
บริ ษั ท ผู้ผ ลิ ต รถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ ร ายใหญ่ ม าเป็ นเวลานาน อี ก ทัง7 มี ผ้ ูถื อ หุ้ นรายใหญ่ คื อ ไฮเล็ ก ซ์
คอร์ ป อเรชั)น ซึ)ง เป็ นผู้ผ ลิต สายควบคุม ชัน7 นํ า ของประเทศญี) ปุ่ น ตลอดจนการเป็ นบริ ษั ท ในกลุ่ม ของซัม มิ ท
คอร์ ปอเรชัน) ซึง) เป็ นผู้ผลิตชิ 7นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที)มีประสบการณ์ในธุรกิจ
มานาน เป็ นผู้ผลิตที)มีความน่าเชื) อถือในเรื) องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทในกลุ่มซัมมิท
คอร์ ปอเรชัน) ครอบคลุมถึงอุปกรณ์และชิ 7นส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะที)นงั)
ผนังประตูข้าง ฯลฯ ซึ)งคุณสมบัติดงั กล่าวทําให้ เห็นว่ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างตํ)าที)บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์เหล่านี 7จะเปลีย) นไปสัง) ซื 7อจากคูแ่ ข่งของบริ ษัท
อนึ)ง บริ ษัทได้ มีนโยบายกระจายความเสี)ยงโดยมีแผนการจะเพิ)มการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ 7นเพื)อเป็ น
การลดความเสีย) งจากการพึง) พาลูกค้ ารายใหญ่อีกทางหนึง) ด้ วย
2.6

ความเสียงจากการทีบริษัทมีกลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ถอื หุ้นรวมกันเกินกว่ าร้ อยละ 50 และการมีอํานาจใน
การบริหารจัดการบริษัท และผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อาจมีความขัดแย้ งกับผลประโยชน์ ของ
บริษัท และ/หรือผู้ถอื หุ้นรายอืนของบริษัท
ปั จจุบนั บริ ษัทมีกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุม่ คือกลุม่ จุฬางกูร กลุม่ พัฒนะเมลือง และไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) โดยถือ
หุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 77 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วของบริ ษัท ทําให้ สามารถควบคุมมติที)ประชุม
ผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด
7
ยกเว้ นมติที)กฎหมายหรื อข้ อบังคับกําหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที)ประชุมผู้ถือหุ้น
ทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายอื)นอาจไม่สามารถรวมคะแนนเพื)อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื) องที)ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ รวมถึง
ในบางกรณีผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัทหรื อผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นรายอื)นของบริ ษัท นอกจากนีก7 ลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ยงั เป็ นผู้มีอํานาจในการบริ หารจัดการบริ ษัทโดยมี
ตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทจํานวน 7 ท่าน จากกรรมการบริ ษัททังหมด
7
10 ท่าน จึงมีความเสี)ยงจากการที)
กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอํานาจบริ หารจัดการอย่างเบ็ดเสร็ จ และใช้ อํานาจในการบริ หารจัดการดังกล่าวไปในทาง
ที)ขดั หรื อแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ)งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจใน
อนาคต
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทเชื)อว่าการที)แต่งตังกรรมการที
7
)เป็ นบุคคลภายนอกและมีความเป็ นอิสระเข้ ามาเพิ)มเติมอีก
3 ท่าน จะสามารถทําหน้ าที)ตรวจสอบการดําเนินงานของผู้บริ หารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้
เพียงพอ อีกทังบริ
7 ษัทว่าจ้ างบุคคลภายนอกทําการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และ
ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของบริ ษัท ซึ)งบริ ษัทได้ นําข้ อเสนอแนะไปพัฒนาระบบ
การควบคุมภายใน เพื)อให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทสามารถปฏิบัติงานได้ อย่า งมีประสิทธิ ภาพยิ)งขึน7
ดังนัน7 จึงมีความเป็ นไปได้ น้อยที)จะเกิดความเสีย) งดังกล่าวขึ 7น
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2.7

ความเสียงจากการชดใช้ ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim)
ตามที)บริ ษัทมีหน้ าที)ในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้ องรับผิดชอบต่อลูกค้ าของบริ ษัทนัน7 กรณีที)เกิ ด
ความเสียหายอันเนื)องมาจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ในสัญญาซื 7อขายชิ 7นส่วนระบุให้ บริ ษัทต้ องชําระค่าเสียหาย
จากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim) ซึง) หากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรี ยกร้ องให้ บริ ษัทชําระค่าเสียหายจาก
ผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim) ในจํานวนเท่ากับหรื อมากกว่ายอดขายของบริ ษัท และศาลมีคําสัง) เป็ นที)สดุ ให้
บริ ษัทชําระเงินจํานวนดังกล่าว บริ ษัทก็อาจได้ รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต หรื อในสัญญาประเภท
Back-to-back คือหากผู้บริ โภคเรี ยกร้ องให้ ผ้ ูผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชําระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์
และพิสจู น์ได้ วา่ ความเสียหายนันเกิ
7 ดจากความบกพร่ องในผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท บริ ษัทจะต้ องร่ วมรับผิดชอบใน
การชําระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ด้วย โดยในสัญญาไม่ได้ มีการจํ ากัดวงเงินสูงสุดที)บริ ษัทต้ องรั บผิดชอบไว้
อีกทังค่
7 าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวยังรวมถึงค่าใช้ จ่ายอื)น ๆ ที)เกี)ยวข้ องอันเนื)องมาจากความเสียหายทีเ) กิดขึ 7น
เนื)องจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท เช่น ค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไขซ่อมแซมซึง) รวมถึงค่าแรงในการดําเนินการด้ วย เป็ นต้ น
ในแต่ละปี ที)ผ่านมา ลูกค้ าได้ เรี ยกร้ องให้ บริ ษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์อยู่บ้าง แต่เป็ นจํานวนเงินที)น้อย
มากเมื)อเทียบกับยอดขาย และการเรี ยกร้ องให้ ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็ นเหตุการณ์ปกติของการดําเนินธุรกิจ
ยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจัยที)มีผลต่อการตัดสินใจสัง) ซื 7อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า และเท่าที)ผ่านมาไม่เคยมีผลกระทบอย่าง
มีนยั สําคัญต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัทแต่ประการใด นอกจากนี 7บริ ษัทยังตระหนักถึงความสําคัญในเรื) อง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนันก่
7 อนการส่งให้ ลกู ค้ า บริ ษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถี)ถ้วน
และสรุ ปยอดการเรี ยกร้ องให้ ชดเชยค่าเสียหายทุก ๆ ครึ) งปี เพื)อนําผลลัพธ์ ไปวางแผนการตรวจสอบและพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไปอีกด้ วย ซึ)งบริ ษัทเชื)อว่าจะช่วยลดความเสี)ยงในกรณีที)บริ ษัทต้ องชําระค่าเสียหาย
จากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim) ได้

2.8

ความเสียงจากการพึงพาอุตสาหกรรมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
การดําเนินการของบริ ษัทจะเปลี)ยนแปลงไปในแนวทางที)สอดคล้ องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เป็ นสําคัญ ซึง) หากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยูใ่ นภาวะถดถอยหรื อภาวะชะงักงัน บริ ษัทก็จะได้ รับ
ผลกระทบในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม เนื)องจากภาครัฐได้ ประกาศอย่างชัดเจนว่ามีนโยบายในการส่งเสริ มให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลาง
ของอุตสาหกรรมรถยนต์ของภูมิภาคเอเชีย (Detroit of Asia) ตลอดจนการนําเสนอแผนหลักในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย (Thailand Automotive Master Plan) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ทําให้
ความเสีย) งจากการที)อตุ สาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะเข้ าสูภ่ าวะถดถอยหรื อชะงักงันในอนาคตอันใกล้
มีน้อย ซึง) ช่วยลดความเสี)ยงจากการที)บริ ษัทจะได้ รับผลกระทบจากการที)ธุรกิจของบริ ษัทต้ องพึ)งพาอุตสาหกรรม
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ลง
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2.9

ความเสียงจากการแข่ งขันในอุตสาหกรรมผลิตชินQ ส่ วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
บริ ษั ท อาจสู ญ เสี ย ส่ ว นแบ่ ง การตลาดแก่ บ ริ ษั ท คู่ แ ข่ ง เนื) อ งจากอุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ น7 ส่ ว นรถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ เป็ นอุตสาหกรรมที)มีการแข่งขันสูง ทังภายในประเทศและต่
7
างประเทศจึงมีความเสี)ยงที)อาจมี
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
เนื)องจากการผลิตชิ 7นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ ขนตอนการผลิ
ั7
ตที)มีประสิทธิภาพเที)ยงตรง เพื)อให้ ได้
ผลิตภัณฑ์ที)มีคณ
ุ ภาพสูงตรงกับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละราย นอกจากนี 7ในการสัง) ซื 7อชิ 7นส่วนสําหรับรถยนต์
หรื อรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นนัน7 บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะทําการคัดเลือกผู้ผลิตชิ 7นส่วนล่วงหน้ า
ก่อนการผลิตจริ ง โดยผู้ผลิตชิน7 ส่วนที)ผ่านการคัดเลือกแล้ ว จะได้ รับคําสัง) ซื 7อผลิตภัณฑ์จากบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์
และรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื)องตลอดอายุการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นนัน7 ๆ อีกทังการเปลี
7
)ยนแปลง
รุ่นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีผลต่อการเปลี)ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตสายควบคุม และชุดควบคุม
รางกระจกหน้ าต่างรถยนต์มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ)งรถจักรยานยนต์ ที)แม้ จะเปลี)ยนรุ่ นไปก็มกั จะใช้ สายควบคุม
คล้ ายเดิม ดังนัน7 บริ ษัทในฐานะที)เป็ นผู้ผลิตสายควบคุมสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์ ซึ)งดําเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 30 ปี เป็ นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ)งของประเทศ มีผลงาน
และชื)อเสียงที)เป็ นที)ยอมรับอย่างกว้ างขวางในกลุม่ ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาเป็ นเวลานาน ทําให้ บริ ษัท
มีความได้ เปรี ยบคู่แข่งอื)น ๆ ในการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ เพื)อประกอบ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ ด้ วยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจึงมัน) ใจว่า ยังสามารถจะแข่งขันกับ
ผู้ผลิตรายอื)นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1 ประวัติความเป็ นมา
บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จํากัด ก่อตังขึ
7 7นเมื)อวันที) 12 มิถนุ ายน 2521 ที)ซอยนาคสุวรรณ ถนนสาธุประดิษฐ์
โดยมีผ้ รู ่ วมก่อตังบริ
7 ษัทหลัก 2 ท่าน คือนายสรรเสริ ญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมลือง ซึ)งเป็ นผู้มีประสบการณ์ในวงการ
ธุรกิจยานยนต์และมีความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากทังในและต่
7
างประเทศ บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน
เริ) มแรกจํานวน 4 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื)อทําการผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ให้ กบั บริ ษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
ในประเทศไทย โดยมีกําลังการผลิตในช่วงแรก 250,000 เส้ นต่อปี ต่อมาได้ เพิ)มทุนจดทะเบียนเป็ น 10 ล้ านบาท โดยได้ ร่วมทุน
กับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) ซึง) เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญี)ปนุ่ ซึ)งถือหุ้นร้ อยละ
35 ของทุนจดทะเบียนที)ชําระแล้ วทังหมดของบริ
7
ษัท
การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญของบริษัท
ปี 2548 : - บริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949 เป็ นมาตรฐานระบบบริ หารคุณภาพ สําหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ซึง) เป็ นมาตรฐานที)ออกมาทดแทน QS 9000
- แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด พร้ อมทังเพิ
7 )มทุนจดทะเบียนเป็ น 268.50 ล้ านบาท และเปลี)ยนแปลงมูลค่า
หุ้นที)ตราไว้ เป็ นหุ้นละ 1 บาท
- เข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริ ษัทมีกําลังผลิตสายควบคุมทังสิ
7 7น 23 ล้ านเส้ นต่อปี แบ่งเป็ นสายควบคุมรถยนต์ 13 ล้ านเส้ นต่อปี สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 10 ล้ านเส้ นต่อปี และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ 1.8 ล้ านชุดต่อปี
ปี 2549

: ปลายปี 2549 บริ ษัทได้ เริ) มทยอยย้ ายที)ตงโรงงานและสํ
ั7
านักงานใหญ่จากถนนกิ)งแก้ ว จังหวัดสมุทรปราการ มายัง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยมีกําลังการผลิตสายควบคุมสูงสุด 32 ล้ านเส้ นต่อปี แบ่งเป็ นกําลัง
การผลิตสายควบคุมรถยนต์ 18 ล้ านเส้ นต่อปี สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 12.30 ล้ านเส้ นต่อปี และชุดควบคุม
รางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ 1.8 ล้ านชุดต่อปี

ปี 2550

: - บริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนเปลี)ยนแปลงที)ตงสํ
ั 7 านักงานใหญ่ จากเดิมเลขที) 57 หมู่ที) 6 ถนนกิ)งแก้ ว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เป็ นที)นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที) 700/737 หมู่ที)
1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ เมื)อวันที)
3 มกราคม 2550
- บริ ษัทได้ รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) จํานวน 2 บัตร ทังนี
7 7 จํานวนเงินที)ได้ รับจะปรับ
เปลีย) นตามจํานวนเงินลงทุนที)แท้ จริ งในวันเปิ ดดําเนินการ ตามโครงการที)ได้ รับการส่งเสริ ม
บัตรที) 1 ส่งเสริ มการลงทุนในโครงการโยกย้ ายสถานประกอบการ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 566.59 ล้ านบาท
บัตรที) 2 ส่งเสริ มการลงทุนในโครงการขยายการดําเนินงานของบริษัท เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 138.94 ล้ านบาท
- เมื)อเดือนธันวาคม 2550 บริ ษัทได้ รับรางวัล Ford Q1 จาก AutoAlliance (AAT) โดยเป็ นรางวัลสําหรับผู้ผลิต
ชิน7 ส่วนที)มีการจัดการด้ านคุณภาพดีเยี)ยม โดยบริ ษัทที)ได้ รับรางวัลจะมีสิทธิ จําหน่ายชิน7 ส่วนยานยนต์ ไปยัง
บริ ษัทในเครื อของฟอร์ ด ซึง) มีสาขาอยูท่ วั) โลก
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ปี 2551

:

- กันยายน 2551 บริ ษัทได้ รับรางวัล Quality Control Cycle (QCC) จาก Thai Hino Co-Operation Club โดย
เป็ นรางวัลด้ านการปรับปรุงการควบคุมคุณภาพโดยลดของเสียในกระบวนการผลิต
- พฤศจิกายน 2551 บริ ษัทได้ รับรางวัล Toyota Production System (TPS) ชนะเลิศอันดับหนึ)ง ในประเภท
Group Sub Leader ติดต่อกันเป็ นปี ที) 2 จากบริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ) ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ) ง จํากัด โดยเป็ นรางวัลด้ านการลดต้ นทุนด้ วยการบริ หารทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจในการผลิตสายควบคุม (Control Cable) สําหรับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ (Window Regulator) เพื)อจําหน่ายให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์และ
รถจัก รยานยนต์ ชัน7 นํ า ตลอดจนศูน ย์ อ ะไหล่แ ละบริ ษั ท ผู้ค้ า รายย่อ ยต่า ง ๆ ทัง7 ภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้
เครื) องหมายการค้ า
และเครื) องหมายการค้ าของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) ได้ แก่
และ “HI-LEX” โดย
บริ ษัทจะต้ องจ่ายค่าลิขสิทธิ ให้ กบั ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) ตามสัญญาการใช้ สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค ไม่ว่าจะ
เป็ นผลิตภัณฑ์ ที)จําหน่ายภายใต้ เครื) องหมายการค้ าของบริ ษัทหรื อเครื) องหมายการค้ าของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั)นก็ ตาม ทัง7 นี 7
เนื)องจากผลิตภัณฑ์ เกื อบทังหมด
7
เป็ นผลิตภัณฑ์ ที)ผลิตภายใต้ สญ
ั ญาการใช้ สิทธิ และรั บความช่วยเหลือทางเทคนิคที)ทํากับ
ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั)น ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทได้ รับการยอมรับทังในด้
7 านคุณภาพ ราคา และการบริ การทังก่
7 อนและหลังการขาย
จากบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเป็ นอย่างมาก
ในปั จจุบนั ณ สิ 7นปี 2551 บริ ษัทมีสว่ นแบ่งการตลาดสําหรับสายควบคุมสูงเป็ นอันดับต้ น ๆ ของประเทศไทย โดยมี
ลูกค้ าเป็ นกลุม่ บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนนํ
ั 7 าของทังประเทศญี
7
)ปนและสหรั
ุ่
ฐอเมริ กา นอกจากนี 7 บริ ษัทยังได้ รับ
ความไว้ วางใจจากบริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํ ากัด ให้ เป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ในการผลิตชุดควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์ด้วย
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ณ วันที) 27 กุมภาพันธ์ 2552
กลุม่ จุฬางกูร
38.59%

กลุม่ พัฒนะเมลือง

อื)น ๆ

ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน)

23.12%

11.35%

26.94%

บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
ทุนชําระแล้ ว 259.80 ล้ านบาท
6.28%
บริ ษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จํากัด
ทุนชําระแล้ ว 11.15 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
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3.3 ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทคือ
1) สายควบคุม (Control Cable) ประกอบด้ วย
- สายควบคุมระบบต่าง ๆ ภายในรถยนต์ ( Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิ ดฝากระโปรงหน้ า –
หลัง สายสตาร์ ทเครื) องยนต์ สายคันเร่ง สายเกียร์ เป็ นต้ น
- สายควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ ( Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรค สายคลัช
สายวัดรอบ สายเร่งความเร็ ว เป็ นต้ น
2) ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ( Window Regulator) ได้ แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
แบบใช้ สายควบคุมสําหรับรถยนต์ทกุ ประเภท
การผลิต สายควบคุม และชุด ควบคุม รางกระจกหน้ า ต่า งรถยนต์ แ บบใช้ ส ายควบคุม ต่ า ง ๆ ที) ก ล่า วมาข้ า งต้ น
บริ ษัททําการผลิตภายใต้ สญ
ั ญาการใช้ สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค (License and Technical Assistance
Agreement) ระหว่างบริ ษัทกับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) (HI-LEX Corporation) ซึ)งเป็ นผู้ผลิตสายควบคุมสําหรับยานยนต์ชนนํ
ั7 า
ของประเทศญี)ปนและเป็
ุ่
นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
ปั จจุบันบริ ษัทตัง7 โรงงานและสํานักงานใหญ่ เพื)อดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัททัง7 2 ประเภท ตัง7 อยู่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที) 700/737 หมู่ที) 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พื 7นที) 50 ไร่ 56 ตารางวา หรื อ
ประมาณ 80,224 ตารางเมตร มีพื 7นที)ใช้ สอยแบ่งเป็ นพื 7นที)ในการผลิตประมาณ 28,800 ตารางเมตร พื 7นที)ซ่อมบํารุ งประมาณ
3,584 ตารางเมตร เป็ นพื 7นที)สาํ นักงานและโรงอาหารประมาณ 10,200 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียด ดังนี 7
พื 7นที)ใช้ ในการผลิต จัดเก็บและจัดส่งสินค้ า
ส่วนการผลิตสายควบคุม
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
ส่วนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
พื 7นที)จดั เก็บและจัดส่งสินค้ า
พื 7นที)ใช้ สอยร่วม
รวม
พื 7นที)อื)น ๆ

พื 7นที) (ตารางเมตร)
4,821
1,934
1,404
8,640
12,001
28,800
พื 7นที) (ตารางเมตร)
3,584
10,200
13,784

พื 7นที)ซอ่ มบํารุง
พื 7นที)สาํ นักงานและโรงอาหาร
รวม

ในปี 2551 บริ ษั ท มี อัต รากํ า ลัง การผลิ ต สูง สุด ของสายควบคุ ม รถยนต์ 26.28 ล้ า นเส้ น ต่ อ ปี สายควบคุ ม
รถจักรยานยนต์ 11.37 ล้ านเส้ นต่อปี และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ 2 ล้ านชุดต่อปี โดยใช้ กําลังการผลิตจริ งของ
สายควบคุมรถยนต์ 14.45 ล้ านเส้ นต่อปี สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 8.09 ล้ านเส้ นต่อปี และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่าง
รถยนต์ 0.77 ล้ านชุดต่อปี
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3.4 โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
บริ ษัทมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ กับคู่ค้าทังภายในและภายนอกประเทศ
7
โดยสามารถสรุ ปโครงสร้ างรายได้ ของ
บริ ษัทแยกตามผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2549 – 2551 ได้ ดงั ตารางต่อไปนี 7
2549
สายผลิตภัณฑ์
รายได้ จากการขายในประเทศ
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
- อื)น ๆ
รายได้ จากการขายต่ างประเทศ
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
- อื)น ๆ
รายได้ อืน
- อื)น ๆ
รวมรายได้

รายได้
(ล้ านบาท)
2,131
1,073
461
587
10
49
17
0.5
0.07
31

2550
สัดส่ วน
รายได้
(ร้ อยละ) (ล้ านบาท)
97
2,110
49
1,230
21
439
27
428
13
2
91
1
17
7
1
1
66

21
2,201

1
100

23
2,224

2551
สัดส่ วน
รายได้
(ร้ อยละ) (ล้ านบาท)
95
2,152
55
1,299
20
473
19
373
1
7
4
159
1
19
21
50
3
69
1
100

36
2,347

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
92
56
20
16
7
1
1
2
3
1
100

3.5 เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษัทมีเป้าหมายหลักที)จะรั กษาความเป็ นผู้นําในการเป็ นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ชนนํ
ั 7 าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะให้ การสนับสนุนด้ านชิ 7นส่วน แก่บริ ษัทใน
กลุม่ ของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) เป็ นหลัก ซึง) บริ ษัทตระหนักว่าปั จจัยสําคัญที)จะทําให้ บริ ษัทสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ นนั 7
บริ ษัทจะต้ องดําเนินการรักษาและปรับปรุ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีการควบคุมต้ นทุนการผลิต มีการเพิ)มประสิทธิภาพในการ
จัดส่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการเพิ)มความสัมพันธ์ ที)ดีกับบริ ษัทอื)นในกลุ่มไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั)นให้ มากยิ)งขึน7 โดยการติดต่อ
ประสานงาน และการเดินทางไปพบปะเยี)ยมชมกิจการ เพื)อเพิ)มช่องทางและโอกาสในการจัดจําหน่ายให้ มากยิ)งขึ 7น
ในด้ านการรั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ มี คุณ ภาพตรงตามความต้ องการของบริ ษั ท ผู้ ผลิ ต รถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์นนั 7 ปั จจัยสําคัญคือการรักษาและปรับปรุ งคุณภาพในการผลิตอย่างต่อเนื)อง ซึ)งที)ผ่านมาบริ ษัทได้ เล็งเห็นถึง
ความสําคัญดัง กล่าว โดยจะเห็นได้ จากการที)บริ ษั ทได้ มีก ารปรั บปรุ งและพัฒนามาตรฐานในการผลิตจนได้ รับการรั บรอง
มาตรฐานคุณภาพการผลิตในระดับสากล อันได้ แก่ ISO 9002:1994 QS 9000 และ ISO/TS 16949 โดยบริ ษัทได้ นําระบบ
Toyota Production System (TPS) เข้ ามาใช้ ในการควบคุมระบบการผลิต ทังนี
7 7 ระบบ TPS เป็ นระบบการผลิตแบบโตโยต้ า คือ
จะทําการผลิตตามการสัง) ซื 7อของลูกค้ าเป็ นหลัก โดยจะทําการสัง) วัตถุดิบ ผลิต และจัดส่งตามชนิด จํานวน และเวลาที)ลกู ค้ า
ต้ องการเท่านัน7 ซึ)งนอกจากจะเป็ นการลดต้ นทุนด้ วยการบริ หารทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแล้ ว ยังช่วยลดจํานวนสินค้ า
คงคลังลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพด้ วย
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ในด้ านการควบคุมต้ นทุนการผลิตนัน7 บริ ษัทมีเป้าหมายในการลดต้ นทุนการผลิตและปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ 7น โดยมีการปรับเป้าหมายทางการผลิตให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ 7นอย่างต่อเนื)อง เพื)อเป็ นการเพิ)มขีดความสามารถ
ของบริ ษัทให้ แข่งขันได้ ในระดับภูมิภาค ประกอบกับบริ ษัทได้ ว่าจ้ างบุคคลภายนอก ซึ)งมีความชํานาญในการบริ หารคลังสินค้ า
(เฉพาะวัตถุดิบ) มาดําเนินการบริ หารจัดการ นําเทคโนโลยีและแนวทางการบริ การมาปรับปรุ ง รวมทังพั
7 ฒนาระบบต่าง ๆ ให้
เกิ ดประสิทธิ ภาพโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการจัดการ เพื)อให้ เกิดความถูกต้ องแม่นยําในเรื) องของจํานวนสินค้ า
ตําแหน่งจัดเก็บ การใช้ พื 7นที)ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ลดจํานวนสินค้ าที)หมดอายุ และลดปริ มาณสินค้ าคงคลังเพื)อช่วยในเรื) อง
เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
สํา หรั บ การเพิ) มประสิทธิ ภ าพในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ นัน7 บริ ษั ทมี เ ป้าหมายในการพัฒ นาช่อ งทางการกระจาย
ผลิตภัณฑ์ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ)งขึ 7น ซึง) รวมถึงการว่าจ้ างผู้ที)มีความเชี)ยวชาญในการจัดส่งผลิตภัณฑ์เข้ ามาดําเนินการในการ
กระจายผลิตภัณฑ์ ในกรณี ที)มีความจําเป็ น ทังนี
7 7 เพื)อรองรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ กับลูกค้ าทังภายในและภายนอกประเทศ
7
โดยเฉพาะอย่างยิ)งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง) การว่าจ้ างผู้เชี)ยวชาญนันจะช่
7 วยทําให้ บริ ษัทสามารถส่งผลิตภัณฑ์
ได้ ตามกําหนด อีกทังยั
7 งช่วยลดต้ นทุนที)เกี)ยวข้ องลงได้ เนื)องจากผู้จดั ส่งผลิตภัณฑ์สามารถรวบรวมผลิตภัณฑ์ที)จะต้ องจัดส่งใน
จุดหมายเดียวกันจากผู้ว่าจ้ างหลายรายเพื)อดําเนินการจัดส่งในคราวเดียวกันได้ ทําให้ ต้นทุนค่าใช้ จ่ายในการขนส่งแต่ละครัง7
ถูกลง นอกจากนี 7 การว่าจ้ างผู้เชี)ยวชาญดังกล่าวจะช่วยลดภาระของบริ ษัทในการรับประกันความเสียหายที)อาจเกิดขึ 7นจากการ
ขนส่งด้ วย เนื)องจากผู้เชี)ยวชาญดังกล่าวจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําประกันภัยเอง
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
1. สายควบคุม (Control Cable)
2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ (Window Regulator)
บริ ษัททําหน้ าที)เป็ นผู้ผลิตชิน7 ส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement
Equipment Manufacturer) เพื)อส่งให้ แก่โรงงานประกอบของลูกค้ า ผู้ผลิตชิ 7นส่วน และศูนย์อะไหล่ ซึ)งได้ แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ ทังในและต่
7
างประเทศ รวมถึงบริ ษัทต่าง ๆ ในเครื อของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั)น โดยรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษัทมีดงั นี 7
1. สายควบคุม (Control Cable)
บริ ษั ท ทํ า การผลิ ต สายควบคุม ทัง7 ที) ใ ช้ กั บ รถยนต์ แ ละรถจัก รยานยนต์ โดยสายควบคุ ม เป็ นอุ ป กรณ์ ที) มี
ความสําคัญมาก เนื)องจากเป็ นอุปกรณ์ที)ใช้ ในการควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิเช่น ระบบเบรค
ระบบสตาร์ ทเครื) องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลัช เป็ นต้ น บริ ษัทมียอดขายสายควบคุมในปี 2551 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อย
ละ 78 ของยอดขายรวม โดยเป็ นการขายในประเทศร้ อยละ 99 และเป็ นการขายต่างประเทศร้ อยละ 1 ของยอดขายรวมของ
สายควบคุม ทังนี
7 7รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สายควบคุมของบริ ษัทมีดงั นี 7
สายควบคุมรถยนต์ (Automobile Control Cable)
บริ ษัทผลิตสายควบคุมระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ โดยเน้ นรถยนต์นงั) ส่วนบุคคล รถบรรทุก (กระบะ) ขนาด 1 ตัน ซึง) โดย
เฉลีย) แล้ วในรถยนต์ 1 คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 8-16 ประเภท ทําหน้ าที)ควบคุมการทํางานของระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ เช่น
เครื) องยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ทังนี
7 7 บริ ษัทสามารถผลิตสายควบคุมทีใ) ช้ ในรถยนต์ได้ ทกุ ๆ ประเภท
แผนภาพแสดงสายควบคุมหลักของรถยนต์ที)บริษัทผลิต

นอกจากสายควบคุมดังแสดงในแผนภาพข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังสามารถผลิตสายควบคุมที)ใช้ ควบคุมระบบอื)น ๆ ของ
รถยนต์ อาทิ สายโช้ ค สายปรับเบาะที)นงั) สายล็อคประตู สายควบคุมกระจกมองข้ าง สายเครื) องปรั บอากาศ และสายไมล์/วัด
ความเร็ ว เป็ นต้ น
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ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที)ผา่ นมา บริ ษัทมียอดการจําหน่ายสายควบคุมรถยนต์ ดังนี 7
หน่วย: ล้ านบาท

ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)

2549
1,073
17
1,090
8

2550
1,230
17
1,247
14

2551
1,299
19
1,318
6

สายควบคุมรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable)
บริ ษัทผลิตสายควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ญี)ปนทุ
ุ่ กประเภท ซึ)งโดยเฉลี)ยแล้ วในรถจักรยานยนต์ 1 คัน
จะมีสายควบคุมประมาณ 8 ประเภท ซึง) ทําหน้ าที)ควบคุมการทํางานของระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ เช่น เครื) องยนต์ เกียร์
คลัช ฯลฯ ทังนี
7 7 บริ ษัทสามารถผลิตสายควบคุมที)ใช้ ในรถจักรยานยนต์ได้ ทกุ ประเภท
แผนภาพแสดงสายควบคุมหลักของรถจักรยานยนต์ที)บริ ษัทผลิต

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที)ผา่ นมา บริ ษัทมียอดการจําหน่ายสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ดังนี 7
หน่วย: ล้ านบาท
2549
2550
2551
ในประเทศ
461
439
473
ต่างประเทศ
0
7
21
รวม
461
446
494
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)
31
(3)
11
2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่ างรถยนต์ (Window Regulator)
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์เป็ นอุปกรณ์ที)ใช้ ในการเปิ ด-ปิ ดกระจกหน้ าต่างรถยนต์ โดยเป็ นผลิตภัณฑ์
ที)บริ ษัทให้ ความสําคัญในการทําตลาด เนื)องจากสามารถใช้ ได้ กับรถทุกชนิด และทุกขนาด บริ ษัทมียอดขายชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์ในปี 2551 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 18 ของยอดขายรวม โดยเป็ นการขายในประเทศเกือบทังหมด
7
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แผนภาพแสดงชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายควบคุม

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที)ผา่ นมา บริ ษัทมีปริ มาณการจําหน่ายชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ดงั นี 7
หน่วย: ล้ านบาท
2549
2550
2551
ในประเทศ
587
428
373
ต่างประเทศ
0.07
1
50
รวม
587
429
423
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)
(10)
(27)
(1)
สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ปั จจุบนั ยังไม่ชดั เจนว่าจะมีเทคโนโลยีใดที)จะนํามาใช้ ผลิตทดแทนสายควบคุมได้ เนื)องจากสายควบคุมเป็ นอุปกรณ์
เกี)ยวกับความปลอดภัยซึ)งได้ ผ่านการทดลองและวิจยั จนได้ รับการยอมรับมาเป็ นเวลานาน แม้ ว่าในปั จจุบนั บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ได้ เริ) มนําระบบควบคุมด้ วยไฟฟ้ าเข้ ามาใช้ ทดแทนสายควบคุมในบางส่วน เช่น การใช้ ระบบดิจิตอลทดแทน
สายไมล์/สายวัดความเร็ ว เป็ นต้ น แต่ในช่วงระยะเวลาอันใกล้ นี 7 การทดแทนดังกล่าวคงจะเป็ นไปได้ เพียงบางส่วนเท่านัน7 เนื)องจาก
แม้ จะมีการปรับเปลีย) นไปใช้ ระบบไฟฟ้ า แต่อปุ กรณ์จําพวกที)เกี)ยวกับความปลอดภัยอย่างสายควบคุมก็ยงั คงต้ องได้ รับการติดตัง7
ควบคู่ไปด้ วย ทังนี
7 7 เพื)อให้ สามารถควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้ ในกรณีที)ระบบไฟฟ้ าขัดข้ อง อีกทัง7
เพื)อให้ เกิดความปลอดภัย เนื)องจากระบบไฟฟ้ าไม่เหมาะสมในการใช้ งานกับอุปกรณ์บางประเภท เช่น ถังนํ 7ามัน เพราะอาจเกิดการ
จุดระเบิดขึ 7นได้
นอกจากนี 7 การเปลี)ยนแปลงไปใช้ ระบบไฟฟ้ าทําให้ ต้นทุนในการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผลิตสูงกว่าการใช้
สายควบคุม เพราะต้ องรวมค่าใช้ จ่ายในการวิจยั และพัฒนาระบบไฟฟ้ าเข้ าไปเป็ นส่วนหนึ)งของต้ นทุนการผลิตด้ วย จึงคาดว่าใน
ระยะแรกคงจะมีการปรับเปลีย) นมาใช้ ระบบไฟฟ้ าในรถยนต์รุ่นใหม่บางรุ่นที)มีราคาสูงก่อนเท่านัน7 เช่น รถสปอร์ ต เนื)องจากผู้ผลิต
สามารถตังราคาให้
7
สงู ขึ 7นได้ โดยไม่กระทบกระเทือนต่อผู้บริ โภคมากนัก
สําหรับรถยนต์นงั) ส่วนบุคคลส่วนใหญ่ รถกระบะ รวมทังรถจั
7 กรยานยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ)งรถรุ่ นใหม่ ๆ ที)จะออก
สูต่ ลาดในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี ข้ างหน้ านัน7 บริ ษัทคาดว่าจะยังคงต้ องใช้ สายควบคุมอยู่ต่อไป ซึ)งเมื)อพิจารณารวมกับอายุของ
ผลิตภัณฑ์หลังออกสูต่ ลาดโดยเฉลีย) ประมาณ 4-8 ปี สําหรับรถยนต์ และ 2-3 ปี สําหรับรถจักรยานยนต์ และนับรวมในส่วนอะไหล่
ที)จะต้ องผลิตเพื)อขายให้ กบั ศูนย์อะไหล่อย่างต่อเนื)องอีกระยะหนึง) หลังจากนัน7 บริ ษัทจึงมีความเชื)อมัน) ว่าเทคโนโลยีสายควบคุม
จะยังคงใช้ กนั อย่างแพร่หลายอีกกว่าสิบปี เป็ นอย่างตํ)า
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ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ในส่วนของชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์นนั 7 ในปั จจุบนั ยังไม่สามารถคิดค้ นเทคโนโลยีใหม่ที)สามารถจะ
นํามาใช้ ทดแทนได้ บริ ษัทจึงมีความเชื)อมัน) ว่าเทคโนโลยีชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์จะยังคงได้ รับการยอมรับและ
ใช้ กนั อย่างแพร่หลายต่อไปอีกเป็ นระยะเวลานาน
4.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
4.2.1 กลยุทธ์ ทางการตลาด
บริ ษัทได้ ดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่ายสายควบคุมมาเป็ นเวลากว่า 30 ปี และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่าง
รถยนต์มาเป็ นเวลากว่า 11 ปี มีผลงานและคุณภาพเป็ นที)ยอมรับและไว้ วางใจของลูกค้ ามาอย่างต่อเนื)อง โดยในการดําเนินงานที)
ผ่านมา บริ ษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดที)สาํ คัญ ดังนี 7
1) มุ่งเน้ นกลยุทธ์ เชิงรุ ก
บริ ษัทยังคงมุ่งเน้ นการจัดจําหน่ายผ่านช่องทางลูกค้ า Second Tier โดยศึกษาข้ อมูลลูกค้ า Second Tier ที)ได้ รับคําสัง) ซื 7อ
รุ่ นใหม่ ๆ กับ OEM เพื)อติดตามและดําเนินการเสนอราคาขาย โดยในปี 2551 บริ ษัทมีสดั ส่วนการขายให้ ลกู ค้ า Second
Tier ร้ อยละ 21 ของยอดขายรวม เพิ)มขึ 7นร้ อยละ 18 เปรี ยบเทียบกับปี 2550 ปั จจุบนั ลูกค้ า OEM มีแนวโน้ มที)จะใช้ นโยบาย
การจัดหาชิ 7นส่วนยานยนต์ในลักษณะ Global Sourcing คือเป็ นการเปรี ยบเทียบข้ อมูลการจัดหาชิ 7นส่วนกับ Supplier
ทัว) โลก ทําให้ การแข่งขันขยายวงกว้ าง ดังนันบริ
7 ษัทจะไม่มีค่แู ข่งเพียงในประเทศเท่านัน7 แต่จะต้ องแข่งขันกับผู้ขายจาก
ทัว) โลกด้ วย ประกอบกับนโยบายและกฎหมายด้ านการค้ าต่างประเทศก็เป็ นตัวเปิ ดตลาดการค้ าเสรี เช่น FTA, AFTA,
AICO ซึ)งส่งผลให้ เกิดการที)แข่งขันที)รุนแรงมากขึ 7น ดังนันในปี
7
2552 นี 7จะเป็ นปี ที)ทางบริ ษัทจะมุ่งเน้ นด้ านการลดต้ นทุน
มากขึ 7น โดยการจัดตังที
7 มงานที)ทําหน้ าที)วิเคราะห์และทํากิจกรรมการลดต้ นทุนอย่างจริ งจัง ไม่ว่าจะด้ วยกลยุทธ์ ด้านการ
ต่อรองราคา การเปลี)ยนแหล่งซื 7อ หรื อศึกษาความเป็ นไปได้ ในการที)จะผลิตชิน7 ส่วนบางรายการได้ เองในบริ ษัท ซึ)งส่งผล
ทําให้ ราคาและต้ นทุนถูกลงและรองรับการแข่งขันได้ อีกทัง7 มีการเจรจาต่อรองกับลูกค้ ากรณีที)ได้ รับผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลีย) นจะขอปรับราคา โดยการปรับราคาแต่ละครัง7 จะทําการตกลงร่วมกัน
2) มุ่งเน้ นการผลิตผลิตภัณฑ์ ทีมีคุณภาพ
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะทําการคัดเลือกผู้ผลิตชิ 7นส่วนที)สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที)มีคณ
ุ ภาพสูงได้ ตรงตาม
ความต้ องการของลูกค้ าในช่วงก่อนการผลิตจริ ง โดยผู้ผลิตชิ 7นส่วนที)ผ่านการคัดเลือกแล้ วจะได้ รับคําสัง) ซื 7อผลิตภัณฑ์จาก
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื)องตลอดระยะเวลาการประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่ น
ซึง) โดยปกติแล้ วจะมีระยะเวลาประมาณ 4-8 ปี สําหรับรถยนต์ และ 2-3 ปี สําหรับรถจักรยานยนต์ ฉะนันหากบริ
7
ษัทสามารถ
ผลิต สายควบคุม ที)มี คุณ ภาพตรงตามมาตรฐานที) บ ริ ษั ท ผู้ผ ลิต ต้ อ งการ ก็ จ ะทํ า ให้ บ ริ ษั ท ได้ รับ คํ า สั)ง ซือ7 เพื) อ นํา ไปเป็ น
ส่วนประกอบในการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื)องตลอดการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นนัน7 ๆ และ
จะได้ รับคําสัง) ซื 7อเพื)อนําไปใช้ เป็ นอะไหล่ในศูนย์อะไหล่ภายหลังจากที)รถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นนัน7 ๆ เลิกผลิตไปแล้ ว
อีกด้ วย จากเหตุผลดังกล่าว บริ ษัทจึงได้ ทําการพัฒนาคุณภาพในการผลิตมาโดยตลอด โดยจะเห็นได้ จากการที)บริ ษัท
ได้ รับประกาศนียบัตรบัตรรับรองคุณภาพและมาตรฐานด้ านต่าง ๆ เช่น ISO 9002:1994, QS 9000, ISO 14001, และ
ISO/TS 16949, Q1 ทังนี
7 7 การที)บริ ษัทสามารถรักษามาตรฐานการผลิตให้ มีคณ
ุ ภาพอย่างสมํ)าเสมอทําให้ การผลิตของบริ ษัท
มีประสิทธิภาพ มีของเสียระหว่างผลิตน้ อย ซึง) ส่งผลให้ บริ ษัทมีต้นทุนการผลิตที)ตํ)าลงด้ วย
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3) มุ่งเน้ นความสัมพันธ์ กับลูกค้ า
ตามที)ทางบริ ษัทมีนโยบายในเรื) องของการสร้ างสัมพันธ์ ภาพที)ดีกับลูกค้ า จึงได้ กําหนดเรื) องการสร้ างความพึงพอใจของ
ลูกค้ าไว้ เป็ นเป้าหมายขององค์กร เพื)อยกระดับการบริ การด้ านคุณภาพ ราคา และการส่งมอบ (QCD) โดยนํามาวิเคราะห์
และกําหนดแผนการปรับปรุงร่วมกัน เพื)อสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า ในปี 2551 ได้ คะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 80.19
เพิ)มขึ 7นร้ อยละ 0.13 เปรี ยบเทียบกับปี 2550 ซึ)งเป้าหมายในปี 2552 จะปรับเพิ)มขึ 7นเป็ นร้ อยละ 85 อีกทังยั
7 งได้ กําหนด
แผนการออกเยี)ยมลูกค้ าเพื)อรับทราบปั ญหาต่าง ๆ และนําข้ อเสนอแนะของลูกค้ ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื)อง โดยบริ ษัทได้ เข้ า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที)เกี)ยวข้ องกับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างสมํ)าเสมอ นอกจากนี 7 บริ ษัทยังมีการส่งพนักงานไปร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กบั บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื)อให้ พนักงานเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ าและสามารถออกแบบ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ ต รงกับ ความต้ อ งการของลูก ค้ า ได้ ซึ) ง การร่ ว มมื อ เพื) อ พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ดัง กล่า วจะเป็ นการช่ ว ยสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าและเพิ)มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทต่อไป
4) การจัดส่ งผลิตภัณฑ์ ได้ ตรงต่ อเวลา
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ ได้ ตรงตามเวลาที)ลกู ค้ าต้ องการเป็ นปั จจัยที)สําคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริ ษัทได้
พัฒนาระบบการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ าอย่างต่อเนื)อง โดยใช้ ระบบ Toyota Production System (TPS) ซึ)งเป็ นระบบ
ที)คิดค้ นโดยโตโยต้ า มอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน) มาใช้ ในกระบวนการผลิต เพื)อเพิ)มประสิทธิภาพในการผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์
ของบริ ษัทให้ แก่ลกู ค้ า
5) การมีพันธมิตรทางธุรกิจทีเป็ นทียอมรับ
การที)บริ ษัทมีพันธมิตรทางธุรกิ จที)มีชื)อเสียงและเป็ นที)ยอมรับของผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ อาทิเช่น ไฮเล็กซ์
คอร์ ปอเรชัน) การทําสัญญาการใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค การทําสัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้ าน
เทคนิคในการผลิตสายควบคุมรถยนต์จาก Daedong System ประเทศเกาหลี การทําสัญญาความร่ วมมือในการผลิตสาย
ควบคุมในรถยนต์กบั Flextech จากประเทศอาร์ เจนตินา เป็ นเหตุผลสําคัญที)ทําให้ บริ ษัทได้ รับการยอมรับในด้ านมาตรฐาน
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากลูกค้ า
6) กลยุทธ์ ด้านการกําหนดราคา
บริ ษัททําการควบคุมต้ นทุนการผลิตของบริ ษัทอย่างต่อเนื)อง โดยการใช้ ระบบการผลิตที)มีประสิทธิ ภาพและเป็ นไปตาม
มาตรฐาน ทําให้ บริ ษัทสามารถกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ที)เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งขันได้
7) กลยุทธ์ การพัฒนาชินQ ส่ วนภายในประเทศ (Local Parts)
บริ ษัทมีสว่ นแบ่งทางการตลาดในทุก ๆ กลุม่ ลูกค้ า โดยถือเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาดที)มากที)สดุ ในบรรดาผู้ผลิตในประเทศ
จึงสามารถรวบรวมชิน7 ส่วนที)ใช้ ร่วมกันได้ ในแต่ละลูกค้ าเพื)อจัดทําชิน7 ส่วนภายในประเทศแทนการนําเข้ า ซึ)งทําให้ ต้นทุน
ตํ)าลง ส่งผลให้ มีความยืดหยุน่ ในการใช้ กลยุทธ์ด้านราคาในการแข่งขัน และการวางแผนผลิตชิ 7นส่วนรุ่นใหม่ ๆ ในระยะยาว
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4.2.2 กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ในปี 2551 บริ ษัทมียอดขายรวมทังสิ
7 7นจํานวน 2,311 ล้ านบาท โดยเมื)อแบ่งสัดส่วนยอดขายของบริ ษัทในปี 2551
แยกตามยี)ห้อของลูกค้ า (รวมยอดขายให้ แก่ศนู ย์อะไหล่ของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย) จะสามารถแบ่งได้ ตาม
แผนภูมิวงกลมดังนี 7
อื)นๆ

3%

2%

1%

7%

27%

3%
6%
6%
7%

18%
10%
10%

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบ่ งได้ ดงั นี Q
1. ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
กลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถยนต์
กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทสําหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ได้ แก่ บริ ษัทผู้ผลิต
รถยนต์ชนนํ
ั 7 าต่าง ๆ อันได้ แก่ บริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ) ง
แอนด์ แมนูแฟคเจอริ) ง จํากัด บริ ษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นต้ น
ซึ)งลูกค้ าดังกล่าวเป็ นลูกค้ าของบริ ษัทมาเป็ นเวลานาน โดยบริ ษัทมีรายได้ จากลูกค้ ารายใหญ่คือบริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล
(ประเทศไทย) จํากัด คิดเป็ นร้ อยละ 27 ของยอดขายรวม ทังนี
7 7เพื)อเป็ นการลดความเสีย) งจากการพึง) พาลูกค้ ารายใหญ่ บริ ษัท จึง
มีนโยบายเพิ)มส่วนแบ่งตลาดจากลูกค้ าเดิมรายอื)น ๆ และขยายฐานสูล่ กู ค้ าใหม่เพิ)มมากขึ 7น โดยจะเน้ นไปที)กลุ่มบริ ษัทผู้ผลิต
รถยนต์ที)จะย้ ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย นอกจากนี 7ยังรวมถึงการหาลูกค้ าใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วย
ซึ)งเป็ นไปตามเป้าหมายหลักของบริ ษัทที)ต้องการจะรักษาความเป็ นบริ ษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนนํ
ั7 า
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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หมายเหตุ บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน) จํากัด ได้ ก่อตังบริ
7 ษัทใหม่ขึ 7น เพื)อดําเนินธุรกิจในการจัดหาชิ 7นส่วนในการผลิตรถยนต์ใน
ภูมิภาคเอเชีย คือ บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ) ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ) ง จํากัด

ทังนี
7 7ผู้ผลิตรถยนต์ที)เป็ นลูกค้ าของบริ ษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตังแต่
7 ปี 2547 – 2551) มีดงั นี 7
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์

รุ่นรถยนต์
- Soluna, Vios, Corolla, Altis, Corona, Camry, Hilux Tiger,
Hilux Vigo, Wish, Yaris, Fortuner
- City, Jazz, Civic, Accord, CR-V
- Space Wagon, Strada, Lancer, Cedia, G-Wagon, Triton,
Fuso
- D-Max, MU-7, TFR, Truck N*Series & F*Series
- Sunny, Teana, Big-M, NV, Cefiro, Frontier, Navara, Tida

บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์อื)น
- Fighter, Ranger, BT-50
- Mega, Dutro, Series
- Captiva, Aveo

กลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทสําหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ได้ แก่ บริ ษัท ไทยฮอนด้ า แมนูแฟคเจอริ) ง จํากัด บริ ษัท
ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จํากัด บริ ษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากัด บริ ษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย) จํ ากัด
บริ ษัทมีรายได้ จากลูกค้ ารายใหญ่คือบริ ษัท ไทยฮอนด้ า แมนูแฟคเจอริ) ง จํากัด คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของยอดขายรวม เพื)อเป็ นการ
ลดความเสีย) งจากการพึง) พาลูกค้ ารายใหญ่เช่นเดียวกับลูกค้ าในกลุม่ ผู้ผลิตรถยนต์ บริ ษัทมีนโยบายเพิ)มส่วนแบ่งตลาดจากลูกค้ า
เดิม และขยายฐานลูกค้ าใหม่เพิ)มมากขึ 7น โดยจะเน้ นไปที)กลุม่ บริ ษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ที)จะย้ ายฐานการผลิตมายังประเทศ
ไทย นอกจากนี 7ยังรวมถึงการหาลูกค้ าใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วย ทังนี
7 7เป็ นไปตามเป้าหมายหลักของบริ ษัทที)
ต้ องการจะรักษาความเป็ นบริ ษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนนํ
ั 7 าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ทังนี
7 7ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ทเี) ป็ นลูกค้ าของบริ ษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตังแต่
7 ปี 2547 - 2551) มีดงั นี 7
บริ ษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์

รุ่นรถจักรยานยนต์
- Wave, Phantom, Nice, Dream, Sonic, CBR, NSR, Beat, Tena,
Click, Air Blade
- Smash, Raider, Best, RC100, Step, Katana
- Mio, Nouvo, X-1, Spark, Fresh, Speed, TZM, Mate, TZR, Fino
- Kaze, Boss, GTO, KLX110, KLX300, KSR, Victor, Zerpico,
KR, KRR

2.

ศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
กลุ่ ม ลูก ค้ าศู น ย์ อ ะไหล่ ร ถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ เ ป็ นกลุ่ ม ลู ก ค้ าต่ อ เนื) อ งจากกลุ่ ม ลู ก ค้ าผู้ ผลิ ต รถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ เนื)องจากเป็ นส่วนของการบริ การอะไหล่และซ่อมบํารุ งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของผู้ผลิตแต่ละรายการ
ขยายตัวของลูกค้ ากลุม่ นี 7จึงเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
บริ ษัทมีทีมการตลาดที)มีประสบการณ์ในการขายตรงและการบริ การหลังการขายเป็ นของตนเอง โดยเจ้ าหน้ าที)การตลาด
ของบริ ษัท จะทําการหารายชื) อและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย ซึ)งมีทัง7 กลุ่มเป้าหมายที)เป็ นบริ ษัทในเครื อและกลุ่มเป้าหมายใหม่
จากนันจะส่
7 งทีมการตลาดซึ)งมีความเชี)ยวชาญและได้ รับการอบรมในเรื) องผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างดีเข้ าไปติดต่อ โดยบริ ษัทได้ เน้ นถึง
ความสําคัญของบริ การหลังการขาย โดยเจ้ าหน้ าที)การตลาดจะเข้ าเยี)ยมเยียนและพบปะกับลูกค้ าอย่างสมํ)าเสมอเพื)อรับทราบ
ปั ญหาและนําไปปรับปรุงการปฏิบตั ิงานให้ อยูใ่ นระดับสูงสุดตามที)ลกู ค้ าคาดหวัง
4.2.3 การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษัทมีช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดงั นี 7
•
การจั ด จํ า หน่ า ยสายควบคุ ม และชุ ด ควบคุ ม รางกระจกหน้ าต่ า งรถยนต์ ใ นลัก ษณะ OEM (Original
Equipment Manufacturer) ให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยตรง (First Tier) โดยผลิตตามแบบ
(Specification) ที)ผ้ ผู ลิตกําหนดไว้ ในแต่ละรุ่ น และทําสัญญากับผู้ผลิตตามระยะเวลาในการผลิตแต่ละรุ่ น
ซึง) มีระยะเวลาการผลิตประมาณ 4-8 ปี สําหรับรถยนต์ และ 2-3 ปี สําหรับรถจักรยานยนต์
•
การจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์หรื อชิน7 ส่วน (Components) ของ
สายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM ให้ แก่ผ้ ูผลิตชิ น7 ส่วนรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ (Second Tier) เพื)อผลิตเพิ)มเติมก่อนส่งให้ แก่ผ้ ูผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่อไป
โดยเป็ นการผลิตตามคําสัง) ซื 7อของผู้ผลิตชิ 7นส่วนนัน7 ๆ
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การจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ให้ แก่ศูนย์อะไหล่ของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในลักษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใช้ ช่องทางเดียวกันกับ
การจัดจําหน่ายในลักษณะ OEM เนื)องจากเป็ นการจําหน่ายให้ แก่ศนู ย์บริ การของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย ทังนี
7 7จะเป็ นการจัดจําหน่ายตามใบคําสัง) ซื 7อเป็ นครัง7 ๆ ไป
เมื)อพิจารณาสัดส่วนยอดขายของบริ ษัทในลักษณะ OEM และ REM แล้ ว ยอดขายของบริ ษัทในปี 2551 กว่าร้ อยละ
99 ของยอดขายรวมมาจากการจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์หรื อชิ 7นส่วนของสายควบคุม
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ในลักษณะ OEM โดยมียอดขายที)เป็ นการจัดจํ าหน่ายในลักษณะ REM เพีย ง
ประมาณร้ อยละ 1
ในปั จจุบนั บริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากการขายในประเทศต่อต่างประเทศเท่ากับร้ อยละ 93 ต่อร้ อยละ 7 โดยมีการ
ส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย จีน บราซิล สหรัฐอเมริ กา อินเดีย เวียดนาม ญี)ปนุ่ อินโดนีเซีย และสเปน ซึ)งปั จจุบนั บริ ษัทสัดส่วน
รายได้ จากการส่งออกไปยังต่างประเทศเพิ)มขึ 7นร้ อยละ 3 เปรี ยบเทียบกับปี 2550
ทังนี
7 7ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ บริ ษัทจะต้ องผ่านกระบวนการคัดเลือกผู้ผลิต
ชิ 7นส่วนซึง) จะเริ) มตังแต่
7 บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิต โดยจะเปิ ดให้ บริ ษัทผู้ผลิตชิ 7นส่วนเข้ าร่ วม
เสนอราคาเพื)อเป็ นผู้ผลิตชิ 7นส่วน โดยการนําเสนอแบบและราคาของชิ 7นส่วนสําหรับรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์เป็ นรุ่น ๆ ไป
•

กระบวนการคัดเลือกผู้ผลิตชินQ ส่ วนสําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ แต่ ละรุ่ นมีดังนี Q

1
ผู้ผลิตประกาศแผน
การผลิตรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์

2

3

4

5

6

ออกแบบและ /หรือ
ผลิตชินงานต้นแบบ

ขันตอนคัดเลือกผู้
ผลิต

บริษัทฯ ได้ รับเลือก

ผลิตส่ งโรงงานผู้ผลิต
(OEM)

ผลิตอะไหล่
(REM)

บริ ษัทผู้ผ ลิตรถยนต์ หรื อ รถจักรยานยนต์ ประกาศแผนการผลิตรถรุ่ นใหม่ โดยให้ รายละเอียดเกี) ยวกับ
ระยะเวลาที)เริ) มออกแบบ ทดสอบ กระทัง) เริ) มทําการผลิตจริ ง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติ จํ านวน และ
เงื)อนไขอื)น ๆ ของผลิตภัณฑ์ที)ต้องการแก่บริ ษัทผู้ผลิตชิ 7นส่วน
ขันตอนที
7
)2
บริ ษัทผู้ผลิตชิ 7นส่วนดําเนินการออกแบบและ/หรื อผลิตชิ 7นงานต้ นแบบ เพื)อประมาณการต้ นทุนและนําเสนอ
ราคาตลอดจนแสดงถึงความพร้ อมและศักยภาพในการผลิตให้ แก่บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์
เพื)อพิจารณาคัดเลือก
ขันตอนที
7
)3
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ พิจ ารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ที)มีคุณ สมบัติ ครบถ้ วน ตรงตาม
คุณสมบัติที)ต้องการ และแจ้ งผลการคัดเลือกให้ แก่บริ ษัทผู้ผลิตชิ 7นส่วนที)ได้ รับการคัดเลือกนัน7
ขันตอนที
7
)4
ผู้ผลิตชิ น7 ส่วนได้ รับการคัดเลือกเป็ นผู้ผลิต โดยมีการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษร และผู้ผลิตชิ น7 ส่วนต้ อง
จัดทําแผนการดําเนินงานให้ สอดคล้ องกับแผนการผลิตหลักของผู้ประกอบรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์
ขันตอนที
7
) 5 และ 6 บริ ษัทผู้ผลิตชิ 7นส่วนที)ได้ รับการคัดเลือกดําเนินการผลิตส่งโรงงานผู้ผลิตรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ตาม
ช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ที)ผ้ ูประกอบรถกําหนด ตลอดจนต้ องทําการผลิตส่งให้ ศูนย์บริ การหลังการขายเพื)อ
ใช้ เป็ นอะไหล่ตอ่ ไป
ขันตอนที
7
)1
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4.2.4 แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันในอนาคต
ในปี 2551 ประเทศไทยต้ อ งเผชิ ญ กับ ภาวะเศรษฐกิ จ ตกตํ) า อัน เป็ นผลกระทบจากกรณี ที) ส ถาบัน การเงิ น ใน
สหรัฐอเมริ กาทําการอนุมตั ิสินเชื)อด้ อยคุณภาพ (ซับไพร์ ม) มากเกินไป ปั ญหาดังกล่าวได้ ลกุ ลามกลายเป็ นวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ของโลก ส่งผลต่อเศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ)งในกลุม่ ประเทศที)พฒ
ั นาแล้ ว รวมไปถึงประเทศกําลังพัฒนา
ต่าง ๆ ที)พึ)งพิงการส่งออกเป็ นหลัก ซึ)งต่างก็ ได้ รับผลกระทบจากกําลังซื 7อที)ลดลงจากต่างประเทศ ปั จจัยดังกล่าวมีผลทําให้
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงปลายปี เกิดการชะลอตัว มียอดผลิตรถยนต์รวมทังสิ
7 7น 1,394,029 คัน เพิ)มขึ 7นเพียง 8% จากปี
ก่อน ส่วนรถจักรยานยนต์มียอดผลิตรวมทังสิ
7 7น 3,011,688 คัน ลดลง 10%
สถิติยอดผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
(หน่วย : คัน)
ปี

รถยนต์
ยอดผลิต

รถจักรยานยนต์

ยอดขาย ยอดส่งออก อัตราการเติบโต ยอดผลิต
ในประเทศ
ของยอดผลิต
(%)

ยอดขาย ยอดส่งออก อัตราการเติบโต
ในประเทศ
ของยอดผลิต
(%)

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)

2551 1,394,029

610,317

783,712

8 3,011,688 1,756,476 1,255,212
(10)
ที)มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แนวโน้ มอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2552 คาดว่าจะปรับตัวลดลงเมื)อเปรี ยบเทียบกับปี ที)ผ่านมา ทังในด้
7 านการผลิต
การจําหน่ายในประเทศ และการส่งออก อันเป็ นผลจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของสหรัฐอเมริ กา ที)สง่ ผลกระทบรุ นแรงทัว) โลก
ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศที)ไม่มีความแน่นอน ไม่สามารถสร้ างความเชื)อมัน) ในด้ านการลงทุนและการ
บริ โภคได้ จึงเป็ นสัญญาณที)ชดั เจนว่า ปริ มาณการซื 7อของผู้บริ โภคจะลดลง และกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเลี)ยงไม่ได้
โดยประเมินว่าในปี 2552 จะมียอดการผลิตรถยนต์ประมาณ 1.08 ล้ านคัน ลดลง 22% จากปี ก่อน ส่วนรถจักรยานยนต์เฉพาะที)
เป็ น CBU มียอดผลิตประมาณ 1.66 ล้ านคัน ลดลง 13%
แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้ พิจารณามาตรการให้ ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมยานยนต์ เพื)อกระตุ้นการฟื น7 ตัว ไม่ว่า
จะเป็ นการสร้ างความเชื)อมัน) ต่อสภาพเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศไทย การลดภาษี สรรพสามิตรถยนต์ลงเหลือ 3% การ
ส่งเสริ มมาตรการด้ านการเงิน โดยให้ ธนาคารของรัฐหาวงเงินมาปล่อยสินเชื)อ เสริ มสภาพคล่องให้ ผ้ ผู ลิตที)กําลังประสบปั ญหา
นอกจากนี 7 ค่ายรถยนต์ บางค่ายก็ได้ มีการประกาศจะย้ ายฐานการผลิตรถยนต์ บางรุ่ นมายังประเทศไทย ซึ)งแสดงให้ เห็นว่า
ประเทศไทยยังเป็ นฐานการผลิตรถยนต์ที)แข็งแกร่งแห่งหนึง) ของโลก แม้ วา่ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะซบเซาลงไปบ้ าง แต่ก็คาด
ว่า จะสามารถฟื น7 ตัวได้
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สภาวะการแข่งขันในต่างประเทศ
บริ ษัทมีการผลิตเพื)อส่งออก ปี 2551 เป็ นร้ อยละ 7 ของยอดขายรวม ทัง7 นี 7 การส่งออกสายควบคุมและชุดควบคุม
รางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ของบริ ษัทส่วนใหญ่จะไม่ใช่การส่งออกผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ป แต่จะเป็ นการส่งออกชิ 7นส่วน (Component
Part) ไปยังประเทศมาเลเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ญี)ปนุ่ จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็ นต้ น ซึ)งส่วนใหญ่เป็ นการส่งออกไปยังบริ ษัท
ในกลุ่มไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั)น ทังนี
7 7 การผลิตชิน7 ส่วนดังกล่าวเป็ นในลักษณะของ OEM ซึ)งการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ โดย
เฉพาะอย่างยิ)งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นนั 7 มีแนวโน้ มที)จะทวีความรุนแรงมากยิ)งขึ 7น เนื)องจากผู้ผลิตรถยนต์มีนโยบายในการ
จัดหาวัตถุดิบและชิ น7 ส่วนประกอบ โดยเปรี ยบเทียบต้ นทุนในการจัดซือ7 จากผู้ผลิตชิ น7 ส่วนหลายประเทศ ทําให้ บริ ษัทผู้ผลิต
สายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ในต่างประเทศ เช่น บริ ษัทผู้ผลิตสายควบคุมในประเทศจีน ซึง) มีต้นทุนค่าแรง
ในการผลิตตํ)าจะมีความได้ เปรี ยบ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังมีข้อได้ เปรี ยบด้ านผลิตภัณฑ์ที)มีคณ
ุ ภาพสูง เนื)องจากบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตที)
อยู่ในอุตสาหกรรมมานาน อีกทัง7 มีชื) อเสียงเป็ นที)ยอมรั บ โดยได้ รับลิขสิทธิ และความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิคจากไฮเล็ก ซ์
คอร์ ปอเรชั)น ซึ)งบริ ษัทมีชื)อเสียงระดับโลกในด้ านเทคโนโลยี การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ทําให้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเป็ นที)นา่ เชื)อถือและได้ รับการยอมรับในเรื) องของคุณภาพเป็ นอย่างสูงจากผู้ผลิต
อนึ)ง ภายใต้ สญ
ั ญาการใช้ สิทธิ และรับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค (License and Technical Assistance
Agreement) ที)บริ ษัททํากับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) นัน7 บริ ษัทมีข้อตกลงว่าจะไม่ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปนอกประเทศที)มีบริ ษัทในกลุ่ม
ของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) ตังอยู
7 ่ เว้ นแต่จะได้ รับคํายินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) ก่อน
ในปี 2551 บริ ษัทตังเป
7 ้ าหมายที)จะเพิ)มสัดส่วนขายในต่างประเทศให้ มากขึ 7นกว่าปี 2550 โดยจะเป็ นในลักษณะของ
การให้ การสนับสนุนชิน7 ส่วนที)มีคุณภาพและราคาที)แข่งขันได้ ให้ แก่บริ ษัทในกลุม่ ของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) เป็ นหลัก โดยเฉพาะ
อย่างยิ)งบริ ษัทในกลุม่ ของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) ที)อยูใ่ นประเทศเวียดนาม ญี)ปนุ่ และอินเดีย
ในส่วนของการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ กบั ลูกค้ าอื)นในต่างประเทศ ที)ไม่ใช่บริ ษัทในกลุ่มของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) นัน7
บริ ษัทสามารถดําเนินการได้ ทนั ที หากได้ รับคํายินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยหากเป็ นการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศ
ที)มีบริ ษัทในกลุม่ ของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) ตังอยู
7 ่และเป็ นความต้ องการของลูกค้ าที)จะซื 7อตรงจากบริ ษัท บริ ษัทสามารถจําหน่าย
ให้ กบั ลูกค้ าได้ โดยตรง ไม่จําเป็ นต้ องจําหน่ายผ่านบริ ษัทในกลุม่ ของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) แต่อย่างใด
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4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
4.3.1 กําลังการผลิต
บริ ษัทมีกําลังการผลิตและอัตราการใช้ กําลังการผลิตในช่วงปี 2549 - 2551 ดังตารางต่อไปนี 7
2549
2550
สายควบคุมรถยนต์
กําลังการผลิต (เส้ น)
18,000,000
23,280,000
การผลิตจริ ง (เส้ น)
13,721,437
17,296,192
อัตราการใช้ กําลังการผลิต (ร้ อยละ)
76.23
74.30
สายควบคุมรถจักรยานยนต์
กําลังการผลิต (เส้ น)
12,300,000
13,253,600
การผลิตจริ ง (เส้ น)
11,221,420
9,891,784
อัตราการใช้ กําลังการผลิต (ร้ อยละ)
91.23
74.63
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่ างรถยนต์
กําลังการผลิตรวม (ชุด)
1,800,000
1,728,000
การผลิตจริ ง - แบบใช้ สายควบคุม (ชุด)
671,294
688,000
การผลิตจริ ง - แบบ arm – type (ชุด)
625,434
Stop Model
อัตราการใช้ กําลังการผลิต (ร้ อยละ)
72.04
39.81

2551
26,275,200
14,451,524
55.00
11,366,000
8,091,816
71.19
2,000,000
774,796
Stop Model
38.74

4.3.2 ขันQ ตอนการผลิต
ขันQ ตอนการผลิตสายนอก

ขันQ ตอนการผลิตสายใน

รี ดลวดกลมให้ แบน

ลวดสําเร็ จรู ป

ม้ วนเป็ นท่ อ

ปอกฉนวนกรณีทลวดนั
ี
นQ
หุ้มพลาสติก

ตัดตัตาม
ขนาดที
ดตามขนาดที
ต้ องการ

นําท่ อทีได้ มาหุ้ม
พลาสติกอีกชันQ

ขึนQ รู ปปลายสายใน

ตัดตัตาม
ดตามขนาดที
ขนาดที
ต้ องการ

ใส่ หวั ยึด
ประกอบ
ตาม
ติติดดอุอุปปกรณ์ ตัตัววยึยึดด ตาม
ษณะประเภทของ
คุคุณณลัลักกษณะประเภทของ
สายควบคุมม
สายควบคุ
ตรวจสอบ
บรรจุ
บรรจุเเพืพือเตรี
อเตรียยมจั
มจัดดส่ส่งง
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ขันตอนการผลิ
7
ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
การผลิต สายควบคุม รถยนต์ แ ละรถจัก รยานยนต์ มี ขัน7 ตอนการผลิต ที) เ หมือ นกัน ทุก ประการ โดยสามารถแบ่ง ออกได้ เ ป็ น
5 ขันตอนหลั
7
ก ดังนี 7
1. ขันตอนการผลิ
7
ตสายนอก
เริ) มจากการเตรี ยมวัตถุดิบ โดยนําลวดกลมที)มีคุณภาพและขนาดตามความต้ องการ
ของลูกค้ ามารี ดให้ แบน จากนันจึ
7 งนําลวดซึ)งได้ ผ่านการรี ดแบนแล้ วมาเข้ าเครื) องม้ วน
เป็ นท่ อ แล้ ว จึ ง นํ า ท่อ ที) ไ ด้ ม าหุ้ม พลาสติ ก อี ก ชัน7 หนึ)ง ก่ อ นที) จ ะตัด ให้ ไ ด้ ข นาดตาม
ต้ องการ
2. ขันตอนการผลิ
7
ตสายใน
เริ) มจากการนําลวดสําเร็ จรู ปมาตัดให้ ได้ ขนาดตามต้ องการ ปอกฉนวนที)ปลาย (กรณี
ที)ลวดนัน7 หุ้มพลาสติก) ใช้ แรงกดทําให้ ลวดนัน7 บานออก และใส่หัวยึด เพื)อรอนําไป
ประกอบกับสายนอก
3. ขันตอนการผลิ
7
ตชิ 7นส่วน
นําเม็ดพลาสติกมาหลอมและฉีดขึ 7นรูปพลาสติกตามแบบที)ต้องการเพื)อนําไปเป็ นส่วน
พลาสติกสําเร็ จรูป
ประกอบสําหรับสายควบคุมรถยนต์ตอ่ ไป
4. ขันตอนการประกอบ
7
นําสายนอกมาประกอบกับ สายใน โดยติด อุปกรณ์ แ ละชิ น7 ส่ว นประกอบอื)น ๆ ตาม
คุณลักษณะของสายควบคุมรถยนต์ประเภทที)ต้องการ
5. ขันตอนการตรวจสอบคุ
7
ณภาพ
บริ ษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพของชิ น7 งานก่อนที)จะบรรจุผลิตภัณฑ์ที)ผลิตได้ ลง
กล่องเพื)อเตรี ยมส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ าต่อไป
ขันตอนการผลิ
7
ตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ขันตอนการผลิตชุ ดควบคุม
รางกระจกหน้ าต่ างรถยนต์
นําโครงมาใส่ ชุดอุปกรณ์

ใส่ ส่วนประกอบ
(สายเคเบิล ลูกล้ อ มอเตอร์ )
ใส่ น๊อตและตัวยึด

การผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบ่งออกได้ เป็ น 4 ขันตอนหลั
7
กดังนี 7
1. ขันตอนการประกอบโครงชุ
7
ดรางเลือ) น เริ) มจากการนําโครงเหล็กที)จดั ซื 7อมาประกอบ
เข้ าชุดตามแบบที)ต้องการ
2. ขันตอนการประกอบชิ
7
น7 ส่วนหลัก เป็ นการติดตัง7 มอเตอร์ ลูกล้ อ และสายเคเบิล
(แบบสายควบคุม) ทาจาระบี เป็ นต้ น
3. ขันตอนการประกอบเก็
7
บรายละเอียด เก็บรายละเอียดต่าง ๆ และใส่ตวั น๊ อต หรื อ
ตัวยึด
4. ขันตอนการตรวจสอบคุ
7
ณภาพ โดยจะต้ องมีการตรวจสอบคุณภาพของชิ น7 งาน
ก่อนที)จะบรรจุผลิตภัณฑ์ที)ผลิตได้ ลงกล่องเพื)อเตรี ยมส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ าต่อไป

ตรวจสอบ
บรรจุเพือ= เตรียมจัดส่ ง
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4.3.3 การจัดหาวัตถุดิบ
ในการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์นนั 7 บริ ษัทมีการจัดหา
วัตถุดิบและชิน7 ส่วนประกอบจากทังคู
7 ่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทังนี
7 7ชิน7 ส่วนประกอบต่าง ๆ (Component Parts)
ที)บริ ษัทสัง) ซื 7อนัน7 เป็ นชิ 7นส่วนที)บริ ษัทยังไม่สามารถหาผู้ผลิตในประเทศได้ หรื อไม่ค้ มุ ทุนที)จะผลิต
ในปี 2551 บริ ษัทมีการจัดซื 7อวัตถุดิบและชิ 7นส่วนประกอบเพื)อนํามาใช้ ในกระบวนการผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
7 7นประมาณ 1,505 ล้ านบาท ทังนี
7 7เป็ นการจัดซื 7อ
จากคู่ค้าในประเทศไทยคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 62 และเป็ นการจัดซื 7อจากคู่ค้าต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 38 โดยวัตถุดิบและชิ 7นส่วนประกอบหลักที)บริ ษัทมีการซื 7อมาใช้ ในกระบวนการผลิต ได้ แก่ วัตถุดิบและชิ 7นส่วนประกอบ
ประเภทเหล็ก ยาง ลวด เม็ดพลาสติก และมอเตอร์ เป็ นต้ น
สําหรั บคู่ค้าของบริ ษัทนันมี
7 จํานวนหลายรายซึ)งส่วนใหญ่ จะเป็ นคู่ค้ากับบริ ษัทมาเป็ นระยะเวลานาน โดยมีคู่ค้า
เพียง 2 ราย ที)มียอดสัง) ซื 7อรวมจากบริ ษัทในปี 2551 มากกว่าร้ อยละ 10 ของยอดการสัง) ซื 7อรวมของบริ ษัท ได้ แก่ ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) และบริ ษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็คทริ ค แมนูแฟ็ คเจอริ) ง จํากัด โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 25 และร้ อยละ 14 ตามลําดับ
ทัง7 นี 7 วัต ถุดิ บ และชิ น7 ส่ว นประกอบหลัก ที) ซื อ7 จากไฮเล็ ก ซ์ คอร์ ป อเรชั)น ได้ แ ก่ วัต ถุดิ บ และชิ น7 ส่ว นประกอบประเภทยาง
ส่วนประกอบสําเร็ จรู ป (เช่น Bolt Joint, Boot Assembly, Bracket Assembly, Cap Assembly, Carrier Plate และ
Casing Cap ที)ใช้ ในการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์) เหล็ก และเม็ดพลาสติก เพื)อนํามาใช้ ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ สําหรับชิ 7นส่วนประกอบหลักที)บริ ษัท
สัง) ซื 7อจากบริ ษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็คทริ ค แมนูแฟ็ คเจอริ) ง จํากัด ได้ แก่ มอเตอร์ ซึ)งนํามาใช้ ในการประกอบชุดควบคุม
รางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ โดยสาเหตุที)บริ ษัทต้ องจัดซื 7อวัตถุดิบและชิน7 ส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั)นนัน7 เนื)องจาก
ชิ 7นส่วนประกอบดังกล่าวเป็ นชิ 7นส่วนประกอบที)ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรื อปริ มาณการผลิตไม่ค้ มุ ที)จะผลิตเอง หรื อไม่
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ดังนัน7 การซื 7อจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) ซึ)งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทที)มี
นโยบายในการสนับสนุนด้ านวัตถุดิบและชิ น7 ส่วนประกอบที)มีคุณภาพและราคาที)แข่งขันได้ ให้ กับบริ ษัทในกลุ่มของไฮเล็กซ์
คอร์ ปอเรชั)นอยู่แล้ ว จึงเป็ นวิธีที)เหมาะสม อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทไม่ได้ ทําสัญญาที)กําหนดให้ บริ ษัทจะต้ องจัดซือ7 วัตถุดิบและ
ชิ 7นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) แต่อย่างใด
ในการผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ นัน7 บริ ษัทได้ สงั) ซือ7 วัตถุดิบและชิ น7 ส่วนประกอบจากทัง7 คู่ค้า
ภายในประเทศและคู่ค้าต่างประเทศ โดยมีสดั ส่วนการสัง) ซื 7อวัตถุดิบจากคู่ค้าภายในประเทศประมาณร้ อยละ 56 ของยอดการ
สัง) ซื 7อวัตถุดิบรวมเพื)อนํามาใช้ ในการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในปี 2551 สัดส่วนที)ลดลงเนื)องจากวัตถุดิบ
หลักในการผลิตสายควบคุม รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ประกอบด้ ว ยวัตถุดิ บและชิ น7 ส่วนประกอบประเภทยาง ลวด และ
เม็ดพลาสติก
สําหรับวัตถุดิบและชิน7 ส่วนประกอบที)ใช้ ในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์นนั 7 บริ ษัทได้ สงั) ซื 7อจาก
ทังในประเทศและต่
7
างประเทศ โดยในปี 2551 บริ ษัทมีสดั ส่วนการสัง) ซื 7อจากภายในประเทศประมาณร้ อยละ 75 ของยอดการ
สัง) ซื 7อวัตถุดิบและชิ 7นส่วนประกอบรวมที)นํามาใช้ ในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ทังนี
7 7วัตถุดิบหลักในการผลิต
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ประกอบด้ วยเหล็กและมอเตอร์ ซึ)งบริ ษัทมีการสัง) ซื 7อจากคู่ค้าหลายราย จากการที)บริ ษัท
ไม่ได้ สงั) ซื 7อวัตถุดิบและชิ 7นส่วนประกอบจากคูค่ ้ ารายใดเกินกว่าร้ อยละ 30 ของยอดการสัง) ซื 7อวัตถุดิบและชิ 7นส่วนประกอบรวมนัน7
บริ ษัทจึ งไม่ได้ พึ)งพาการจัดซื อ7 วัตถุดิ บและชิ น7 ส่วนประกอบจากคู่ค้ารายใดรายหนึ)งเป็ นสําคัญ และเนื)องจากบริ ษั ทมีคู่ค้ า
หลายราย ทําให้ หากเกิดปั ญหาในการจัดหาวัตถุดิบและชิ 7นส่วนประกอบจากคู่ค้ารายใดรายหนึ)ง บริ ษัทจะยังสามารถจัดหา
วัตถุดิบและชิ 7นส่วนประกอบทดแทนที)มีคณ
ุ ภาพในระดับเดียวกันจากคูค่ ้ ารายอื)นได้
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4.3.4 ผลกระทบต่ อสิงแวดล้ อม
บริ ษัทกําหนดมาตรฐานการจัดการด้ านสิง) แวดล้ อมไว้ อย่างเข้ มงวดและถือเป็ นนโยบายหลักของบริ ษัท ซึง) ผลจากการ
ดําเนินการทางด้ านการจัดการสิง) แวดล้ อมที)ได้ มาตรฐาน ทําให้ บริ ษัทได้ รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพของระบบการจัดการ
สิ)งแวดล้ อม (ISO 14001) จาก TUV ตังแต่
7 ปี 2543 ซึ)งนับเป็ นผู้ประกอบการอันดับต้ น ๆ ในอุตสาหกรรมนี 7ที)ได้ รับการรับรอง
คุณภาพการจัดการสิง) แวดล้ อม โดยมีนโยบายด้ านสิง) แวดล้ อม ดังนี 7
1. ลดความสิ 7นเปลือ งในการใช้ พ ลังงานและทรั พ ยากรที) มี ผลกระทบต่อ สิ)งแวดล้ อ มในการดํ าเนิ นกิ จ กรรมที)
เกี)ยวข้ องกับกระบวนการผลิตให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
2. ศึกษาวิเคราะห์การเกิดมลภาวะที)เป็ นพิษจากกระบวนการผลิต เพื)อนํามาปรับปรุงอย่างต่อเนื)อง
3. ปฏิบตั ิและคงไว้ ซงึ) กฎหมายที)เกี)ยวข้ องกับสิง) แวดล้ อม และข้ อกําหนดอื)น ๆ ภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด
4. จัดทําขันตอนดํ
7
าเนินงานด้ านสิง) แวดล้ อมอย่างเป็ นระบบ เพื)อทําการทบทวนให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดและบรรลุ
ได้ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
5. มุง่ สร้ างจิตสํานึกด้ านสิง) แวดล้ อมให้ กบั พนักงานทุกระดับภายในองค์กร ให้ สามารถนําไปปฏิบตั ิและคงไว้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
6. ให้ คําแนะนําประชาสัมพันธ์และเปิ ดเผยนโยบายสิง) แวดล้ อมต่อสาธารณะชนอย่างทัว) ถึง
บริ ษัทกําหนดให้ พนักงานที)ทํางานในส่วนการผลิตและงานที)มีโอกาสเสี)ยงที)จะเกิดอุบตั ิเหตุหรื อสัมผัสกับสารเคมี
หรื อของเสียต่าง ๆ ต้ องสวมอุปกรณ์ป้องกันให้ ครบถ้ วน และมีการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันอย่างสมํ)าเสมอ
กระบวนการผลิตและเครื) องจักรปั จจุบนั ของบริ ษัทก่อให้ เกิดฝุ่ นควันเล็กน้ อย แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานของอุตสาหกรรม
ในส่วนนํ 7านัน7 มีเพียงนํ 7าเสียจากการใช้ ประจําวัน ซึง) จะถูกระบายลงบ่อบําบัด และหยอดสารจุลนิ ทรี ย์เพิ)มเติมเพื)อช่วยให้ คา่ ไขมัน
และนํ 7ามันลดลงตํ)าที)สดุ ก่อนจะออกไปยังลํารางสาธารณะต่อไป
ของเสียจากกระบวนการผลิต สามารถแยกออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ (1) ขยะอันตราย (2) ขยะที)สามารถขาย
และนํากลับมาใช้ ได้ อีก (Recycled) และ (3) ขยะทัว) ไป โดยบริ ษัทมีกรรมวิธีบําบัดขยะแต่ละประเภทแตกต่างกัน ดังนี 7
ประเภทขยะและกรรมวิธีการบําบัด
ประเภทขยะ

กรรมวิธีบาํ บัด

ขยะอันตราย
- นํ 7ามันเครื) องเก่า
- สิง) ของปนเปื อ7 นต่าง ๆ เช่น ถุงมือ
ที)ใช้ ในการทํางาน
- ส่งให้ บริ ษัทกําจัดขยะ

ขยะ Recycled
- เศษกระดาษ ดีบกุ สังกะสี
เศษไม้

ขยะทัว) ไป
- ถุงมือถุงพลาสติกทัว) ไป
เศษอาหาร

- ขายเพื)อนํากลับไปใช้ ใหม่

- ส่งให้ บริ ษัทกําจัดขยะ
ดําเนินการตามวิธีการ
ของประเภทขยะนัน7 ๆ

ในการกําจัดขยะอันตราย บริ ษัทได้ วา่ จ้ างผู้เชี)ยวชาญที)มีใบอนุญาตกําจัดของเสียให้ เป็ นผู้ดําเนินการโดยเฉพาะ และ
รายงานการกําจัดขยะอันตรายต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นประจําทุกเดือน ซึ)งการดําเนินการจัดการสิ)งแวดล้ อมของบริ ษัท
เป็ นไปตามข้ อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมอมตะทุกประการ
นอกเหนือจากการกําจัดขยะโดยคํานึงถึงความปลอดภัยแล้ ว บริ ษัทยังจัดให้ มีการจัดกิจกรรมภายในเพื)อลดการใช้
พลังงานและวัสดุสิ 7นเปลืองอย่างต่อเนื)อง เช่น
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โครงการใช้ พื 7นที)จดั เก็บข้ อมูลดิจิตอล
บริ ษัททําการแปลงเอกสารให้ อยู่ในรู ป .pdf และเก็ บไว้ ที)ฐานข้ อมูลกลาง (server) โดยเริ) มตังแต่
7 กลางปี 2550
ต่อมาได้ ขยายผลโดย
1. นําข้ อมูลที)มีผ้ ใู ช้ ร่วมกันหลายฝ่ ายมาใส่ไว้ ที)ฐานข้ อมูลกลาง
2. จัดสรรพื 7นที)จดั เก็บข้ อมูลแบบดิจิตอล สําหรับพนักงานนําข้ อมูลที)เกี)ยวกับงานไปเก็บไว้
โดยได้ มีการกํ าหนดสิทธิ การเข้ าใช้ การเรี ยกดูข้อมูล และปริ มาณข้ อมูลที) สามารถนําไปเก็ บ ไว้ ให้ เหมาะสมกับ
ตําแหน่งหน้ าที)ของพนักงาน
โครงการดังกล่าวสร้ างความสะดวกในการเรี ยกใช้ งาน และช่ว ยลดพืน7 ที)การจัด เก็ บซํา7 ซ้ อนไปได้ มาก อีกทัง7 มี
ความปลอดภัยสูง โอกาสที)ข้อมูลจะสูญหายมีน้อยมาก เนื)องจากมีผ้ ูดูแลรั กษาระบบคอยตรวจสอบ และมีการสํารองข้ อมูล
อย่างสมํ)าเสมอ
ผลดีในแง่การประหยัดพลังงานและวัสดุสิ 7นเปลืองคือ สามารถลดปริ มาณกระดาษลงได้ มาก เนื)องจากไม่ได้ เก็ บ
ข้ อมูลในรู ปเอกสาร รวมทังช่
7 วยประหยัดพลังงานที)ต้องใช้ ไปในการจัดเก็บข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ สว่ นตัว ซึ)งระบบจะต้ องทําการ
สํารองข้ อมูลให้ ทีละเครื) อง ๆ
โครงการที)เกี)ยวข้ องกับสิ)งแวดล้ อมทังหมดรั
7
บผิดชอบโดยคณะกรรมการสิ)งแวดล้ อม โดยมีตวั แทนฝ่ ายบริ หารเป็ น
ประธาน และกําหนดคณะทํางานสําหรับแต่ละโครงการอย่างชัดเจน มีการประชุมคณะกรรมการสิ)งแวดล้ อมเพื)อติดตามผล
ทุก ๆ ไตรมาส และสรุ ปเป็ นรายงานส่งให้ กับผู้บริ หารอย่างสมํ)าเสมอ นอกจากนี 7 ในกรณีที)พนักงานพบสภาพการทํางานที)ไม่
ปลอดภัยหรื อบริ เวณที)มีสงิ) แวดล้ อมไม่เหมาะสม ก็สามารถกรอกแบบฟอร์ มเพื)อแจ้ งหรื อร้ องเรี ยนต่อคณะกรรมการสิง) แวดล้ อมได้
ทันที และประธานคณะกรรมการจะต้ องตอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและดําเนินการแก้ ไขภายในกําหนด
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการจัดการทางด้ านสิง) แวดล้ อมเป็ นอย่างมาก และตระหนักถึงหน้ าที)ที)จะต้ องรับผิดชอบใน
คุณภาพชีวิตต่อพนักงานของบริ ษัทเองและต่อชุมชนรอบด้ าน
4.3.5 งานทียังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –

การวิจัยและพัฒนา

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที) ทจ.11/2552 เรื) อง หลักเกณฑ์ เงื)อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี)ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทที)ออกหลักทรัพย์ ได้ ยกเลิกหัวข้ อนี 7”
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5. ทรั พย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพย์ สินถาวร
บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์ถาวรที)ใช้ ในการดําเนินงาน และไม่ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดและมูลค่าบัญชีสทุ ธิ
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2551 ดังต่อไปนี 7
ประเภททรัพย์สิน
1

2

3

4

5

ที)ดนิ ที)ตงโรงงาน
ั7
- 18 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา
- 50 ไร่ 56 ตารางวา
ที)ดนิ เปล่า
- 2 งาน 77 ตารางวา
อาคารและสิ)งปลูกสร้ าง
- บนที)ดนิ เลขที) 57 หมู่ที) 6
ถ.กิ)งแก้ ว
- บนที)ดนิ เลขที) 700/737
หมู่ที) 1
เครื) องจักรและอุปกรณ์
- บนที)ดนิ เลขที) 700/737
หมู่ที) 1 นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร
เครื) องมือเครื) องใช้ สํานักงาน
- ใช้ ในการดําเนินงาน
- ไม่ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน

6

ยานพาหนะ

ที)ตงั 7

ลักษณะ
กรรมสิทธิ

มูลค่าบัญชีสุทธิ
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.พานทอง อ.พานทอง จ. ชลบุรี

เจ้ าของกรรมสิทธิ
เจ้ าของกรรมสิทธิ

85
141

-

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

เจ้ าของกรรมสิทธิ

5

-

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เจ้ าของกรรมสิทธิ

84

-

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

เจ้ าของกรรมสิทธิ

321

-

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

เจ้ าของกรรมสิทธิ

186

-

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เจ้ าของกรรมสิทธิ

96

-

เจ้ าของกรรมสิทธิ

1

-

เจ้ าของกรรมสิทธิ

30

-

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
รวม

949

5.2 เครืองหมายการค้ า
บริ ษัทมีเครื) องหมายการค้ าที)เป็ นของบริ ษัทที)ใช้ ในการผลิตและจัดจําหน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ณ วันที) 31 ธันวาคม 2551 เพียงเครื) องหมายการค้ าเดียว คือ
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5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัททีเกียวข้ อง
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2551 บริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัทที)เกี)ยวข้ องคือบริ ษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จํากัด โดยถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 6.28 คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุนรวม 25.70 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.38 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัท
ทังนี
7 7 นโยบายในการลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที)เกี)ยวข้ องเพิ)มเติมของบริ ษัท จะเน้ นธุรกิจที)มีความเกี)ยวเนื)อง
กับผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัท โดยจะพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนและผลประโยชน์อื)นที)บริ ษัทจะได้ รับจากการลงทุน
เป็ นสําคัญ เพื)อเป็ นการสนับสนุนและส่งเสริ มธุรกิจของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีเป้าหมายที)จะลงทุนรวมทังหมดในสั
7
ดส่วนไม่เกิ น
ร้ อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัท โดยการลงทุนจะต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริ ษัท และ/หรื อ ที)ประชุม
ผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจการอนุมตั ิ และในการกํากับดูแลงานของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที)เกี)ยวข้ องนัน7 บริ ษัทใน
ฐานะผู้ถือหุ้นจะแต่งตังผู
7 ้ จดั การฝ่ ายการบัญชีเป็ นผู้แทนบริ ษัท ไปร่ วมในการประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น และผู้แทนบริ ษัท มีหน้ าที)
ในการออกเสียงในที)ประชุมใหญ่ผ้ ูถือหุ้นตามที)คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาเห็นชอบแล้ ว ทัง7 นี 7จะขึ 7นอยู่กับลักษณะและ
อัตราส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท
5.4 สรุ ปสัญญาสําคัญระหว่ างบริษัท กับบริษัทอืน
1) สัญญาการใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือด้ านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement)
บริ ษัทได้ ทําสัญญาฉบับนี 7กับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) เพื)อสิทธิในการผลิตสายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุม
และ “HI-LEX” สําหรับการผลิต
ทังรถยนต์
7
และรถจักรยานยนต์ และสิทธิ ในการใช้ เครื) องหมายการค้ า
และประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยด้ วย สัญญาฉบับดังกล่าวมีอายุ 7 ปี โดยเริ) มนับตังแต่
7 วนั ที)
15 กันยายน 2541 และจะขยายระยะเวลาของสัญญาต่อไปได้ อีกคราวละ 1 ปี หากสิ 7นสุดระยะเวลาของสัญญาภายใต้ เงื)อนไข
ตามที)ระบุในสัญญา นอกจากนี 7ภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว กําหนดว่า ในระหว่างอายุของสัญญา บริ ษัทจะต้ องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
ให้ กับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั)นในจํ านวนร้ อยละ 2 ของรายได้ สุทธิ จากการขายสายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุม
ทังรถยนต์
7
และรถจักรยานยนต์ในระหว่างอายุของสัญญา ทังนี
7 7 รายได้ สทุ ธิดงั กล่าวคิดจากยอดขายสายควบคุมและส่วนประกอบ
ของสายควบคุมทังรถยนต์
7
และรถจักรยานยนต์ หักด้ วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี 7ยประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลด
ทางการค้ า ภาษี ขายที)บริ ษัทต้ องจ่าย และมูลค่าวัตถุดิบและชิ 7นส่วนทังหมดที
7
)ซื 7อจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน)
ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) ได้ ต่ออายุสญ
ั ญาฉบับดังกล่าวที)หมดอายุลงเมื)อวันที) 15 กันยายน 2549 ให้ กับบริ ษัทอีกเป็ น
เวลา 5 ปี
2) สัญญาการใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือด้ านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement)
บริ ษัทได้ ทําสัญญาฉบับนี 7กับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั)นเพื)อสิทธิ ในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์และ
ส่ว นประกอบของชุด ควบคุม รางกระจกหน้ า ต่า งรถยนต์ แ บบใช้ ส ายเคเบิ ลควบคุม และสิท ธิ ใ นการใช้ เครื) อ งหมายการค้ า
และ “HI-LEX” สําหรับการผลิต การใช้ และการประกอบผลิตภัณฑ์ แต่ละประเภทในประเทศไทย โดย
สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปี โดยเริ) มนับตังแต่
7 วนั ที) 4 มีนาคม 2540 ซึ)งหากสิ 7นสุดอายุสญ
ั ญาแล้ วจะสามารถต่ออายุของสัญญา
ต่อไปได้ อีกคราวละ 1 ปี ภายใต้ เงื) อนไขตามที)กําหนดในสัญญา นอกจากนี 7 สัญญาดังกล่าว กํ าหนดว่า ในระหว่างอายุของ
สัญญา บริ ษัทจะต้ องจ่ายเงิ นค่าธรรมเนียมให้ กับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั)นในจํานวนร้ อยละ 2 ของรายได้ สทุ ธิ ที)ได้ จากการขาย
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายเคเบิลควบคุม ทังนี
7 7
รายได้ สทุ ธิดงั กล่าวคิดจากยอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่าง
รถยนต์แบบ ใช้ สายเคเบิลควบคุม หักด้ วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี 7ยประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการค้ า ภาษี
ขายที)บริ ษัท ต้ องจ่าย และมูลค่าวัตถุดิบและชิ 7นส่วนทังหมดที
7
)ซื 7อจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน)
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ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั)นได้ มีการทําหนังสือถึงบริ ษัท ให้ คํามั)นที)จะต่ออายุสญ
ั ญาฉบับดังกล่าวที)จะหมดลงในวันที)
4 มีนาคม 2551 นี 7 โดยจะต่ออายุของสัญญาไปอีก 5 ปี นับแต่วนั ที)หมดอายุของสัญญา
3) สัญญาการรับความช่วยเหลือด้ านเทคนิคในการผลิตสายควบคุมรถยนต์ (Technical Assistance
Agreement)
บริ ษัทได้ ทําสัญญาฉบับนี 7กับแดดอง ซิสเต็ม (Daedong System Co., Ltd) ประเทศเกาหลี เพื)อสิทธิในการผลิต
สายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุม สําหรับการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์ในประเทศไทย โดยสัญญา
ดังกล่าวมีอายุ 10 ปี โดยเริ) มนับตังแต่
7 วันที) 1 กุมภาพันธ์ 2549 และจะขยายระยะเวลาของสัญญาต่อไปได้ อีกคราวละ 1 ปี
หากสิ 7นสุดระยะเวลาของสัญญาภายใต้ เงื)อนไขตามที)ระบุในสัญญา นอกจากนี 7 สัญญาดังกล่าวกําหนดว่า ในระหว่างอายุของ
สัญญา บริ ษัทจะต้ องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้ กับแดดอง ซิสเต็ม ในจํานวนร้ อยละ 2 ของรายได้ สทุ ธิ จากการขายสายควบคุม
และส่วนประกอบของสายควบคุมรถยนต์ในระหว่างอายุของสัญญา ทังนี
7 7 รายได้ สุทธิ ดงั กล่าวคิดจากยอดขายสายควบคุม
และส่วนประกอบของสายควบคุมรถยนต์หกั ด้ วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี 7ยประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการค้ า
ภาษี ขายที)บริ ษัทต้ องจ่าย และมูลค่าวัตถุดิบและชิ 7นส่วนทังหมดที
7
)ซื 7อจากแดดอง ซิสเต็ม
4) บันทึกความเข้ าใจ (Memorandum of Understanding) ในการเสนอราคาสายควบคุมและชิ 7นส่วนประกอบ
สําหรับโครงการ T6
บริ ษัทได้ ลงนามในบันทึกความเข้ าใจลงวันที) 10 ตุลาคม 2550 ร่ วมกับ ไฮเล็กซ์ บราซิล (HI-LEX Do Brazil Ltda.)
จากประเทศบราซิล และ เฟลกซ์เทค (Flextech Manufacturing (Pty) Ltd.) จากประเทศอาร์ เจนตินา
บันทึกดังกล่าวเป็ นไปเพื)อแสดงเจตนาของทังสามฝ่
7
ายในการร่วมเสนอตัวเป็ นผู้ผลิตสายควบคุมและชิ 7นส่วนประกอบ
รถกระบะภายใต้ ชื)อโครงการ T6 ของฟอร์ ด/ออโต้ อลั ลายแอนซ์ ซึ)งมีกําหนดจะเริ) มผลิตในปี 2553 และมีฐานการผลิตอยู่ใน 3
ประเทศทัว) โลก คือ ประเทศบราซิล ประเทศอาร์ เจนตินา และประเทศไทย
5) สัญญาซือ7 ขายชิ น7 ส่วนที)ทํากับบริ ษัท อีซูซุมอเตอร์ (ปทท.) จํ ากัด บริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ปทท.) จํ ากัด
บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ) ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ) ง จํากัด และบริ ษัท ไทยฮอนด้ า แมนู
แฟคเจอริ) ง จํากัด
สัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาซื 7อขายที)บริ ษัททํากับบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ น
เพื)อจําหน่ายชิน7 ส่วนในการผลิตและการจําหน่ายรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ โดยสัญญาดังกล่าวจะมีอายุ 1 ปี และจะต่อ
อายุสญ
ั ญาออกไปอีกคราวละ 1 ปี หากไม่มีฝ่ายใดแสดงเจตนาเลิกสัญญาโดยชัดแจ้ ง นอกจากนี 7 ในสัญญาดังกล่าวมีการรับรอง
และการรับประกันเกี)ยวกับชิ 7นส่วนที)บริ ษัทได้ ขายให้ กบั บริ ษัทต่าง ๆ ข้ างต้ น รวมถึงหน้ าที)และความรับผิดชอบกรณีหากมีการ
บาดเจ็บของบุคคลที)สามหรื อความเสียหายต่อทรัพย์สนิ อันมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท
อนึง) สัญญาดังกล่าวนี 7เป็ นเพียงสัญญาที)กําหนดเงื)อนไขหลักต่าง ๆ ทังนี
7 7 ก่อนที)จะเริ) มต้ นสัง) ซื 7อและผลิตชิ 7นส่วนแต่ละ
รายการนัน7 บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตา่ ง ๆ ดังกล่าวจะประกาศแผนการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่ น
พร้ อมทังให้
7 รายละเอียดเกี)ยวกับคุณสมบัติ (Specifications) ของชิ 7นส่วนที)ต้องการ ซึง) บริ ษัทจะต้ องดําเนินการออกแบบและ/หรื อ
ผลิตชิ 7นงานต้ นแบบเพื)อนําเสนอให้ แก่บริ ษัทต่าง ๆ ดังกล่าวพิจารณาคัดเลือก และหากบริ ษัทได้ รับการพิจารณาคัดเลือก บริ ษัท
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ต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ นจึงจะส่งคําสัง) ซื 7อ (Purchase Order) ให้ กบั บริ ษัทซึ)งการสัง) ซื 7อจะเกิดขึ 7นเป็ นครัง7 คราวตามแผนการผลิต
ของบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตา่ ง ๆ ดังกล่าว
หมายเหตุ บริ ษัทได้ มีการทําสัญญาการใช้ สิทธิ และรับความช่วยเหลือด้ านเทคนิคในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่าง
รถยนต์ แบบ arm-type (Technical License Agreement) กับบริ ษัท ฟูจิ กิโกะ จํากัด (Fuji Kiko Co., Ltd.) โดยใน
ปี 2550 บริ ษั ท จะไม่มีภ าระต้ อ งจ่ ายค่า ธรรมเนีย มเพื) อการใช้ สิท ธิ แ ละรั บความช่ ว ยเหลือทางเทคนิค อีก ต่อ ไป
เนื)องจากชุดควบคุมรางกระจกหน้ ารถยนต์แบบ arm-type สําหรับรถยนต์รุ่น GMT-355/Isuzu I-190 model
ดังกล่าวได้ ครบอายุผลิตไปเมื)อกลางปี 2549

โครงการในอนาคต

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที) ทจ.11/2552 เรื) อง หลักเกณฑ์ เงื)อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี)ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทที)ออกหลักทรัพย์ ได้ ยกเลิกหัวข้ อนี 7”
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6. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี -
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7. โครงสร้ างเงินทุน
7.1 หลักทรัพย์ ของบริษัท
ณ วัน ที) 27 กุ ม ภาพัน ธ์ 2552 บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 268,500,000 บาท และทุ น ชํ า ระแล้ ว จํ า นวน
259,800,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 268,500,000 หุ้น มูลค่าที)ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
7.2 ผู้ถอื หุ้นของบริษัท
รายชื)อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที) 27 กุมภาพันธ์ 2552 มีดงั นี 7
ผู้ถือหุ้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กลุม่ จุฬางกูร
ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน)
กลุม่ พัฒนะเมลือง
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
นายสง่า วีระวัฒกานนท์
นายไชยทัศน์ ไชยพิภทั รสุข
นายดํารงค์ กุลธนพงศ์
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
กองทุนเปิ ด ไทยพาณิชย์ห้ นุ ระยะยาวปั นผล 70/30
นางสาววราภรณ์ สงฆ์ประชา
นายวิศตู ย์ ฟูเฟื) องมงคลกิจ
นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื)น ๆ
รวม

ทุนชําระแล้ ว
จํานวน 259,800,000
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
100,257,500
38.59
70,000,000
26.94
29,497,600
11.35
11,409,300
4.39
8,000,000
3.08
6,500,000
2.50
6,000,000
2.31
4,431,500
1.71
1,596,800
0.61
1,382,400
0.53
1,000,000
0.38
926,600
0.36
18,798,300
7.25
259,800,000
100.00

หมายเหตุ: 1) กลุม่ จุฬางกูร ประกอบด้ วยกลุม่ ผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที)เกี)ยวข้ องทังหมด
7
3 ราย ได้ แก่
- นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร ถือหุ้นจํานวน 83,115,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 31.99 ของทุนชําระแล้ ว
- นายอภิชาติ จุฬางกูร ถือหุ้นจํานวน 192,500 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.07 ของทุนชําระแล้ ว
- นายทวีฉตั ร จุฬางกูร ถือหุ้นจํานวน 16,950,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6.52 ของทุนชําระแล้ ว
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2) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน) ประกอบด้ วย
1. Teraura Investment Co., Ltd.
2. Steel Partners Japan Strategic Fund (Offshore). LP
3. Teraura Scholarship Foundation
4. JP Morgan Chase Bank
5. Melon Bank Treaty Clients Omnibus
6. Nippon Life Insurance Company
7. Japan Trustee Services Bank, Ltd.
8. Bank of New York, Treaty JASDEC Account
9. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
10. Honda Motor Co., Ltd.

ถือหุ้นร้ อยละ 17.99
ถือหุ้นร้ อยละ 8.52
ถือหุ้นร้ อยละ 4.06
ถือหุ้นร้ อยละ 3.85
ถือหุ้นร้ อยละ 3.58
ถือหุ้นร้ อยละ 3.40
ถือหุ้นร้ อยละ 3.08
ถือหุ้นร้ อยละ 2.34
ถือหุ้นร้ อยละ 2.32
ถือหุ้นร้ อยละ 2.22
(ข้ อมูล ณ วันที) 31 ตุลาคม 2551)

3) กลุม่ พัฒนะเมลือง ประกอบด้ วยกลุม่ ผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที)เกี)ยวข้ องทังหมด
7
4 ราย ได้ แก่
- นายชูทอง พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจํานวน 16,997,400 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6.54 ของทุนชําระแล้ ว
- นางอรสา
พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจํานวน 12,000,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.62 ของทุนชําระแล้ ว
- นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจํานวน 150,100 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.06 ของทุนชําระแล้ ว
- นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจํานวน 350,100 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.14 ของทุนชําระแล้ ว
7.3 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํ)ากว่าร้ อยละ 25 ของกําไรสุทธิหลังจากหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภท
ตามที)ได้ กล่าวไว้ ในข้ อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็ นอื)นใด และการจ่ายเงินปั นผลนันจะไม่
7
มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีสาระสําคัญ
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8. การจัดการ
โครงสร้ างขององค์ กร ณ วันที 9 มีนาคม 2552
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้ าหน้ าที)บริ หาร
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
รองประธานเจ้ าหน้ าที)บริ หาร
นายชูทอง พัฒนะเมลือง
กรรมการผู้จดั การ
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง
ผู้แทนฝ่ ายบริหารระบบคุณภาพและ
ผู้แทนฝ่ ายบริหารการจัดการสิ)งแวดล้ อม

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ ายกํากับหลักทรัพย์และประสานงาน
ตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ ายความปลอดภัย ชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ผู้จดั การทัว) ไปอาวุโส (สํานักงาน)
นายนันทวี ทีคําเกตุ

ผู้จดั การทัว) ไปอาวุโส (โรงงาน)
นายคะซึโยชิ โองากิ
ผู้จดั การโรงงาน
นายสุทน เปรมปรี

ผู้จดั การทัว) ไป (โรงงาน)
นายนันทวี ทีคําเกตุ (รักษาการ)

ฝ่ ายวิศวกรรมการผลิต

ฝ่ ายผลิตสายควบคุมรถยนต์

ฝ่ ายประกันคุณภาพ

ฝ่ ายวิศวกรรม

ฝ่ ายผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์

ฝ่ ายประกันคุณภาพผู้ผลิต
ชิ 7นส่วน

ฝ่ ายห้ องทดสอบ

ฝ่ ายผลิตชุดควบคุมรางกระจก
รถยนต์

ผู้จดั การทัว) ไป (สํานักงาน)
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง (รักษาการ )

ผู้จดั การสํานักงาน
นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง

ฝ่ ายการตลาด

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ ายควบคุมชิ 7นส่วนและ
วัตถุดิบ

ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ ายจัดหา

ฝ่ ายคอมพิวเตอร์

ฝ่ ายธุรการ

ฝ่ ายเตรี ยมการผลิต

ฝ่ ายฝึ กอบรมและพัฒนา

ฝ่ ายซ่อมบํารุง

ฝ่ ายจัดส่ง

ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
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8.1 โครงสร้ างการจัดการ
บริ ษัทมีโครงสร้ างการจัดการ ณ วันที) 9 มีนาคม 2552 ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 4 ชุด โดยแบ่งเป็ นคณะกรรมการ
บริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 7
1. คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ตามหนัง สื อ รั บ รองกระทรวงพาณิ ช ย์ ล งวัน ที) 3 มี น าคม 2552 มี จํ า นวน 10 ท่ า น
ประกอบด้ วย
- กรรมการที)เป็ นผู้บริ หาร
จํานวน 4 ท่าน
- กรรมการที)ไม่เป็ นผู้บริ หาร จํานวน 3 ท่าน
- กรรมการที)เป็ นอิสระ
จํานวน 3 ท่าน
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที)มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที)เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท
ดังรายชื)อต่อไปนี 7
ลําดับที)
รายชื)อ
ตําแหน่ง
1
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
ประธานกรรมการ
2
นายชูทอง
พัฒนะเมลือง
รองประธานกรรมการ
3
นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
กรรมการ
4
นายมากาโต เทราอุรา
กรรมการ
5
นายทวีฉตั ร
จุฬางกูร
กรรมการ
6
นายกรกฤช
จุฬางกูร*
กรรมการ
7
นายคะซึโยชิ
โองากิ
กรรมการ
8
นายกวี
วสุวตั
กรรมการอิสระ
9
นายอภินนั ท์
ณ ระนอง
กรรมการอิสระ
10
นายปริ ญญา ไววัฒนา
กรรมการอิสระ
หมายเหตุ

*ที)ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง7 ที) 4/2551 เมื)อวันที) 13 พฤศจิกายน 2551 ได้ มีมติอนุมัติแต่งตังกรรมการเข้
7
าใหม่ คือ
นายกรกฤช จุฬางกูร เแทนกรรมการที)ลาออก คือนายอภิชาติ จุฬางกูร โดยให้ มีผลนับตังแต่
7 วนั ที) 13 พฤศจิกายน 2551
เป็ นต้ นไป

โดยมีนางสาววิสาร์ กร อุน่ ผล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร หรื อ นายทวีฉัตร จุฬางกูร หรื อ นายกรกฤช จุฬางกูร คนใดคนหนึ)งลงลายมือชื)อร่ วมกับ
นายชูทอง พัฒนะเมลือง หรื อ นายสริ ศ พัฒนะเมลือง หรื อ นายคะซึโยชิ โองากิ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
หรื อ นายชูทอง พัฒนะเมลือง หรื อ นายสริ ศ พัฒนะเมลือง ลงลายมือชื)อร่ วมกับ นายคะซึโยชิ โองากิ และประทับตราสําคัญ
ของบริ ษัท
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตและอํานาจหน้ าที)ของคณะกรรมการบริ ษัท ดังนี 7
1. ปฏิบตั ิหน้ าที)ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที)ประชุมผู้ถือหุ้นที)เห็นชอบด้ านกฎหมาย
ด้ วยความซื)อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท เพื)อผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
7 คคลที)มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที)กําหนดในพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที)เกี)ยวข้ อง
ในกรณีที)ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื)นนอกจากออกตามวาระ
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที)ได้ รับการเสนอชื)อจากคณะกรรมการสรรหาที)จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้ วย
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ รวมถึ ง ประกาศข้ อ บัง คับ และ/หรื อ ระเบี ย บที) เ กี) ย วข้ อ ง เพื) อ นํ า เสนอต่ อ ที) ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที)ประชุมผู้ถือหุ้นเพื)อพิจารณาแต่งตังเป็
7 นกรรมการอิสระของบริ ษัทต่อไป
4. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
7
โดยมีคุณสมบัติตามที)กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
5 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
7 ้ บริ หารโดยพิจารณาจากบุคคลที)ได้ รับการเสนอชื)อจากคณะกรรมการสรรหา รวมถึงการพิจารณา
แต่งตังกรรมการผู
7
้ จดั การ กําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที)และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ และมอบหมายอํานาจให้
กรรมการผู้จดั การทําหน้ าที)แทนบริ ษัท เกี)ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริ ษัท
6. พิจารณาอนุมัติก ารกํ า หนดโครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท และพิ จารณาแต่งตัง7 คณะกรรมการบริ หาร โดยเลือ กจาก
กรรมการของบริ ษัท พร้ อมทังกํ
7 าหนดขอบเขต อํานาจหน้ าที) และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
7. คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ ไขเปลีย) นแปลงชื)อกรรมการซึง) มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้
8. พิจารณาแต่งตังหรื
7 อมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึ)งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื)น กระทําการอย่างหนึ)งอย่างใดแทน
คณะกรรมการตามที)เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลีย) นแปลง หรื อแก้ ไขอํานาจนัน7 ๆ ได้
9. พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมและ
บริ ษัทที)เกี)ยวข้ อง
10. พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเมื)อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไรสมควรพอที)จะทําเช่นนันและรายงานให้
7
ที)ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
11. พิจารณาอนุมตั ิเรื) องที)มีสาระสําคัญ เช่น นโยบายเกี)ยวกับการกํากับดูแลกิจการ การเข้ าทํารายการระหว่างกันของบริ ษัท
รายการที)เกี)ยวโยง และการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง) สินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบ
ที)เกี)ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิจารณาอนุมตั ิเรื) องที)กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ มติที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

คุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิ ส ระทัง7 สามท่า นนัน7 ท่ า นหนึ)ง เป็ นผู้ท รงคุณ วุฒิ ท างด้ า นอุต สาหกรรมยานยนต์ และอี ก สองท่า นเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านบริ หาร ซึง) คุณสมบัติกรรมการอิสระมีดงั ต่อไปนี 7
1. ไม่ได้ ถือหุ้นในบริ ษัท บริ ษัทที)เกี)ยวข้ อง หรื อนิติบคุ คลที)อาจมีความขัดแย้ งกัน ทังนี
7 7 นับรวมถึงผู้ที)เกี)ยวข้ องด้ วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที)มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทังไม่
7 เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที)ปรึ กษาที)ได้ รับเงินเดือนประจํา
ที)ปรึกษาอื)นของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม บริ ษัทที)เกี)ยวข้ องกัน หรื อนิติบคุ คลที)อาจมีความขัดแย้ งกัน ทังใน
7
ปั จจุบนั และ 2 ปี ก่อนหน้ าได้ รับการแต่งตัง7
3. ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริ ษัท
4. ไม่เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท บริ ษัทที)เกี)ยวข้ อง หรื อนิติบุคคลที)อาจมีความขัดแย้ ง
รวมทังไม่
7 ได้ รับการแต่งตังให้
7 เป็ นตัวแทนเพื)อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที)อาจทําให้
ขาดความเป็ นอิสระ
5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะการให้ บริ การทางวิชาชีพ รวมทังความสั
7
มพันธ์การทํารายการที)เกี)ยวโยงกัน
ตามระดับนัยสําคัญที)ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดไว้
6. สามารถปฏิบตั ิหน้ าที)แสดงความเห็นหรื อรายงานผลปฏิบตั ิงาน ตามหน้ าที)ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของ
บริ ษัทได้ โดยอิสระ
2 คณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั ง7 ที) 4/2550 เมื)อวันที) 13 พฤศจิ กายน 2550 ได้ อนุมัติให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบกลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง) ซึง) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการมีคณ
ุ สมบัติตามที)สาํ นักงาน
กลต. และตลาดหลักทรัพย์กําหนดและทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระ ทังนี
7 7 นายปริ ญญา ไววัฒนา เป็ นกรรมการตรวจสอบ ที)มี
ความรู้ ความเข้ าใจ มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเป็ นอย่างดี
ลําดับที)
รายชื)อ
ตําแหน่ง
1
นายกวี
วสุวตั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2
นายอภินนั ท์ ณ ระนอง
กรรมการตรวจสอบ
3
นายปริ ญญา ไววัฒนา
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวเพ็ญศิริ เพชรกรรพุม เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

คุณสมบัติ “กรรมการตรวจสอบ” ของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทได้ ทบทวน และเพิ)มเติมคุณสมบัติของกรรมตรวจสอบตามมติที)ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง7 ที) 1/2552
ให้ เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ฯ โดยมีคณ
ุ สมบัติดงั นี 7
1. เป็ นกรรมการอิสระที)ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการ
7
2. มีหน้ าที)ตามที)ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด
3. เป็ นผู้ที)มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอทีจ) ะทําหน้ าที)ในการสอบทานความน่าเชื)อถือของงบการเงิน 1 คน
4. ไม่เป็ นกรรมการที)ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตัดสินใจในการดําเนินการของบริ ษัท บริ ษัทที)
เกี)ยวข้ อง หรื อนิติบคุ คลที)อาจมีความขัดแย้ ง
5. ไม่เป็ นกรรมการที)มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทังไม่
7 เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที)ปรึ กษาที)ได้ รับเงินเดือนประจํา
ที)ปรึกษาอื)นของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม บริ ษัทที)เกี)ยวข้ องกัน หรื อนิติบคุ คลที)อาจมีความขัดแย้ งกัน ทังใน
7
ปั จจุบนั และ 2 ปี ก่อนหน้ าได้ รับการแต่งตัง7
6. ไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษัท
7. ไม่เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท บริ ษัทที)เกี)ยวข้ อง หรื อนิติบุคคลที)อาจมีความขัดแย้ ง
รวมทังไม่
7 ได้ รับการแต่งตังให้
7 เป็ นตัวแทนเพื)อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที)อาจทําให้
ขาดความเป็ นอิสระ
8. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะการให้ บริการทางวิชาชีพ รวมทังความสั
7
มพันธ์การทํารายการที)เกี)ยวโยงกัน
ตามระดับนัยสําคัญที)ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ฯ กําหนดไว้
9. สามารถปฏิบตั ิหน้ าที)แสดงความเห็นหรื อรายงานผลปฏิบตั ิงาน ตามหน้ าที)ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของ
บริ ษัทได้ โดยอิสระ
3. คณะกรรมการสรรหา
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง7 ที) 4/2551 เมื)อวันที) 13 พฤศจิกายน 2551ได้ อนุมตั ิคณะกรรมการสรรหา
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี 7
ลําดับที)
รายชื)อ
ตําแหน่ง
1
นายทวีฉตั ร
จุฬางกูร
ประธานกรรมการสรรหา
2
นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
กรรมการสรรหา
3
นายกรกฤช
จุฬางกูร
กรรมการสรรหา
โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา
ขอบเขตหน้ าทีแ) ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาและเสนอชื) อบุคคลที)มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื)อพิจารณาเสนอให้ ที)ประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่งตังเป็
7 นกรรมการของบริ ษัท

41

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

4. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง7 ที) 4/2551 เมื)อวันที) 13 พฤศจิกายน 2551 ได้ อนุมตั ิคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี 7
ลําดับที)
รายชื)อ
ตําแหน่ง
1
นายกวี
วสุวตั
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
2
นายอภินนั ท์ ณ ระนอง
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
3
นายปริ ญญา ไววัฒนา
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตหน้ าทีแ) ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ดังนี 7
พิจารณานโยบายที)เกี)ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื)อพิจารณาเสนอให้ ที)ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ินโยบาย
การกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดงั กล่าว
คณะผู้บริหาร

1
2
3
4
5
6
7

ณ วันที) 9 มีนาคม 2552 บริ ษัทมีคณะผู้บริ หาร ประกอบด้ วยผู้บริ หารทังหมด
7
7 ท่าน ดังนี 7
รายชื)อผู้บริ หาร
ตําแหน่ง
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
ประธานเจ้ าหน้ าที)บริ หาร
นายชูทอง
พัฒนะเมลือง
รองประธานเจ้ าหน้ าที)บริ หาร
นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
กรรมการผู้จดั การ และรักษาการผู้จดั การทัว) ไป (สํานักงาน)
นายคะซึโยชิ โองากิ
ผู้จดั การทัว) ไปอาวุโส (โรงงาน)
นายนันทวี
ทีคําเกตุ
ผู้จดั การทัว) ไปอาวุโส (สํานักงาน) และรักษาการผู้จดั การทัว) ไป (โรงงาน)
นายสุทน
เปรมปรี
ผู้จดั การโรงงาน
นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
ผู้จดั การสํานักงาน

ขอบเขตและอํานาจหน้ าที)ของกรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จัดการมีอํานาจหน้ าที)ดําเนินการตามที)คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมาย ซึ)งอยู่ภายใต้ กฎระเบียบและ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ทังนี
7 7 การมอบอํานาจดังกล่าวต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที)ทําให้ กรรมการผู้จดั การสามารถอนุมตั ิ
รายการที)ตนหรื อบุคคลที)อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื)นใดกับบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึ)งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องผ่านมติที)ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อที)ประชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื)อพิจารณารายการดังกล่าวตามที)ข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที)เกี)ยวข้ องกําหนด ยกเว้ นเป็ น
การอนุมตั ิรายการที)เป็ นไปตามปกติธุรกิจที)มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอํานาจหน้ าที)ได้ ดงั นี 7
1. กรรมการผู้จัดการจะรับผิดชอบดูแลเรื) องการบริ หารงานทัว) ไปของบริ ษัท ไม่ว่าด้ านการผลิต การขาย และเรื) องอื)นใดที)มี
ลักษณะเป็ นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษัท
2. รับประสานงานกับฝ่ ายตรวจสอบภายในเรื) องบัญชี การเบิก-จ่ายเงินใด ๆ ของบริ ษัทที)ไม่เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัท
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3. รับและจ้ างพนักงานของบริ ษัทที)ไม่ใช่คณะผู้บริ หาร หรื อผู้บริ หารระดับสูง โดยจะเป็ นผู้มีอํานาจแทนบริ ษัทที)จะลงนามใน
สัญญาจ้ างแรงงาน
4. เข้ าร่วมพิจารณาเกี)ยวกับงบประมาณของบริ ษัทกับคณะกรรมการบริ ษัท
5. เจรจาพิจารณาเอกสารสัญญาเกี)ยวกับการดําเนินงานตามปกติของบริ ษัท ให้ คําแนะนํา และข้ อเสนอแนะในเรื) องดังกล่าว
6. ปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษัท
8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
สําหรับการสรรหากรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จดั การ ตลอดจนกรรมการชุดต่าง ๆ จะมีการพิจารณาคัดเลือกและ
กลัน) กรองจากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที)ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดําเนินการตาม
นโยบายของบริ ษัท และคํานึงถึงคุณสมบัติที)เหมาะสมโดยต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีเวลาทํางานให้ บริ ษัทอย่าง
เพียงพอ
ตามข้ อบังคับ คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ)งหนึง) ของจํานวนกรรมการทังหมดจะต้
7
องมีถิ)นที)อยูใ่ นประเทศไทย กรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
ที)ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
7
ษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี 7
ผู้ถือหุ้นคนหนึง) มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง) หุ้นต่อหนึง) เสียง
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้ คะแนนเสียงที)มีอยูท่ งหมดเลื
ั7
อกตังบุ
7 คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลที)ได้ รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที)จะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตัง7 ในครัง7 นัน7 ในกรณีที)บุคคลซึ)งได้ รับการเลือกตัง7 ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ น
จํานวนกรรมการที)จะพึงมี ให้ ประธานที)ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี 7ขาด
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง7 ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ)งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนัน7 ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งให้ ตรงออกเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้
ที)สดุ กับส่วนหนึ)งในสาม (1/3) กรรมการซึ)งพ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้
กรรมการที)จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกหรื อปี ที)สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน7 ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี
ถัดไป ให้ กรรมการคนที)อยูใ่ นตําแหน่งนานที)สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
ที)ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี) (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ)งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่ากึ)งหนึง) ของจํานวนหุ้นที)ถือโดยผู้ถือหุ้นที)มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
8.3 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2551
8.3.1 ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน ปี 2551
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เป็ นจํานวนเงินทังสิ
7 7น 755,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นจํานวนเงินทังสิ
7 7น 300,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เป็ นจํานวนเงินทังสิ
7 7น 75,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา เป็ นจํานวนเงินทังสิ
7 7น 75,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้บริ หารจํานวน 8 ท่าน เป็ นจํานวนเงินทังสิ
7 7น 39.78 ล้ านบาท (เป็ นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน
และโบนัสประจําปี (มีผ้ บู ริ หารจํานวน 1 ท่าน ได้ ลาออก เมื)อเดือนพฤษภาคม 2551)
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รายชื)อ

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

คณะกรรมการ
บริ ษัท
(บาท)
จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง
พัฒนะเมลือง
เทราอุรา
จุฬางกูร
จุฬางกูร
โองากิ
วสุวตั
ณ ระนอง
ไววัฒนา
รวม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

105,000
100,000
75,000
75,000
100,000
100,000
100,000
100,000
755,000

คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน
(บาท)

คณะกรรมการ
สรรหา
(บาท)

25,000
25,000
25,000

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

25,000

75,000

25,000
25,000
75,000

หมายเหตุ ในปี 2551 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา ได้ มีการประชุมจํานวน 1 ครัง7 เมื)อเดือนกุมภาพันธ์
2551

8.3.2 ค่ าตอบแทนอืน
-ไม่ม-ี
8.4

การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการเข้ าใจบทบาท หน้ าที) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที)มีต่อบริ ษัท ผู้มีสว่ นได้ เสีย ผู้ถือหุ้น โดยได้
ปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิสําหรับบริ ษัทจดทะเบียน ซึ)งเป็ นทิศทางเดียวกับที)ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดเรื) องการ
ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการ แบ่งหมวดหมูอ่ อกเป็ น 5 หมวด ซึง) แนวทางปฏิบตั ิที)สาํ คัญในปี 2551 สรุปได้ ดงั นี 7
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้นและการปฏิบตั ิต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (หมวดที 1, 2)
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญในการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมมาโดย
ตลอด ไม่วา่ จะเป็ นเรื) องสิทธิขนพื
ั 7 7นฐานตามกฎหมาย สิทธิในการที)จะได้ รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริ ษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุม
ผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื) องสําคัญของบริ ษัท นอกจากนี 7บริ ษัทได้ ดแู ลผู้ถือหุ้นมากกว่า
สิทธิ ตามกฎหมาย เช่น การให้ ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริ ษัท www.thaisteelcable.com ภายใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูล
สําหรับนักลงทุน” รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื)อรับการพิจารณาเลือกตัง7
เป็ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า การแสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะต่าง ๆ สรุปได้ ดงั นี 7
1. ข้ อมูลในหนังสือเชิญประชุม ได้ ระบุวนั เวลา สถานที) และวาระการประชุม ตลอดจนข้ อมูลทังหมดที
7
)เกี)ยวข้ องกับ
เรื) อ งที)ต้ องตัดสิน ใจในที) ประชุมแก่ผ้ ูถือหุ้นเป็ นการล่ว งหน้ า อาทิ เช่น วาระการแต่ง ตัง7 กรรมการ วาระการ
พิจารณาค่าตอบแทน วาระการแต่งตังผู
7 ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี วาระการจ่ายเงินปั นผล
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ซึ)งได้ มีการนําเสนอข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ประกอบกับมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ เพื)อการ
ตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
อีกทัง7 กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ เสนอชื) อกรรมการอิสระ 2 ท่าน ซึ)งเป็ น
กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยแบบมอบฉันทะจะเป็ นแบบ
มาตรฐาน ซึง) มีรูปแบบให้ ระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
2. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ เพื)อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ศกึ ษาข้ อมูลล่วงหน้ าทังฉบั
7 บภาษาไทยและ
ฉบับภาษาอังกฤษ (สําหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ) บริ ษัทได้ แจ้ งผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ให้ ทราบว่าสามารถ
ศึกษาข้ อมูลดังกล่าวทางเว็บไซต์ ของบริ ษัทล่วงหน้ าประมาณ 1 เดือน โดยจะเป็ นข้ อมูลชุดเดียวกับข้ อมูลที)
บริ ษัทได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ในส่วนหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 14 วัน
3. เว็บไซต์ของบริ ษัท (www.thaisteelcable.com) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ าไปดาวน์โหลดข้ อมูลต่าง ๆ ได้ แก่ ข้ อมูล
ทางการเงิน ข้ อมูลของบริ ษัท รวมถึงข้ อมูลของการประชุม ซึ)งจะอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ที)สนใจ
ศึ ก ษาสารสนเทศของบริ ษั ท ได้ อี ก ทั ง7 ยั ง สามารถสอบถามข้ อมู ล เพิ) ม เติ ม ได้ โดยส่ ง อี เ มลมาที)
visakorn.u@thaisteelcable.com
4. การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และชื)อบุคคลที)มีคณ
ุ สมบัติ เพื)อรับการพิจารณาเลือก
เป็ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า โดยแจ้ งให้ ทราบผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ว่าสามารถศึกษาข้ อมูล
ดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริ ษัท พร้ อมกับมีหลักเกณฑ์และวิธีการ เช่น ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน
โดยต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น หรื อ 0.04% ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว มีรายละเอียดของข้ อมูล
ประกอบการพิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุที)ชดั เจน มีช่องทางรับเรื) องและช่วงเวลาที)เปิ ดรับเรื) อง
โดยสามารถแจ้ ง เรื) อ งอย่า งไม่เป็ นทางการได้ ท างจดหมายอิ เ ล็ก ทรอนิ คส์ (Email) และจัดส่ง ต้ น ฉบับ ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที)เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท ซึง) รายละเอียดดังกล่าวที)ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
จะพิจารณากลัน) กรองตามกระบวนการ ซึง) ที)ผา่ นมาไม่มีผ้ ใู ดเสนอวาระการประชุมเป็ นการเพิ)มเติม
5. บริ ษัทได้ อํานวยความสะดวกและส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ใช้ สิทธิ และออกเสียงอย่างเต็มที) อาทิเช่น การกําหนด
สถานที)ในการจัดการประชุมให้ สะดวกต่อผู้ถือหุ้น ซึ)งในปี 2551 บริ ษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที)โรงแรม
สวิทโฮเต็ล เลอ คองคอร์ ด ซึ)งอยู่ในใจกลางกรุ งเทพฯ และมีการคมนาคมที)สะดวก โดยได้ ประกาศผ่านทาง
หนังสือพิมพ์เพื)อแจ้ งเรื) องการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ และจัดเจ้ าหน้ าที)คอยต้ อนรับและให้ คําแนะนํา โดยมีการ
เปิ ดบริ การรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชัว) โมง และกรณีที)ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองได้
ก็สามารถมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื)นได้ 3 ท่าน แต่เข้ าร่ วมประชุมได้ เพียงท่านเดียว หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
โดยมีให้ เลือกจํานวน 2 ท่าน ซึง) เป็ นกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. การประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญประจําปี 2551 จํานวน 1 ครัง7 เมื)อวันที) 28 เมษายน 2551
ก่อนเริ) มประชุม ประธานกรรมการได้ มอบหมายให้ เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้ช่วยประธานในการ
ดําเนินการประชุม โดยเลขาได้ แจ้ งกฎเกณฑ์ที)ใช้ ในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงมติให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
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มีการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ
และให้ กรรมการบริ ษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื) องที)เกี)ยวข้ องชี 7แจงและให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูถือหุ้น
อย่างครบถ้ วน รวมทัง7 ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามหรื อข้ อมูลอื)นที)สาํ คัญของบริ ษัทล่วงหน้ า ได้ ตงแต่
ั 7 วนั ที)
มีคําบอกกล่าวเรี ยกประชุม มายังบริ ษัทได้ ที) Email: visakorn.u@thaisteelcable.com หรื อโทรสารหมายเลข
(038) 185 034 หรื อส่งตามที)อยู่ของบริ ษัท และมีการใช้ บตั รลงคะแนนทุก ๆ วาระให้ ผ้ ถู ือหุ้นกรอก ข้ อมูลใน
กรณีที)ไม่เห็นด้ วยกับวาระนัน7 โดยเฉพาะวาระแต่งตังกรรมการ
7
นอกจากนีย7 งั ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเลือก
กรรมการเป็ นรายคน
บริ ษัทไม่มีนโยบายลิดรอนสิทธิ ของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการแจกเอกสารที)มีข้อมูลสําคัญเพิ)มเติมอย่าง
กะทันหัน ไม่เพิ)มวาระการประชุมหรื อเปลีย) นแปลงข้ อมูลสําคัญไปจากที)ได้ นําส่งต่อผู้ถือหุ้น ไม่จํากัดสิทธิการ
เข้ าประชุมของผู้ถือหุ้นที)มาสาย และได้ มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมเพื)อสามารถตรวจสอบได้
7. รายงานการประชุม มีการแสดงรายชื)อกรรมการที)เข้ า/ไม่เข้ าร่ วมประชุม โดยจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี
2551 ที)ผ่านมาประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริ หารระดับสูงสุด ได้ เข้ าร่ วมประชุม
ทุก ๆ ครั ง7 เพื)อพบปะและตอบคําถามของผู้ถือหุ้น มีคําชี แ7 จงที)เป็ นสาระสําคัญ มีคําถามและคําตอบ หรื อ
ข้ อคิดเห็นโดยสรุ ป วิธีลงคะแนนและวิธีนบั คะแนน และในกรณีที)มีคะแนนที)ไม่เห็นด้ วยกับมติที)ประชุม จะระบุ
คะแนนที)เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยบันทึกในรายงานการประชุมอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทเพื)อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
8. บริ ษัทได้ มีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ ข้อมูลภายในเพื)อหาผลประโยชน์ แก่ตนเอง
หรื อผู้อื)นในทางมิชอบ (แสดงรายละเอียดในหัวข้ อเรื) องโครงสร้ างการจัดการ)
2. การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (หมวดที 3)
บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ สิ ท ธิ ข องผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย ทุก กลุ่ม ต่ า ง ๆ ภายในบริ ษั ท เช่ น พนัก งานและผู้บ ริ ห าร
และภายนอกบริ ษัท เช่น ลูกค้ า คู่แข่ง สภาพแวดล้ อม ชุมชน สังคม เป็ นต้ น เพื)อให้ เกิดความร่ วมมือกันระหว่างบริ ษัทและผู้มี
ส่วนได้ เสียดังกล่าว อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานและสร้ างความเชื)อมัน) ให้ เกิดต่อบริ ษัท เพื)อเพิ)มศักยภาพให้ บริ ษัท
มีความมัน) คง รวมทังเพิ
7 )มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้ างความสําเร็ จในระยะยาว
1. ผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมุ่งมัน) ให้ มีการดําเนินธุรกิจ ซึ)งมีผลการดําเนินงานที)ดี มีการเจริ ญเติบโตอย่างมัน) คง มีความสามารถใน
การแข่งขัน โดยคํานึงถึงสภาวะความเสีย) งในปั จจุบนั และอนาคต เพื)อให้ เกิดการเพิ)มมูลค่าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะ
ยาว บริ ษัทมีหน้ าที)ในการดําเนินงาน เปิ ดเผยข้ อมูลให้ เกิดความโปร่ งใสเป็ นธรรม และพยายามอย่างเต็มที)ใน
การปกป้องทรัพย์สนิ และธํารงไว้ ซงึ) ชื)อเสียงของบริ ษัท
2. พนักงาน
บริ ษัทถือว่า พนักงานและผู้บริ หารเป็ นส่วนที)มีความสําคัญอย่างยิ)งในการขับเคลือ) นองค์กรให้ เติบโตไปข้ างหน้ า
ดังนัน7 บริ ษัทจึงปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเท่าเทียมเป็ นธรรม พร้ อมทังกํ
7 าหนดผลตอบแทนที)เหมาะสม และจัดให้
มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น รถรับส่ง เครื) องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจําปี ห้ องพยาบาล
ห้ องสมุด เป็ นต้ น นอกจากนี 7 บริ ษัทยังส่งเสริ มให้ พนักงานได้ พฒ
ั นาความรู้ ความสามารถโดยจัดให้ พนักงาน
ได้ รับการอบรม และเสริ มความรู้เพิ)มเติมในส่วนงานที)รับผิดชอบ ตลอดจนการคัดสรรพนักงานเพื)อเข้ ามีสว่ นร่วม
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ในการกําหนดเป้าหมายขององค์กรร่วมกับผู้บริ หารระดับสูง เพื)อให้ พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง
ที)บริ ษัทมอบให้ และเพื)อการทํางานที)มีเป้าหมายในทิศทางและความมุง่ หมายเดียวกัน
3. ชุมชนและสังคม
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ)งแวดล้ อมของชุมชน เพื)อให้ การดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นที)ยอมรับ
และสามารถอยู่ร่ ว มในสัง คมอย่า งยั)ง ยื น ตลอดไป ดัง เห็ น ได้ จ ากการที) บ ริ ษั ท ได้ ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมายและ
กฎระเบียบของหน่วยงานที)เกี)ยวข้ อง เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อย่าง
เคร่ งครัด บริ ษัทมีระเบียบที)เข้ มงวดในการให้ พนักงานในโรงงานสวมอุปกรณ์ ป้องกันต่าง ๆ เช่น หมวกนิรภัย
ถุงมือที)อดุ หู หน้ ากากป้องกันฝุ่ น เป็ นต้ น มีการจัดการเรื) องสิง) แวดล้ อมต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ รวมทังการบริ
7
จาค
เพื)อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื)อง
4. ลูกค้ า
บริ ษัทมีความมุง่ มัน) ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้ บริ การเพื)อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ ดีที)สดุ
และดําเนินนโยบายเพื)อรั กษาผลประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสําคัญ โดยบริ ษัทตัง7 เป้าหมายและปลูกฝั งอบรม
ให้ พนักงานทุกคนในองค์กรมีความเข้ าใจและยึดมัน) ในความเป็ นธรรมทังในด้
7 านราคาและคุณภาพการให้ บริการ
และความซื)อสัตย์ในการทําสัญญาและเจรจา
5. คูแ่ ข่ง
บริ ษัทจะดําเนินธุรกิจภายใต้ กรอบการแข่งขันที)ยุติธรรม รักษาบรรทัดฐานของข้ อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขันกับ
คูแ่ ข่ง ไม่ใช้ วิธีการทุจริ ตเพื)อการทําลายคูแ่ ข่ง
3. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (หมวดที 4)
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศของบริ ษัท ทังทางการเงิ
7
นและที)ไม่ใช่ทางการเงิน ตรงต่อ
ความเป็ นจริ ง ครบถ้ วน เพียงพอ สมํ)าเสมอ ทันเวลา โปร่งใส เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย เท่าเทียมกันและมีความน่าเชื)อถือ ดังนี 7
1. เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศ รายงานประจําปี และข่าวสารสนเทศของบริ ษัท ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ ฯ
และผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ในรอบปี ที)ผ่านมาบริ ษัทไม่เคยถูกสํานักงานกลต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดําเนินการเนื)องมาจากการเปิ ดเผยข้ อมูลไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนด
2. บริ ษัทจัดให้ มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี ซึ)งมีเนื 7อหารับรองการปฏิบตั ิตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทาง
การเงินที)มีข้อมูลถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นจริ งตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธาน
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
3. โครงสร้ างการจั ด การของบริ ษั ท ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 4 ชุ ด แบ่ ง เป็ น คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน (แสดงรายละเอียดใน
หัวข้ อเรื) องโครงสร้ างการจัดการ) ซึง) ในปี 2551 กรรมการที)เข้ าร่วมประชุมในแต่ละคณะกรรมการ สรุปได้ ดงั นี 7
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รายชื)อคณะกรรมการ

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

จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง
พัฒนะเมลือง
เทราอุรา
จุฬางกูร
จุฬางกูร
โองากิ
วสุวตั
ณ ระนอง
ไววัฒนา

การเข้ าร่วมประชุม / ประชุมทังหมด
7
(ครัง7 )
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษัท
ตรวจสอบ
สรรหา
กําหนดค่า
ตอบแทน
3/4
1/1
4/4
1/1
3/4
1/1
0/4
3/4
4/4
4/4
4/4
1/1
4/4
4/4
1/1
4/4
4/4
1/1
-

4. บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญในการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศแก่ผ้ ลู งทุน เพื)อให้ ผ้ ูลงทุนได้ รับทราบข้ อมูล
ที)ถกู ต้ อง โปร่ งใส และทัว) ถึง โดยจัดให้ มีผ้ รู ับผิดชอบด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูล คือฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื)อเป็ น
ตัวแทนในการสือ) สาร บริ การข้ อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษัทกับสถาบัน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
ประชาชน และภาครัฐที)เกี)ยวข้ อง ซึง) ได้ เชิญนักลงทุน นักวิเคราะห์พบผู้บริ หารและเยี)ยมชมโรงงาน และให้ ข้อมูล
ตอบข้ อซักถามอย่างสมํ)าเสมอ โดยสามารถติดต่อได้ ที)ฝ่ายกํากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์
และนักลงทุนสัมพันธ์
 นางสาววิสาร์ กร อุน่ ผล หมายเลขโทรศัพท์ (038) 447 200 - 21 ต่อ 411
หมายเลขโทรสาร (038)185 034
Email: visakorn.u@thaisteelcable.com
5. บริ ษัทได้ เปิ ดเผยขอบเขตและอํานาจหน้ าที)ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ ในแบบ
แสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แสดงรายละเอียดในหัวข้ อเรื) องโครงสร้ างการจัดการ)
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4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หมวดที 5)
1. บริ ษัทตระหนักดี ถึงความสําคัญ ต่อการกํ ากับดูแลกิ จการที)ดี เพื)อเพิ)มความโปร่ งใสและสร้ างความเชื) อมั)น
ให้ กบั พนักงาน ลูกค้ า ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และสังคมโดยรวม รวมทังนั
7 กลงทุนทัว) ไปทังภายใน
7
และต่า งประเทศ ตามที) ที)ประชุมกรรมการบริ ษั ท ครั ง7 ที) 1/2548 เมื) อวันที) 2 เมษายน 2548 ได้ อนุมัติเรื) อ ง
นโยบายเกี)ยวกับการกํากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและให้ ถือปฎิบตั ิอย่างเคร่ งครัด โดยแบ่งออกเป็ น 3
หมวดคือ จริ ยธรรม (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณ (Code of Conduct) และความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ (Code of Conflict Interest) ตามลําดับ ซึง) ฝ่ ายบริ หารได้ มีการทบทวนและดูแลให้ มีการสื)อสารให้
พนักงานเข้ าใจและนําไปปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด โดยจัดทําคู่มือฉบับย่อที)พนักงานเข้ าใจได้ ง่าย และประกาศบน
Intranet อีกทังประกาศบนป
7
้ ายประชาสัมพันธ์ ของบริ ษัท รวมทังว่
7 าจ้ างบุคคลภายนอกทําการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO เรื) องสภาพแวดล้ อมการควบคุม (Control Environment)
ว่าบริ ษัทได้ มีการเผยแพร่และพนักงานได้ ทราบ เข้ าใจ และได้ ปฏิบตั ิตาม
2. ตามข้ อบังคับของบริ ษัท การประชุมสามัญประจํ าปี ทุกครั ง7 ให้ กรรมการจํ านวนหนึ)งในสาม (1/3) ออกจาก
ตําแหน่ง ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที)สดุ กับส่วนหนึง)
ในสาม (1/3) ดังนันวาระการดํ
7
ารงตําแหน่งของกรรมการจะอยูป่ ระมาณคราวละ 3 ปี
3. คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีคณะกรรมการชุดย่อย ซึง) ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน โดยได้ มีการกําหนดหน้ าที)ความรับผิดชอบ อีกทังเพื
7 )อความโปร่ งใสและเป็ น
อิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที) สมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นกรรมการอิสระ นอกจากนี 7เพื)อให้ การ
ทําหน้ าที)ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็ นอิสระอย่างแท้ จริ ง ประธานคณะกรรมการไม่ได้ เป็ นประธานหรื อ
สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
4. คณะกรรมการบริ ษัทมีสว่ นร่ วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของบริ ษัท ตลอดจนมีความเป็ นอิสระและกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจภายใต้
งบประมาณที) กํ า หนดไว้ เพื) อ สร้ างประโยชน์ สูง สุด ให้ องค์ ก ร ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย และผู้ ถื อ หุ้ น นอกจากนี 7
คณะกรรมการยังได้ จัดให้ มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริ หารความเสี)ยงที)มี
ประสิทธิผล รวมทังมี
7 การติดตามการดําเนินการในเรื) องดังกล่าวอย่างสมํ)าเสมอในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท
5. บริ ษัทได้ กําหนดระบบประเมินผลงานโดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ดัชนีชี 7วัด (Key Performance Indicators) ส่วนที)สองคือ ทักษะการปฏิบตั ิงาน (Competency) ซึ)งจะช่วยให้ พนักงานมองเห็นและเข้ าใจกลยุทธ์ การ
ดําเนินงานและแนวทางในการปฏิบตั ิเพื)อให้ บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์ ขององค์กร เช่น เป้าหมาย ภารกิจ
และการวัดผลการดําเนินงานขององค์กร
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6. บริ ษัทได้ จัดทําและรั กษาไว้ ซึ)งระบบการควบคุมภายใน รวมทังดํ
7 าเนินการทบทวนความมีประสิทธิ ภาพของ
ระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ)าเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดําเนินการ การกํากับดูแล
การปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที)เกี)ยวข้ อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริ หารความ
เสีย) ง โดยบริ ษัทได้ วา่ จ้ างบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด มาดําเนินการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามแนวทางที)ได้ กําหนดไว้ ตามแผนการตรวจสอบประจําปี ที)ได้ รับอนุมตั ิ และมอบหมายให้
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษั ท ติ ด ตามผลการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2551 ซึง) จัดทําโดยบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไม่พบประเด็นความ
ผิดพลาดที)เป็ นนัยสําคัญ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที)รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบตั ิตามระเบียบ
และกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง และได้ มีการป้องกันทรัพย์สินมิให้ ผ้ บู ริ หารและ
พนักงานนําไปใช้ โดยมิชอบ
7. บริ ษั ท ได้ จัด ให้ มี ก ารประชุม คณะกรรมการ และได้ ทํ า การแจ้ ง ล่ว งหน้ า ให้ ก รรมการแต่ล ะท่า นทราบ โดย
กํ าหนดให้ มีก ารประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครั ง7 ทุก ๆ 3 เดื อน ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ประธาน
กรรมการ กรรมการผู้จดั การและเลขานุการร่ วมกันพิจารณาวาระการประชุม ให้ แน่ใจว่าเรื) องที)สําคัญได้ นําเข้ า
รวมไว้ แล้ ว และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็ นอิสระที)จะเสนอเรื) องเข้ าสูว่ าระการประชุม
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ แก่กรรมการล่วงหน้ า ซึง) เอกสารดังกล่าว
ฝ่ ายเลขานุการได้ สรุ ปย่อเท่าที)เป็ นได้ อย่างไรก็ตามในเรื) องที)ไม่สามารถเปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร หรื อ
เปิ ดเผยล่วงหน้ าแล้ วจะส่งผลกระทบต่อบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทสามารถนําเรื) องมาอภิปรายในที)ประชุมได้
ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้ จดั สรรเวลาไว้ อย่างเพียงพอ กรรมการได้ ให้ ความสนใจกับประเด็น
ทุกเรื) องที)นําเข้ าสูท่ ี)ประชุมรวมถึงประเด็นการกํากับดูแลกิจการ ในบางประเด็นที)มีข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมการ
บริ ษัทสามารถติดต่อขอข้ อมูลเพิ)มเติมผ่านเลขานุการของบริ ษัทได้ ตลอดเวลา
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยสาระสําคัญ เช่น วันเวลาที)เริ) มและเลิกประชุม รายชื)อ
กรรมการที)เข้ าประชุมและไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม สรุ ปสาระสําคัญของเรื) องที)เสนอ สรุ ปประเด็นการอภิปรายและ
ข้ อสังเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการ ชื)อผู้บนั ทึกรายงาน และชื)อผู้รับรองรายงาน บริ ษัทได้ มี
การจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นอย่างดี สามารถสืบค้ นได้ ง่าย แต่ไม่สามารถแก้ ไข
ได้ โดยไม่ผา่ นที)ประชุมคณะกรรมการ
8. มีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที)ชดั เจน และได้ มีการเสนอขออนุมตั ิจากผู้
ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทังอยู
7 ่ในระดับที)เหมาะสม
และเพียงพอที)จะจูงใจและรักษากรรมการที)มีคณ
ุ ภาพตามที)ต้องการ
9. การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร ได้ สนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ แก่
กรรมการ โดยการเข้ าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) อย่างสมํ)าเสมอ
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10. คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ดํ า เนิ น การแต่ง ตัง7 เลขานุก ารบริ ษั ท และแจ้ งชื) อ ต่ อ สํา นัก งานกลต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยให้ มีหน้ าที)ตามที)กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที) 4) พ.ศ. 2551
8.5 การดูแลเรืองการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีมาตรการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยได้ จดั ทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Code of Conflict of
Interest) โดยครอบคลุมการใช้ ข้อมูลภายในและการซื 7อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท การทํารายการระหว่างกัน และรายการที)
เกี)ยวโยง ทังนี
7 7 บริ ษัทได้ มีการจัดอบรมชีแ7 จงให้ พนักงานได้ รับทราบอย่างต่อเนื)อง คณะกรรมการ คณะผู้บริ หารและพนักงาน
ของบริ ษัทมีหน้ าที)ต้องปฎิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ในกรณีที)พบเห็นการปฎิบตั ิที)ขดั ต่อนโยบายดังกล่าว ให้ รายงานผู้บังคับบัญชา
หรื อฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วแต่กรณี
8.6 บุคลากร (ไม่ รวมคณะผู้บริหาร)
บริ ษัทไม่มีข้อพิพาทแรงงานที)สําคัญในระยะเวลา 3 ปี ที)ผ่านมา โดย ณ วันที) 31 ธันวาคม 2551 บริ ษัทมีจํานวน
พนักงานของบริ ษัททังสิ
7 7นจํานวน 846 คน และมีพนักงานชัว) คราวที)จ้างจากบริ ษัทรับเหมาจ้ างแรงงานอีกจํานวน 216 คน โดย
สามารถแบ่งแยกตามสายผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี 7
31 ธันวาคม 2549

31 ธันวาคม 2550

31 ธันวาคม 2551

พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
พนั
ก
งานบริ
ษ
ั
ท
พนั
ก
งานบริ
ษ
ั
ท
ชัว) คราว
ชัว) คราว
ชัว) คราว
ที)จ้างจาก
ที)จ้างจาก
ที)จ้างจาก
พนักงาน
พนักงาน พนักงาน
พนักงาน พนักงาน
บริ ษัท
บริ ษัท
บริ ษัท
รายวัน
รายเดือน
รายวัน
รายเดือน
รายวัน
รับเหมา
รับเหมา
รับเหมา
จ้ างแรงงาน
จ้ างแรงงาน
จ้ างแรงงาน
38
231
122
42
215
143
30
93
24
103
60
21
78
71
17
60

พนักงานบริ ษัท
ธุรกิจ

ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตสายควบคุม
รถจักรยานยนต์
ผลิตชุดควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์
ส่วนกลาง
รวมจํานวนพนักงาน

พนักงาน
รายเดือน
98
42
20

14

25

28

8

3

30

2

2

519
679

36
112

228
587

530
740

25
96

117
413

536
780

17
66

61
216

ผลตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้ จ่ายที)เกี)ยวกับพนักงานของบริ ษัททังหมดในปี
7
2551 (ไม่รวมส่วนของคณะผู้บริ หาร) มีจํานวนรวมทังสิ
7 7นเป็ นเงิน
264.41 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
- เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และโบนัสประจําปี รวมเป็ นเงิน 177.42 ล้ านบาท
- ค่าตอบแทนอื)น ๆ (ประกอบด้ วยค่ารั กษาพยาบาล ค่ารถรั บ-ส่งพนักงาน ค่าเครื) องแบบ เงินสมทบกองทุนทดแทน
เงิ นสมทบกองทุนสํารองเลี 7ยงชี พ ค่าใช้ จ่ายประกันสังคม ค่าอบรมสัมมนา ค่าสวัสดิการอื)น ๆ) รวมเป็ นเงิน 36.06
ล้ านบาท
- ในส่วนของพนักงานชัว) คราว ที)บริ ษัทจ้ างจากบริ ษัทรับเหมาจ้ างแรงงานนัน7 ในปี 2551 บริ ษัทได้ จ่ายผลตอบแทนเป็ น
ค่าแรงรับเหมาจํานวนเงินรวมทังสิ
7 7นเป็ นเงิน 50.93 ล้ านบาท
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทให้ ความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาบุคลากรภายใน บนหลักการที)วา่ พนักงานและบริ ษัทจะต้ องเติบโตก้ าวหน้ า
ไปพร้ อม ๆ กัน บริ ษัทจึงได้ จัดให้ พนักงานได้ รับอบรมทังภายในและภายนอก
7
รวมทังการฝึ
7
กปฏิบตั ิงานจริ งกับผู้เชี)ยวชาญใน
แต่ละสายการผลิตหรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท โดยกําหนดแผนการอบรมให้ เหมาะสมกับตําแหน่งงานและพิจารณาถึงเส้ นทาง
ความก้ าวหน้ าในอาชีพของพนักงาน
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9. การควบคุมภายใน
บริ ษัทได้ จัดทําและรักษาไว้ ซึ)งระบบการควบคุมภายใน รวมทังดํ
7 าเนินการทบทวนความมีประสิทธิ ภาพของระบบการ
ควบคุมภายในอย่างสมํ)าเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดําเนินการ การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที)เกี)ยวข้ อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริ หารความเสี)ยง โดยบริ ษัทได้ ว่าจ้ างบริ ษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จํากัด มาดําเนินการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามแนวทางที)ได้ กําหนดไว้ ตามแผนการ
ตรวจสอบประจําปี ที)ได้ รับอนุมตั ิ และมอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทติดตามผลการแก้ ไขปรับปรุ ง และรายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2551 ซึง) จัดทําโดยบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไม่พบประเด็นความผิดพลาด
ที)เป็ นนัยสําคัญ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที)รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบตั ิตามระเบียบ และกฎหมายของหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง และได้ มีการป้องกันทรัพย์สนิ มิให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานนําไปใช้ โดยมิชอบ
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํ ากัด (มหาชน) ได้ รั บการแต่งตัง7 โดยคณะกรรมการบริ ษั ท
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึง) มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ฯ มีรายนาม
ดังนี 7
1. นายกวี
วสุวตั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอภินนั ท์
ณ ระนอง
กรรมการตรวจสอบ
3. นายปริ ญญา
ไววัฒนา
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิ บัติ ห น้ า ที) ต ามขอบเขต หน้ า ที) แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที) ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท ซึง) ครบถ้ วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้
ในรอบปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมรวม 4 ครัง7 บางครั ง7 ได้ มีการประชุมร่ วมกับผู้บริ หาร
ระดับสูงและผู้สอบบัญชีในวาระที)เกี)ยวข้ องด้ วย ทังนี
7 7กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้ เข้ าร่ วมประชุมครบทุกครัง7 ผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบที)มีสาระสําคัญสรุปได้ ดงั นี 7
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี เพื)อให้ มนั) ใจว่ารายงานทางการเงินของบริ ษัทได้
จัดทําขึ 7นอย่างถูกต้ องตามมาตรฐานการบัญชีที)รับรองโดยทัว) ไป เห็นว่ารายงานทางการเงินเปิ ดเผยข้ อมูล
อย่างเพียงพอ ครบถ้ วนและเชื)อถือได้
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที)เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยว่าจ้ างผู้เชี)ยวชาญ
การตรวจสอบภายในมาดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปี ที)คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและอนุมตั ิ ซึง) ครอบคลุมถึงการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริ ษัทอย่างครบถ้ วน พร้ อม
ทังมอบหมายให้
7
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทติดตามผลการแก้ ไขปรับปรุงข้ อบกพร่องตามรายงานผลการ
ตรวจสอบด้ วย เห็นว่าบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที)เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และ
ไม่พบข้ อบกพร่องเกี)ยวกับระบบการควบคุมภายในที)เป็ นสาระสําคัญ
3. สอบทานให้ บริ ษัทมีการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และกฎหมายอื)น ที)
เกี) ย วข้ อ งกับ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เห็ น ว่า บริ ษั ท ได้ ป ฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ย บ ข้ อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที)เกี)ยวข้ องอย่างถูกต้ อง
4. สอบทานและให้ ค วามเห็ น ต่อ การเข้ า ทํ า รายการที) เ กี) ย วโยงกัน หรื อ รายการที) อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ไม่พบรายการที)ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในเรื) อง
ดังกล่าวอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื)อขออนุมตั ิต่อที)ประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยเสนอแต่งตัง7 นายสมสิทธิ เตชะมนตรี กลุ และ/หรื อ นางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรี กุล และ/หรื อ นางสาว
ปราณีย์ ผลงาม แห่งบริ ษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2551 ค่าสอบบัญชีรวม
550,000 บาท

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

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2550 2551

บริษัททีเกียวข้ อง

ลักษณะรายการ

1. บจ.ซัมมิท โอโต บอดี 7 อินดัสตรี
(SAB)

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปประเภทสายเบรค
หน้ ารถยนต์

21.22

2) ลูกหนี 7การค้ า
-ยอดคงค้ า งจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

7.21

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปประเภทสายคันเร่ ง
สายเบรค สายเปิ ดฝากระโปรง สายเปิ ดฝา
ถัง นํ า7 มั น และสายปรั บ เบาะที) นั)ง สํ า หรั บ
รถยนต์

5.54

5.44

2) ลูกหนี 7การค้ า
-ยอดคงค้ า งจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

1.81

1.14

2. บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี
(SAS)

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

19.91 -เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที)เกิดขึ 7นตามปกติโดย 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
เป็ นราคาที)ให้ กําไรขัน7 ต้ นในอัตราที)ใกล้ เคียงกับ
96 ของทุนจดทะเบียนที)ชําระแล้ วของ SAB สําหรับหุ้น ส่วนที)
อั ต รากํ า ไรขั น7 ต้ นที) บ ริ ษั ท ได้ รั บ จากการขาย
เหลืออีกร้ อยละ 4 นัน7 ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่ งเรื องกิจ ซึง) เป็ น
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื)นที)ไม่มี
ญาติของทางกลุ่มจุฬางกูร
ความเกี)ยวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร และนายทวีฉัตร
จุฬางกูร
2.48 -กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชื)อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที)ให้ แก่ลกู หนี 7การค้ าทัว) ไป

-เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที)เกิดขึ 7นตามปกติโดย 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
เป็ นราคาที)ให้ กําไรขัน7 ต้ นในอัตราที)ใกล้ เคียงกับ
97 ของทุนจดทะเบียนที)ชําระแล้ วของ SAS สําหรับหุ้นส่วนที)
อั ต รากํ า ไรขั น7 ต้ นที) บ ริ ษั ท ได้ รั บ จากการขาย
เหลืออีกร้ อยละ 3 นัน7 ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่ งเรื องกิจ ซึง) เป็ น
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื)นที)ไม่มี
ญาติของทางกลุ่มจุฬางกูร
ความเกี)ยวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร และนายทวีฉัตร
จุฬางกูร
-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชื)อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที)ให้ แก่ลกู หนี 7การค้ าทัว) ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2550 2551

3. บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ) ง 1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
(SOM)
-ขายชิ น7 ส่ ว นเหล็ ก เพื) อ นํ า ไปใช้ ในการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์

11.75

2) ลูกหนี 7การค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

2.75

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายผลิ ตภัณ ฑ์ สําเร็ จ รู ปประเภทสายปรั บ
เบาะที)นงั) สําหรับรถยนต์

6.08

5.23

2) ลูกหนี 7การค้ า
-ยอดคงค้ า งจากการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

1.07

0.98

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

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

15.70 -เป็ นรายการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ที) เ กิ ด ขึน7 ตามปกติ โดย 1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49
ของทุนจดทะเบียนที)ชําระแล้ วของ SOM สําหรับหุ้นส่วน
ราคาขายเป็ นราคาที)ให้ กําไรขันต้
7 นในอัตราที)ใกล้ เคียง
ที)เหลืออีกร้ อยละ 51 เป็ นบุคคลที)ไม่มีความเกี)ยวข้ องกับ
กั บ อั ต รากํ า ไรขั น7 ต้ นที) บ ริ ษั ท ได้ รั บ จากการขาย
บริ ษัท
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื)นที)ไม่มีความ
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร
เกี)ยวข้ องกับบริ ษัท
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร
2.80 -กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชื)อทางการค้ าตามเกณฑ์
ปกติที)ให้ แก่ลกู หนี 7การค้ าทัว) ไป

-เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที)เกิดขึ 7นตามปกติ โดยเป็ น 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 98 ของทุนจดทะเบียนที)ชําระแล้ วของ SLAS
ราคาที)ให้ กําไรขันต้
7 นในอัตราที)ใกล้ เคียงกับอัตรากําไร
สําหรับหุ้นส่วนที)เหลืออีกร้ อยละ 2 นัน7 ถือครองโดยกลุ่ม
ขัน7 ต้ นที)บ ริ ษั ทได้ รั บ จากการขายผลิตภัณ ฑ์ ประเภท
จึงรุ่ งเรื องกิจ ซึง) เป็ นญาติของทางกลุ่มจุฬางกูร
เดียวกันให้ กบั บุคคลอื)นที)ไม่มีความเกี)ยวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมการร่ วมกั น คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกู ร และ
นายทวีฉตั ร จุฬางกูร
-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชื)อทางการค้ าตามเกณฑ์
ปกติการค้ าทัว) ไป
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บริษัททีเกียวข้ อง

5. บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท
(CAPCO)

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

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2550 2551

1) ค่าซื 7อผลิตภัณฑ์และบริ การ
60.22
-ซื อ7 ชิ น7 ส่ ว นพลาสติ ก เหล็ ก สั ง กะสี เพื) อ
นํามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และจักรยานยนต์

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

40.33 -เป็ นรายการซื อ7 ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที) เ กิ ด ขึ น7 ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่มพัฒนะเมลือง โดยถือ
เช่นเดียวกับการซื 7อจากคู่ค้ารายอื) น โดยทําการ
หุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 73 ของทุนจดทะเบียนที)ชําระ
คิ ด ร าค าต าม ร าค าต ล าด แ ล ะ ไ ด้ ทํ ากา ร
แล้ วของ CAPCO สําหรับหุ้นส่วนที)เหลืออีกร้ อยละ 27 นัน7
เปรี ยบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
นายอึง เซีย ฮง ซึง) เป็ นน้ องชายนายชูทอง พัฒนะเมลือง ถือ
รายอื)นที)มีอยู่ในประเทศไทยแล้ วพิจารณาเลือ ก
ครองร้ อยละ 7 และอีกร้ อยละ 20 เป็ นบุคคลที)ไม่มีความ
ผู้ที)เสนอราคาตํ)าสุด
เกี)ยวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร
5.15 -ระยะเวลาการให้ สิ น เชื) อ ทางการค้ าที) ไ ด้ รั บ
จุ ฬ างกู ร นายชู ท อง พั ฒ นะ เมลื อง แ ละนายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติที)ได้ รับจากเจ้ าหนีก7 ารค้ า
ทัว) ไป

2) เจ้ าหนี 7การค้ า
-ยอดคงค้ างจากการซื อ7 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

16.52

1) ค่าซื 7อผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซื อ7 ชิ 7น ส่ ว น ย า ง เ พื) อ นํ า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
จักรยานยนต์

8.49

7.59

2) เจ้ าหนี 7การค้ า
-ยอดคงค้ างจากการซื 7อผลิตภัณฑ์และบริ การ

2.61

1.81

-เป็ นรายการซื อ7 ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที) เ กิ ด ขึ น7 ตามปกติ 1) ผู้ถือ หุ้นร่ วมกันคื อ กลุ่ม จุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลื อ ง
เช่นเดียวกับการซื 7อจากคู่ค้ารายอื) น โดยทําการ
โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 71 ของทุนจดทะเบียน
เปรี ยบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
ที)ชําระแล้ วของ CAR สําหรั บหุ้นส่วนที)เหลืออีกร้ อยละ 29
รายอื)นที)มีอยู่ในประเทศไทย แล้ วพิจารณาเลือก
นันเป็
7 นบุคคลที)ไม่มีความเกี)ยวข้ องกับบริ ษัท
ผู้ที)เสนอราคาตํ)าสุด
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร
จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมลือง
-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื) อ ทางการค้ าที) ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติที)ได้ รับจากเจ้ าหนีก7 ารค้ า
ทัว) ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

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

8. บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ ท
(SAA)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2550 2551

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

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

3.01

6.95

-เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ที) เ กิ ด ขึน7 ตามปกติ 1) ผู้ถือ หุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถื อ หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 43
โดยเป็ นราคาที)ให้ กําไรขันต้
7 นในอัตราที)ใกล้ เคียง
ของทุนจดทะเบียนที)ชําระแล้ วของ JSI สํ าหรั บหุ้นส่วนที)
กับ อัต รากํ า ไรขัน7 ต้ น ที)บ ริ ษั ทได้ รั บจากการขาย
เหลื อ อี ก ร้ อยละ 57 เป็ นบุ ค คลที) ไ ม่ มี ค วามเกี) ย วข้ อ งกับ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคลอื)นที)ไม่มี
บริ ษัท
ความเกี)ยวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร

2) ลูกหนี 7การค้ า
-ยอดคงค้ า งจากการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

0.82

1.93

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชื)อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติการค้ าทัว) ไป

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
20.51
-ขายชิ น7 ส่ ว นเหล็ ก เพื) อ นํ า ไปใช้ ในการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
จักรยานยนต์

2) ลูกหนี 7การค้ า

-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์ และ
บริการ

3.18

24.39 -เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ที) เ กิ ด ขึน7 ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน
โดยราคาขายเป็ นราคาที)ให้ กําไรขันต้
7 นในอัตราที)
ร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที)ชําระเเล้ วของ SAA สําหรั บ
ใกล้ เคียงกับอัตรากําไรขัน7 ต้ นที)บริ ษัทได้ รั บจาก
หุ้ นส่ ว นที) เ หลื อ อี ก ร้ อยละ 50 เป็ นบุ ค คลที) ไ ม่ มี ค วาม
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคล
เกี)ยวข้ องกับบริ ษัท
อื)นที)ไม่มีความเกี)ยวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร และนายกรกฤช
จุฬางกูร
4.60 -กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชื)อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที)ให้ แก่ลกู หนี 7การค้ าทัว) ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2550 2551

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

9. บจ.ไทยออโตอินดัสตรี
(TAI)

1) ค่าซื 7อผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซือ7 ชิน7 ส่ วนเหล็ กขึน7 รู ป เพื) อ นํ ามาใช้ ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์

2.04

0.72

10. ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน)
HI-LEX Corporation

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปประเภทสายปรับ
เบาะที)นงั) สายเบรคและสายคันเร่ งสําหรับ
รถยนต์

17.30

18.74 -เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที)เกิดขึน7 ตามปกติ โดย 1) HI-LEX เป็ นผู้ถื อ หุ้น โดยถื อ หุ้น ร้ อยละ 27 ของทุน จด
เป็ นราคาที) ใ ห้ กํ า ไรขัน7 ต้ น ในอัต ราที) ใ กล้ เ คี ย งกับ
ทะเบียนที)ชําระแล้ วของบริ ษัท
อั ต รากํ าไรขั น7 ต้ นที) บ ริ ษั ท ได้ รั บจากการขาย 2 ) โ ด ย น า ย ม า ก า โ ต เ ท ร า อุ ร า ซึ) ง เ ป็ น ป ร ะ ธ า น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทเดี ย วกัน ให้ กับ บุคคลอื) นที) ไ ม่ มี
กรรมการบริ หาร และยังดํ ารงตํา เเหน่ งเป็ นกรรมการ
ความเกี)ยวข้ องกับบริ ษัท
ท่านหนึง) ของบริ ษัท

2) ลูกหนี 7การค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ

1.67

3.27

-เป็ นรายการซื อ7 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที) เ กิ ด ขึ น7 ตามปกติ 1) ผู้ถื อ หุ้น ร่ ว มกัน คื อ กลุ่ ม จุ ฬ างกู ร โดยถื อ หุ้น สัด ส่ ว น
ร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที)ชําระแล้ วของ TAI
เช่ น เดี ย วกับ การซื อ7 จากคู่ค้ า รายอื) น โดยทํ า การ
เปรี ย บเที ยบราคากับผู้ข ายผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก าร 2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร
รายอื)นที)มีอยู่ในประเทศไทยแล้ วพิจารณาเลือกผู้ที)
เสนอราคาตํ)าสุด

-กํ า หนดระยะเวลาการให้ สิ น เชื) อ ทางการค้ า ตาม
เกณฑ์ปกติที)ให้ แก่ลกู หนี 7การค้ าทัว) ไป
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บริษัททีเกียวข้ อง

10. ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน)
HI-LEX Corporation (ต่อ)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2550
2551

3) ค่าซื 7อผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซื 7อชิ 7นส่วนและวัตถุดิบ เพื)อนํามาใช้ ในการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
สายควบคุมรถจักรยานยนต์

303.02

4) ซื 7อสินทรัพย์
-ซื อ7 เครื) องมื อ เครื) องใช้ แบบพิ ม พ์ และ
เครื) องจักร ได้ แก่ เครื) องตัดลวดเหล็ก เครื) อง
เชื) อ มโดยอัล ตราโซนิ ก เครื) อ งหล่ อ สัง กะสี
และเครื) องพ่นนํา7 มันเข้ าท่อ เพื)อนํามาใช้ ใน
การเพิ)มประสิทธิภาพในการผลิต

0.71

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

379.35 -เป็ นรายการซื อ7 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดัง กล่ า ว เป็ นชิ น7 1) HI-LEX เป็ นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้ อยละ 27 ของทุนจดทะเบียน
ส่วนประกอบที)ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้
ที)ชําระแล้ วของบริ ษัท
หรื อปริ มาณการผลิตไม่ค้ มุ ที)จะผลิตเอง หรื อไม่ 2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ)งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
และยังดํารงตําเเหน่งเป็ นกรรมการท่านหนึง) ของบริ ษัท
ไทยได้ ทัง7 นี 7 หากเป็ นกรณี ที)มีผ้ ูข ายผลิตภัณ ฑ์
รายอื) น ในประเทศไทยด้ ว ย บริ ษั ท ได้ ทํ า การ
เปรี ยบเทียบราคา แล้ วพิจารณาเลื อกผู้ที)เสนอ
ราคาตํ)าสุด
2.30

-บริ ษัทมีความต้ องการเพิ)มประสิทธิภาพในการ
ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยเฉพาะ และมี คุ ณ ภาพ
สอดคล้ องกั บ ความต้ อ งการของบริ ษั ท ทัง7 นี 7
สินทรั พย์ดงั กล่าวบริ ษัทไม่ได้ จดั ซื 7อบ่อยครั ง7 ซึ)ง
ในการซื 7อแต่ละครัง7 บริ ษัทไม่สามารถหาซื 7อจาก
คู่ค้ า รายอื) น ได้ หรื อ หากสามารถหาซื อ7 ได้ ก็ มี
คุ ณ ภาพไม่ เ พี ย งพอตามความต้ องการของ
บริ ษัท
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

10. ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน)
HI-LEX Corporation (ต่อ)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2550
2551

33.63
5) ค่าใช้ จ่ายอื)น
-ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิ คสํ าหรั บการผลิต สายควบคุม รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เเละชุดควบคุม รางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์
6) เจ้ าหนี 7การค้ า
-ยอดคงค้ างจากการซื 7อผลิตภัณฑ์และบริ การ

47.79

7) เจ้ าหนี 7อื)น
-ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทาง 17.32
เทคนิ คสํ าหรั บการผลิต สายควบคุม รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เเละชุดควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์ เเบบใช้ สายเคเบิลควบคุม
ทังหมด
7

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

32.79 -เป็ นไปตามอัตราและเงื) อ นไขตามที)กําหนดใน 1) HI-LEX เป็ นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้ อยละ 27 ของทุนจดทะเบียน
สัญ ญา ซึ)งใกล้ เคียงกันกับอัตราและเงื) อนไขใน
ที)ชําระแล้ วของบริ ษัท
สัญญาประเภทเดียวกันที)กระทํากับบุคคลอื)นที) 2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ)งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร
ไม่มีความเกี)ยวข้ องกับบริ ษัท
และยังดํารงตําเเหน่งเป็ นกรรมการท่านหนึง) ของบริ ษัท

37.05 -ระยะเวลาการให้ สิ น เชื) อ ทางการค้ าที) ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติที)ได้ รับจากเจ้ าหนีก7 ารค้ า
ทัว) ไป
15.31 -กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชื)อสําหรับการชําระ
ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามเงื)อนไขในสัญญา ซึง) อยู่
ในเกณฑ์เดียวกันกับเงื)อ นไขในสัญ ญาประเภท
เดี ย วกั น ที) บ ริ ษั ท ทํ า กั บ บุ ค คลอื) น ที) ไ ม่ มี ค วาม
เกี)ยวข้ องกับบริ ษัท
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11. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม
HI-LEX Vietnam Co.,Ltd.

12. อาร์ มสตรอง ไซเคิล พาร์ ทส์
Armstrong Auto Parts
Sdn. Bhd.

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2550 2551

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายชิ 7นส่วนเหล็กและยาง เพื)อนําไปใช้ ในการ
ประกอบสายควบคุมรถจักรยานยนต์

26.32

17.23 -เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ที) เ กิ ด ขึน7 ตามปกติ 1) เป็ นบริ ษัทที)เกี)ยวข้ อง โดยบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
โดยเป็ นราคาที)ให้ กําไรขันต้
7 นในอัตราที)ใกล้ เคียง
7 ของทุนจดทะเบียนที)ชําระแล้ ว
กับ อัต รากํ า ไรขัน7 ต้ น ที)บ ริ ษั ทได้ รั บจากการขาย 2) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 93 ของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื)นที)ไม่มี
ทุนจดทะเบียนที)ชําระแล้ วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม
ความเกี)ยวข้ องกับบริ ษัท
3) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา

2) ลูกหนี 7การค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ

7.23

4.07

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายชิ น7 ส่ ว นเหล็ ก ยาง และทองเหลื อ ง เพื) อ
นําไปใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ รวมทังชุ
7 ดควบคุมรางหน้ าต่าง
รถยนต์

8.11

10.82 -เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ที) เ กิ ด ขึน7 ตามปกติ เป็ นบริ ษัทที)เกี) ยวข้ อ ง โดยมี ผ้ ูถือ หุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถื อ หุ้น
โดยเป็ นราคาที)ให้ กําไรขันต้
7 นในอัตราที)ใกล้ เคียง สัดส่วนร้ อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที)ชําระแล้ ว
กับ อัต รากํ า ไรขัน7 ต้ น ที)บ ริ ษั ทได้ รั บจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื)นที)ไม่มี
ความเกี)ยวข้ องกับบริ ษัท

2) ลูกหนี 7การค้ า
-ยอดคง ค้ างจากการข ายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
บริ การ

1.61

2.64

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชื)อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที)ให้ แก่ลกู หนี 7การค้ าทัว) ไป

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชื)อทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติที)ให้ แก่ลกู หนี 7การค้ าทัว) ไป
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13. พีที. ไฮเล็กซ์ อินโดนีเซีย
PT. HI-LEX Indonesia

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2550
2551

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

เป็ นบริ ษัท ที)เ กี) ยวข้ อ ง โดยมี ผ้ ูถือ หุ้น และกรรมการบางท่า น
ร่ วมกันกับบริ ษัท โดยมีรายละเอียดดังนี 7
1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100
ของทุนจดทะเบียนที)ชําระแล้ วของพีที. ไฮเล็กซ์ อินโดนีเซีย
2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา

30.35
1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายชิ น7 ส่ ว นเหล็ ก เพื) อ นํ า ไปใช้ ในการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
จักรยานยนต์

102.64

-เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที)เกิดขึน7 ตามปกติ โดย
ราคาขายเป็ นราคาที) ใ ห้ กํ า ไรขั น7 ต้ นในอั ต ราที)
ใกล้ เคียงกับอัตรากําไรขันต้
7 นที)บริ ษัทได้ รับจากการ
ขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื)นที)ไม่
มีความเกี)ยวข้ องกับบริ ษัท

26.62
2) ลูกหนี 7การค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

56.54

-กํ า หนดระยะเวลาการให้ สิ น เชื) อ ทางการค้ า ตาม
เกณฑ์ปกติที)ให้ แก่ลกู หนี 7การค้ าทัว) ไป

3) ค่าซื 7อผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซื อ7 ชิ น7 ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเร่ ง เพื) อ
นํ า ม า ใ ช้ ใ นก าร ป ร ะ กอ บ ส า ยค วบ คุ ม
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

0.81

-เป็ นรายการซื อ7 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที) เ กิ ด ขึ น7 ตามปกติ
เช่ น เดี ย วกับ การซื อ7 จากคู่ค้ า รายอื) น โดยทํ า การ
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอื)นใน
ประเทศ (หากมี) แล้ วพิจารณาเลือกผู้ที)เสนอราคา
ตํ)าสุด

1.13
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ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2550 2551

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

14. ไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรเวท ลิมิเต็ด
HI-LEX India Private Limited

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายชิน7 ส่วนเหล็กและยาง เพื) อ นํ าไปใช้ ใน
การประกอบสายควบคุม รถยนต์ และชุ ด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

6.17

3.65

-เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที)เกิดขึน7 ตามปกติ โดย 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100
ของทุนจดทะเบียนที)ชําระแล้ ว
เป็ นราคาที) ใ ห้ กํ า ไรขัน7 ต้ น ในอัต ราที) ใ กล้ เคี ย งกับ
อั ต รากํ าไรขั น7 ต้ นที) บ ริ ษั ท ได้ รั บจากการขาย 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ผลิต ภัณ ฑ์ประเภทเดีย วกันให้ กับ บุค คลอื) นที) ไม่ มี
ความเกี)ยวข้ องกับบริ ษัท

15. บจ.ทีเอสเค (โคเรี ย)
TSK Korea

1) ค่าซื 7อผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซื อ7 ชิ น7 ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื) อ
นํามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

0.06

5.17

-เป็ นรายการซื อ7 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที) เ กิ ด ขึ น7 ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100
เช่ น เดี ย วกับ การซื อ7 จากคู่ค้ า รายอื) น โดยทํ า การ
ของทุนจดทะเบียนที)ชําระแล้ วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรี ย)
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอื)นใน 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ประเทศ (หากมี) แล้ วพิจารณาเลือกผู้ที)เสนอราคา
ตํ)าสุด

2) เจ้ าหนี 7การค้ า
ยอดคงค้ างจากการซื 7อผลิตภัณฑ์และบริ การ

-

2.09

-ระยะเวลาการให้ สินเชื)อ ทางการค้ าที)ได้ รับเป็ นไป
ตามเกณฑ์ปกติที)ได้ รับจากเจ้ าหนี 7การค้ าทัว) ไป
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ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2550 2551

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

บริษัททีเกียวข้ อง

ลักษณะรายการ

16. บจ.ยานไต ทีเอสเค เคเบิล
ซิสเต็ม
Yantai TSK Cable System

1) ค่าซื 7อผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซื อ7 ชิ น7 ส่ ว นเหล็ ก ประ เภทสายเกี ยร์ เพื) อ
นํ า มาใช้ ในการประกอบสายควบคุม รถยนต์
และรถจักรยานยนต์

1.28

5.74

-เป็ นร ายการซื อ7 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที) เ กิ ดขึ น7 ต าม ป กติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100
เช่นเดียวกับการซือ7 จากคู่ค้ารายอื)น โดยทําการเทียบ
ของทุนจดทะเบียนที)ชําระแล้ วของ บจ.ยานไต ทีเอสเค
ราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอื)นในประเทศ
เคเบิล ซิสเต็ม
(หากมี) แล้ วพิจารณาเลือกผู้ที)เสนอราคาตํ)าสุด
2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา

2) เจ้ าหนี 7การค้ า
-ยอดคงค้ างจากค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การ

1.36

2.34

-ระยะเวลาการให้ สินเชื)อทางการค้ าที)ได้ รับเป็ นไปตาม
เกณฑ์ปกติที)ได้ รับจากเจ้ าหนี 7การค้ าทัว) ไป

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายชิน7 ส่วนเหล็กและยาง เพื)อนําไปใช้ ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

-

3.72

-เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ที)เกิดขึ 7นตามปกติ โดยเป็ น 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100
ราคาที)ให้ กําไรขันต้
7 นในอัตราที)ใกล้ เคียงกับอัตรากําไร
ของทุนจดทะเบียนที)ชําระแล้ วของ บจ.ไฮเล็กซ์ เคเบิล
ขัน7 ต้ นที)บ ริ ษั ทได้ รั บ จากการขายผลิตภัณ ฑ์ ประเภท
ซิสเต็ม
เดียวกันให้ กบั บุคคลอื)นที)ไม่มีความเกี)ยวข้ องกับบริ ษัท 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา

2) ลูกหนี 7การค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
บริ การ

-

1.39

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชื)อทางการค้ าตามเกณฑ์
ปกติที)ให้ แก่ลกู หนี 7การค้ าทัว) ไป

17. บจ.ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม
HI-LEX Cable System
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10.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทได้ พิจารณารายการระหว่างกันตามข้ อ (10.1) แล้ วมีความเห็นว่ารายการซือ7 ขาย
ผลิตภัณฑ์และบริ การรวมถึงรายการซื 7อสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็ นรายการตามปกติธุรกิจของบริ ษัท และเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
และจําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยการเข้ าทํารายการดังกล่าวบริ ษัทได้ พิจารณาถึงประโยชน์สงู สุด ที)บริ ษัทจะได้ รับ
เป็ นสําคัญ โดยเงื)อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกันที)เกิดขึ 7นจะถูกกําหนดให้ เป็ นไปตามเงื)อนไขการค้ าโดยปกติและเป็ นไปตาม
ราคาตลาด
10.3 มาตรการหรือขันQ ตอนในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่ างกัน
กรณีที)มีรายการระหว่างกันของบริ ษัท หรื อบริ ษัทร่วมกับบุคคลที)อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ ส่วน
เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี)ยวกับความจําเป็ นใน
การเข้ าทํารายการและความเหมาะสมทางด้ านราคาของรายการนัน7 ๆ โดยพิจารณาเงื)อนไขต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการ
ดําเนินธุร กิ จปกติในอุตสาหกรรม และมี การเปรี ย บเทียบกับ ราคาของบุคคลภายนอกหรื อราคาตลาด หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที)อาจเกิดขึ 7น บริ ษัทจะจัดให้ ผ้ เู ชี)ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชี
ของบริ ษั ท เป็ นผู้ให้ ความเห็ นเกี) ย วกับรายการระหว่า งกันดัง กล่าว เพื)อ นํา ไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีก
ทังจะมี
7 การเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที)ตรวจสอบหรื อสอบทานโดย ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
10.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันที)อาจเกิดขึ 7นในอนาคตนัน7 บริ ษัทจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ ตลาด
หลักทรัพย์ ข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง) หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังเป็
7 นไปตาม มาตรฐานบัญชี
เรื) องการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี)ยวกับบุคคล หรื อกิจกรรมที)เกี)ยวข้ องกันซึ)งกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย
ในกรณี ที)เ ป็ นรายการที)เ กิ ด ขึน7 เป็ นปกติ เช่ น การจ้ า งผลิตชิ น7 งาน การซือ7 ผลิต ภัณ ฑ์ แ ละวัตถุดิ บ และการขาย
ผลิตภัณฑ์ เป็ นรายการที)เกิดขึ 7นต่อเนื)องในอนาคต บริ ษัทได้ กําหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามลักษณะ
การค้ าโดยทัว) ไป โดยอ้ างอิงกับราคาและเงื)อนไขที)เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์ของ
รายการที)เข้ าข่ายเป็ นรายการที)เกิดขึ 7นเป็ นปกติ ซึง) คณะกรรมการตรวจสอบได้ กําหนดเอาไว้
อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้ าทํารายการระหว่างกันที)ไม่เข้ าข่ายรายการที)เกิดขึ 7นเป็ นปกติดงั กล่าวข้ างต้ น บริ ษัท
จะจัดให้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ ความเห็นเกี)ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที)คณะกรรมการตรวจสอบไม่
มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที)เกิดขึ 7น บริ ษัทจะจัดให้ มีบคุ คลที)มีความรู้ ความชํานาญ พิเศษ เช่น ผู้สอบ
บัญ ชี ห รื อ ผู้ป ระเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิน ที) มี ค วามเป็ นอิ ส ระเป็ นผู้ใ ห้ ค วามเห็ น เกี) ย วกับ รายการระหว่า งกัน โดยความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรื อบุคคลที)มีความรู้ความชํานาญพิเศษจะถูกนําไปใช้ ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริ ษัทหรือ
ผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี เพื)อให้ มีความมัน) ใจว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการโยกย้ าย หรื อถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง
บริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท แต่เป็ นการทํารายการที)บริ ษัทได้ คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของ
ผู้ถือหุ้นทุกราย
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
11.1 งบการเงิน
(ก) สรุ ปรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน และรายงานการสอบบัญชี
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบงบทางการเงินของบริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) และข้ อมูลทาง
การเงินที)ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ 7นตามมาตรฐานการบัญชีที)รับรองทัว) ไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้ นโยบายบัญชีที)เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ)าเสมอและใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังอย่างดีที)สดุ ในการจัดทํา รวมทัง7
มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที)สาํ คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบควบคุมภายในที)มีประสิทธิผล เพื)อให้ มนั) ใจว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมี
ความถูกต้ อง ครบถ้ วน โดยงบการเงินของบริ ษัทได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด ใน
การตรวจสอบนันทางคณะกรรมการบริ
7
ษัทได้ สนับสนุนข้ อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื)อให้ ผ้ สู อบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นได้ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที)แสดงไว้ ใน
รายงานประจําปี แล้ ว
ในการนี 7 บริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
7
ซึง) ประกอบด้ วยกรรมการที)ไม่เป็ นผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที)หรื อลูกจ้ าง
บริ ษัท เป็ นผู้รับผิดชอบเกี)ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี)ยวกับเรื) องนี 7 ซึง) ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท โดยรวมอยูใ่ นระดับที)นา่ พอใจและสามารถ
สร้ างความเชื)อมัน) อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริ ษัท ประจําปี สิ 7นสุดวันที) 31 ธันวาคม 2551 มีความเชื)อถือได้ โดยได้ ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการบัญชีที)รับรองทัว) ไป และปฏิบตั ิถกู ต้ องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื)น ๆ ที)เกี)ยวข้ อง

(นายสริ ศ พัฒนะเมลือง)
กรรมการผู้จดั การ
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สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่ านมา
งบการเงินของบริษัทปี 2549 – 2551 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ
จํากัด ซึง) ได้ แสดงความเห็นและรายงานการตรวจสอบดังนี 7
งบการเงินปี 2549 ณ วันที) 31 ธันวาคม 2549 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื)อนไข
งบการเงินปี 2550 ณ วันที) 31 ธันวาคม 2550 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื)อนไข
งบการเงินปี 2551 ณ วันที) 31 ธันวาคม 2551 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื)อนไข
งบกําไรขาดทุน
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กําไรขันQ ต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
รายได้ อื)น
กําไรจากการดําเนินงาน
ดอกเบี 7ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิสําหรับงวด

ปี 2549
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
2,180
100
1,695
485
207
21
299
0.2
76
223

78
22
10
1
13
0
3
10
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ปี 2550
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
2,201
100
1,791
410
223
23
210
0
10
200

81
19
10
1
10
0
1
9

ปี 2551
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
2,311
100
1,885
426
257
36
205
0
13
192

82
18
11
2
9
0
1
8
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งบดุล

ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว) คราว
ลูกหนี 7การค้ าและตัว เงินรับสุทธิ - กิจการที)เกี)ยวข้ องกัน
ลูกหนี 7การค้ าและตัว เงินรับสุทธิ - ทัว) ไป
สินค้ าคงเหลือ
อื)น ๆ
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที)เกี)ยวข้ องกัน
ที)ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื)น
รวมสินทรั พย์
หนีสQ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี 7การค้ า - กิจการที)เกี)ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี 7การค้ า – กิจการอื)น
เจ้ าหนี 7จากการซื 7อสินทรัพย์
เจ้ าหนี 7เช่าซื 7อสินทรัพย์ที)ถงึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี
เจ้ าหนี 7อื)น
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
หนี 7สินหมุนเวียนอื)น

209
22
354
251
18
854
26
951
0.3
1,831

47

100

58
289
16
9
99
8

261
55
368
213
17
914
26
956
0.2
1,896

48

100

69
325
9
13
40
16

197
60
82
322
205
18
884
26
949
0.2
1,859

47

100

64
227
4
0.9
18
38
16

รวมหนีสQ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนีเQ ช่ าซือQ สินทรัพย์
ประมาณการหนี 7สิน

479
-

26

472
3

25

368
1
6

20

รวมหนีสQ ิน
ทุนเรื อนหุ้น - หุ้นสามัญ ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระเต็ม
มูลค่า
- หุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
เงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสมจัดสรรแล้ ว
- สํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสมที)ยงั ไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสQ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

479

26

475

25

375

20

260
465

260
465

260

27
600
1,352
1,831

27
669
1,421
1,896

27
732
1,484
1,859

69

74
100

465

75
100

80
100
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หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2550

ปี 2549

งบกระแสเงินสด

ปี 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้

298

209

205

54

69

71

-

-

0.2

(0.5)

(0.1)

1.7

0.5

0.6

0.2

ตัดจําหน่ายค่าอากรขาเข้ าขอคืนไม่ได้

-

-

9

ประมาณการหนี 7สิน

-

3

6

0.4

(1)

3

-

(1)

(2.4)

0.2

-

0.1

352

279

294

(เพิ)มขึ 7น)ลดลงในลูกหนี 7การค้ าและตัว เงินรับ

0.6

(47)

18

(เพิ)มขึ 7น)ลดลงในสินค้ าคงเหลือ

(38)

38

7

(เพิ)มขึ 7น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื)น

(6)

-

(9)

(เพิ)มขึ 7น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

(0.1)

-

-

27

49

(106)

1

4

5

เพิ)มขึ 7น(ลดลง)ในค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

15

(37)

(1.7)

เพิ)มขึ 7น(ลดลง)ในหนี 7สินหมุนเวียนอื)น

0.7

7

0.5

เพิ)มขึ 7น(ลดลง)ในประมาณการหนี 7สิน

-

-

(2.5)

352

293

205

-

1

1.8

เงินสดจ่ายดอกเบี 7ย

(0.2)

-

(0.09)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(75)

(30)

(13)

277

264

194

รายการปรับปรุ งเพื)อกระทบยอดกําไรสุทธิเป็ นเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื)อมราคาสินทรัพย์
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(กําไร)/ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการเลิกใช้ สินทรัพย์

(กําไร)/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี)ยนที)ยงั ไม่เกิดขึ 7น
ดอกเบี 7ยรับ
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี 7ย

เพิ)มขึ 7น(ลดลง)ในเจ้ าหนี 7การค้ าและตัว เงินจ่าย
เพิ)มขึ 7น(ลดลง)ในเจ้ าหนี 7อื)น

เงินสดรับจากการดําเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบี 7ย

เงินสดสุทธิได้ มาจาก/(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
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หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2549

งบกระแสเงินสด (ต่ อ)

ปี 2550

ปี 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื 7อเงินลงทุนชัว) คราว

-

-

(60)

เงินสดจ่ายเพื)อซื 7อสินทรัพย์ถาวร

(551)

(83)

(68)

เงินสดจ่ายเพื)อซื 7อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

-

-

(3)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร

2

0.7

3

(549)

(82)

(128)

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาว

(9)

-

-

เงินสดจ่ายเจ้ าหนี 7เช่าซื 7อสินทรัพย์

-

-

(0.5)

(103)

(130)

(130)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก/(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(112)

(130)

(130)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึนQ (ลดลง)สุทธิ

(384)

52

(64)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด

593

209

261

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสินQ งวด

209

261

197

เงินสดสุทธิได้ มาจาก/(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายปั นผล
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อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2549

ปี 2550

ปี 2551

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

2

2

2

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

เท่า

1

1

2

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

1

1

1

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี 7การค้ า

เท่า

6

6

6

ระยะเวลาเก็บหนี 7เฉลี)ย

วัน

60

60

60

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

เท่า

7

8

9

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี)ย

วัน

51

45

40

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี 7

เท่า

5

5

6

ระยะเวลาชําระหนี 7

วัน

72

72

60

Cash Cycle

วัน

39

33

40

อัตรากําไรขันต้
7 น

%

22

19

18

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

%

14

10

9

อัตรากําไรอื)น

%

1

1

2

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร

%

93

126

95

อัตรากําไรสุทธิ

%

10

9

8

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

17

14

13

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

13

11

10

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

41

28

28

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

1

1

1

อัตราส่วนหนี 7สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.35

0.33

0.25

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี 7ย

เท่า

1,820

37,083

2,159

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis)

เท่า

0.42

1.24

0.75

อัตราการจ่ายเงินปั นผล

%

58

65

68

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
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11.2 อธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ในปี 2551 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมจํานวน 1,859 ล้ านบาท หนี 7สินรวมจํานวน 376 ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมทังสิ
7 7น 1,483 ล้ านบาท โดยผลการดําเนินงานประจําปี 2551 เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2550 บริ ษัทมีรายได้ รวม
ทังสิ
7 7น 2,347 ล้ านบาท และ 2,224 ล้ านบาท เพิ)มขึ 7นจํานวน 123 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 6% และมีกําไรสุทธิจํานวน 192 ล้ าน
บาท และจํานวน 200 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิต่อรายได้ รวมเป็ น 8% และ 9% ตามลําดับ ลดลง 1% โดยมีรายละเอียด
ดังนี 7
 ด้ านรายได้
รายได้ รวมปี 2551 จํานวน 2,347 ล้ านบาท เพิ)มขึ 7นจํานวน 123 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 6% มาจากรายได้ จากการ
ขายในประเทศและต่างประเทศเพิ)มขึ 7นจํานวน 110 ล้ านบาท และรายได้ อื)น ๆ เพิ)มขึ 7นจํานวน 13 ล้ านบาท มีรายละเอียดดังนี 7
- รายได้ จากการขายสายควบคุมรถยนต์จํานวน 1,318 ล้ านบาท เพิ)มขึ 7นจํานวน 71 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 6% มา
จากปริ มาณคําสัง) ซื 7อของลูกค้ าเพิ)มมากขึ 7น เนื)องจากลูกค้ าได้ มีการผลิตโมเดลเพิ)มขึ 7น
- รายได้ จากการขายสายควบคุมรถจักรยานยนต์จํานวน 494 ล้ านบาท เพิ)มขึ 7นจํานวน 48 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
11% มาจากจากปริ มาณคําสัง) ซื 7อของลูกค้ าเพิ)มมากขึ 7น เนื)องจากลูกค้ าได้ มีการผลิตโมเดลเพิ)มขึ 7นประมาณ 5 โมเดล
- รายได้ จากการขายชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์จํานวน 423 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 6 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ น 1% เนื)องจากรถยนต์บางรุ่นได้ หยุดการผลิต เพื)อออกรถยนต์รุ่นใหม่
- รายได้ อื)น ๆ จํานวน 36 ล้ านบาท เพิ)มขึ 7นจํานวน 13 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากค่าเช่าที)โรงงานแห่งเดิม
 ต้ นทุนขายและค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหารต่ อรายได้ รวม
- ต้ นทุนขายจํานวน 1,885 ล้ านบาท และจํานวน 1,791 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราต้ นทุนขายต่อรายได้ รวมเป็ น
80% และ 81% ตามลําดับ ลดลง 1% สาเหตุหลักมาจากการลดจํานวนพนักงานในส่วนของพนักงานชัว) คราวที)จ้างจากบริ ษัท
รับเหมา เนื)องจากเดิมในปี 2550 ได้ รับพนักงานเพิ)มมากกว่าปกติ เพื)อรองรับการย้ ายสถานประกอบการ
- ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารจํานวน 257 ล้ านบาท และจํานวน 223 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราค่าใช้ จ่ายในการ
ขายและบริ หารต่อรายได้ รวมเป็ น 11% และ 10% ตามลําดับ เพิ)มขึ 7น 1% สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายเกี)ยวกับพนักงาน
 ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2551 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมจํานวน 1,859 ล้ านบาท ลดลง 37 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 2% มี
ที)มาดังนี 7
- สินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 885 ล้ านบาท ลดลง 29 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 3% มาจากเงินสดลดลง 4 ล้ านบาท
โดยบริ ษัทมีการจ่ายค่าลิขสิทธิ เพิ)มขึ 7น 2 ล้ านบาท เพราะรายได้ จากการขายเพิ)มขึ 7น จ่ายชําระค่าก่อสร้ างส่วนปรับปรุ งอาคาร
โรงงานและอาคารสํานักงาน
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจํานวน 975 ล้ านบาท ลดลง 7 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 0.7% มาจากการขายรถยนต์ของ
บริ ษัท
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หนีสQ นิ
ปี 2551 มีหนี 7สินจํานวน 376 ล้ านบาท ลดลง 99 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 21% สาเหตุหลักเนื)องจากมีเจ้ าหนี 7การค้ า
และค่าลิขสิทธิค้างจ่ายลดลง
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ปี 2551 มีสว่ นของผู้ถือหุ้นจํานวน 1,483 ล้ านบาท เพิ)มขึ 7น 62 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 4% เนื)องจากในปี 2551
บริ ษัทมีกําไรสุทธิเพิ)มขึ 7นจํานวน 192 ล้ านบาท และจ่ายเงินปั นผลจํานวน 130 ล้ านบาท
ทังนี
7 7 มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value per Share) ในปี 2551 เป็ นจํานวน 5.71 บาทต่อหุ้น เพิ)มขึ 7นจํานวน 0.24
บาทต่อหุ้น (ปี 2550 มีจํานวน 5.47 บาทต่อหุ้น) และมีอตั ราส่วนหนี 7สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ในปี 2551 และ ปี 2550
เป็ นจํานวน 0.2 เท่า และ 0.3 เท่า ตามลําดับ เนื)องจากหนี 7สินลดลง 21% และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ)มขึ 7น 4%
11.3 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
11.3.1 ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ แก่
- สํานักงานสอบบัญชีบริ ษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด หรื อกิจการที)เกี)ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและ
สํานักงานที)ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี ที)ผ่านมามีการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินรวม 500,000
บาท (ห้ าแสนบาทถ้ วน)
- ค่าที)พกั และพาหนะเดินทางของผู้สอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 57,200 บาท (ห้ าหมื)นเจ็ดพันสองร้ อยบาท
ถ้ วน)
11.3.2 ค่ าบริการอืน (Non-audit Fee)
- ค่าบริ การวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็ นจํานวนเงิน 50,000 บาท (ห้ าหมื)นบาทถ้ วน)
ทังนี
7 7 ผู้สอบบัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทมาตังแต่
7 ปี 2547 – 2551 รวมเป็ นระยะเวลา 5 ปี และปฏิบตั ิหน้ าที)ใน
ฐานะผู้สอบบัญชีได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ที)เกี)ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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12. ข้ อมูลอ้ างอิง

นายทะเบียน

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

ผู้สอบบัญชี

นายสมสิทธิ เตชะมนตรี กลุ
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที) 430
บริ ษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด
เลขที) 100 ถนนพระราม 4 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : (02) 623 3300
โทรสาร : (02) 623 3020 - 1
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ส่ วนที 2
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี 7แล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรองว่า
ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ ูอื)นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที)ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี 7
บริ ษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที)สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
ในสาระสําคัญเกี)ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษัท
(2) บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที)ดี เพื)อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วน
ที)เป็ นสาระสําคัญทังของบริ
7
ษัทอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
7
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที)ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว และบริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที) 27 กุมภาพันธ์ 2552 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึ)งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี)ยนแปลงที)สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการ
7
กระทําที)มิชอบที)อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัท
ในการนี 7เพื)อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมด
7
เป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที)บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทได้
มอบหมายให้ นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง เป็ นผู้ลงลายมือชื)อกํากับเอกสารนี 7ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มี ลายมือชื)อ
ของ นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง กํากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที)บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าว
ข้ างต้ น
ชื)อ

ตําแหน่ง

1. นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร

ลายมือชื)อ

ประธานกรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที)บริ หาร

2. นายชูทอง

พัฒนะเมลือง รองประธานกรรมการ / รองประธานเจ้ าหน้ าที)บริ หาร

3. นายสริ ศ

พัฒนะเมลือง กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการผู้จดั การ

4. นายทวีฉตั ร จุฬางกูร

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

ชื)อ

5. นายกรกฤช

ตําแหน่ง

จุฬางกูร

6. Mr. Katsuyoshi Ogaki
ชื)อผู้รับมอบอํานาจ

นางสาวสิริณา

ลายมือชื)อ

กรรมการ / กรรมการสรรหา

กรรมการ / ผู้จดั การทัว) ไปอาวุโส (โรงงาน)
ตําแหน่ง

ลายมือชื)อ

พัฒนะเมลือง ผู้จดั การสํานักงาน

หมายเหตุ มาตรา 89/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ)งแก้ ไขเพิ)มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที) 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องร่ วมกันรับผิดต่อบุคคลที)
ซื 7อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ 7นเนื)องจากการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรื อประชาชน
ทัว) ไป โดยแสดงข้ อความที)เป็ นเท็จในสาระสําคัญหรื อปกปิ ดข้ อความจริ งที)ควรบอกให้ แจ้ งในสาระสําคัญ ในกรณีของ
งบการเงินและรายงานเกี)ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท หรื อรายงานอื)นใดที)ต้องเปิ ดเผยตาม
มาตรา 56 หรื อมาตรา 199 โดยมิได้ จํากัดความรับผิดไว้ เฉพาะกรรมการและผู้บริ หารที)ลงลายมือชื)อรับรองความ
ถูกต้ องของข้ อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านัน7 อย่างไรก็ดี กรรมการหรื อผู้บริ หารซึ)งสามารถพิสจู น์ได้ ว่าโดยตําแหน่ง
หน้ าที)ตนไม่อาจล่วงรู้ ถึงความแท้ จริ งของข้ อมูลหรื อการขาดข้ อมูลที)ควรต้ องแจ้ งนัน7 ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา
89/20
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชือ-สกุล
1. นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร

อายุ
(ปี )
67

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
มัธยมศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)
(ณ วันที 27 ก.พ.
2552)
31.99

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

บิดานายทวีฉัตร จุฬางกูร
และนายกรกฤช จุฬางกูร

2521 – ปั จจุบนั

2534 – ปั จจุบนั

2529 – ปั จจุบนั

2515 – ปั จจุบนั

2534 – ปั จจุบนั

2534 – ปั จจุบนั

2534 – ปั จจุบนั

2538 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที)บริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
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ชือหน่ วยงาน/บริษัท
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บจ.ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน)

ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื)น ๆ

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี 7 อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้ างทําแบบพิมพ์

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ทกุ ชนิด

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต
บอดี 7 เวิร์ค

ผลิตชิ 7นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั ม7 ขึ 7นรูป
ชิ 7นส่วนท่อไอเสีย

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท
แมนูแฟคเจอริ) ง

ผลิตโครงเบาะพร้ อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื)อน

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรี ยล
แมนูแฟคเจอริ) ง

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่น
พลาสติก แผ่นเส้ นใยอัดและแผ่นพลาสติกเพื)อ
ใช้ ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตชิ 7นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี

ประวั
ติการ
กระ
ทําผิด
ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที 27 ก.พ.
2552)

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา
2540 – ปั จจุบนั

2541 – ปั จจุบนั

2539 – ปั จจุบนั

2545 – ปั จจุบนั

2531 – ปั จจุบนั
2525 – ปั จจุบนั

2537 – ปั จจุบนั
2540 – ปั จจุบนั
2533 – ปั จจุบนั

2539 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท

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

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ) ง เซ็นเตอร์

ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื) องฉีดพลาสติก
โลหะงานไม้

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี

ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ 7นส่วน
รถยนต์

บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี

ผลิตท่อไอเสียรถยนต์

บจ.ออโต้ อินทีเรี ยร์ โปรดักส์

ผลิต นําเข้ า ส่งออก และรับจ้ างผลิตพรมปูพื 7น
หัวหมอนเบาะรถยนต์

บจ.บางกอก อีเกิล วิง
บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.กัลลวิศว์ ออโตพาร์ ต
อุตสาหกรรม
บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ ท

ผลิตชิ 7นส่วน Press Part
ผลิตชิ 7นส่วนประกอบให้ อตุ สาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ
ปลอกสาย
ผลิตกระทะล้ อ
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บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรี ยล

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

ผลิตชิ 7นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตู
รถยนต์ ฝากระโปรงรถยนต์
นําเข้ าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น
รับจ้ างตัดเหล็ก
ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ประวัติ
การ
กระทํา
ผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที 27 ก.พ.
2552)

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา
2539 – ปั จจุบนั

2537 – ปั จจุบนั
2536 – ปั จจุบนั
2531 – ปั จจุบนั

2538 – ปั จจุบนั
2517 – ปั จจุบนั
2537 – ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
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ชือหน่ วยงาน/บริษัท
บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ) ง

ผลิต ขาย แกนพวงมาลัยรถยนต์

บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ

ผลิตชิ 7นส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin
Felt
ผลิตและรับจ้ างผลิตโช๊ คอัพ

บจ.ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ) ง
บจ.ซัมมิท สเตียริ) ง วีล

ผลิต ขาย และรับจ้ างทําพวงมาลัยรถยนต์
และกระปุกเกียร์ รถยนต์

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี

ผลิตผ้ าสําหรับหุ้มเบาะรถยนต์

บจ.ไทยออโตอินดัสตรี

บจ.ไทยออโตวีล

ผลิต ขาย ชิ 7นส่วน Press Part ของรถยนต์
และรถจักรยานยนต์
ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและ
สายเข็มขัดนิรภัย
ผลิตดุมล้ อ กระทะล้ อ

บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ) ง

ผลิตเบรคมือรถยนต์

บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี
เวียดนาม

ผลิตชิ 7นส่วนเบาะที)นงั) รถยนต์

บจ.ไทยซีทเบลท์

ประวัติ
การ
กระทํา
ผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที 27 ก.พ.
2552)

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา
2547 – ปั จจุบนั
2542 - ปั จจุบนั
2541 – ปั จจุบนั
2538 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2530 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการ

บจ.ซัมมิท ไฮย่า (ประเทศไทย)

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

บจ.ซัมมิท รี เทอร์ นิทโตกุ
ซาวด์ พรู๊ฟ
บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ ท
บจ.ซัมมิท อีเล็คโทรนิค
คอมโพเน้ นท์
บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ
แมนูแฟคเจอริ) ง
บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์
โอโตโมทีฟ
บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ
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บจ.จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์
ซัมมิท อินทีเรี ยส์
บจ.ไคเปอร์ ซัมมิท อินดัสตรี 7
(ประเทศไทย)
บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ) ง
บจ.เอช เอส เอช
บจ.ฮายาม่า อินเตอร์ เทรด

ผลิตและซ่อมแซมเครื) องจักรและอุปกรณ์
การผลิต
ผลิตเบาะนัง) รถยนต์
ผลิตอุปกรณ์เบาะรถยนต์
ผลิตชิ 7นส่วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ และอิเล็กทรอนิคส์
ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื)น
จําหน่ายชิ 7นงานพรม แผ่นยางที)ใช้ กบั
รถยนต์
ผลิตเพื)อขายและส่งออกซึง) วัสดุกนั เสียง
สําหรับรถยนต์
ผลิตชิ 7นส่วนรถยนต์
ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์
ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทังชิ
7 7นส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ของยานพาหนะ
ผลิตหรื อรับจ้ างผลิตเครื) องมือ ผลิตชิ 7นส่วน
ตัวถังรถยนต์และชิ 7นส่วนอะไหล่รถยนต์อื)น ๆ
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

ประวัติ
การ
กระทํา
ผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที 27 ก.พ.
2552)

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา
2550 - ปั จจุบนั

บจ.ซัมมิท ออนกรี น มีเดีย

ประกอบกิจการการพิมพ์

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

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

2538 – ปั จจุบนั

ประธานบริ ษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ) ง

2539 – ปั จจุบนั

ประธานบริ ษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

2550 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
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ปริ ญญาโท
สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
หลักสูตร
-Director
Accreditation
Program (DAP)
รุ่นที) 35/2005 : IOD

6.54

บิดานายสริ ศ พัฒนะ
เมลือง และน.ส.สิริณา
พัฒนะเมลือง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการบริ ษัท
รองประธานกรรมการ
รองประธานเจ้ าหน้ าที)บริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานบริ ษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

2550 - ปั จจุบนั

2. นายชูทอง พัฒนะเมลือง

ตําแหน่ ง

2551 - ปั จจุบนั
2521 – ปั จจุบนั

2525 – ปั จจุบนั
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บจ.ซัมมิท โอโต บอดี 7 สกิลล์
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์
บจ.ซัมมิท อาร์ แอนด์ดี เซ็นเตอร์
บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิท
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท

ประวัติ
การ
กระทํา
ผิด

ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้ า
อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
ประกอบกิจการฝึ กอบรม
ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
ประกอบกิจการผลิตชิ 7นส่วนรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตชิ 7นส่วนประกอบให้ อตุ สาหกรรมยาน
ยนต์ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก
ทองเหลือง และปลอกสาย
ผลิตชิ 7นส่วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ และอิเล็กทรอนิคส์
ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยาน
ยนต์

ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที 27 ก.พ.
2552)

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา
2531 – ปั จจุบนั

34

ปริ ญญาโท
สาขาบริ หารธุรกิจ
New Hampshire
College, สหรัฐอเมริ กา

0.14

บุตรนายชูทอง พัฒนะ
เมลือง

บจ.ซัมมิท สเตียริ) ง วีล

ผลิต ขาย และรับจ้ างทําพวงมาลัยรถยนต์
และกระปุกเกียร์ รถยนต์

บจ.อมตะ ซัมมิท เรดดี 7 บิลท์

ให้ เช่าและจําหน่ายโรงงาน

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท

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

2524 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ

2538 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2546 – ปั จจุบนั

กรรมการ

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

2523 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

ผลิตชิ 7นส่วนประกอบให้ อตุ สาหกรรมยาน
ยนต์ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก
ทองเหลือง และปลอกสาย
ผลิตชิ 7นส่วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ และอิเล็กทรอนิคส์
ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยาน
ยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
และ Door Module
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

2547 – ปั จจุบนั

2547 – ปั จจุบนั
หลักสูตร
-Director Certification
Program (DCP)
รุ่นที) 42/2004 : IOD

2547 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั

4. นายมากาโต เทราอุรา

71

Mechanical
Engineering, Faculty
of Technology,
Shizuoka University,
ญี)ปนุ่

-

-

ชือหน่ วยงาน/บริษัท

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

2547 – ปั จจุบนั
3. นายสริ ศ พัฒนะเมลือง

ตําแหน่ ง
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บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

Dae Dong System Co., Ltd.
Guangzhou TSK Control Cable
Co., Ltd.

ประวัติ
การ
กระทํา
ผิด

ไม่มี

ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที 27 ก.พ.
2552)

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท

2543 – ปั จจุบนั

กรรมการ

HI-LEX Cable System Co., Ltd.

2532 – ปั จจุบนั

กรรมการ

HI-LEX Controls Inc.

2518 – ปั จจุบนั
2542 – ปั จจุบนั
2542 – ปั จจุบนั
2528 – ปั จจุบนั
2516 – ปั จจุบนั
2524 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

HI-LEX Corporation
HI-LEX India Private Ltd.
HI-LEX Vietnam Co., Ltd.
Izushi Cable, Inc.
Kanto HI-LEX, Inc.
HI-LEX Saitama, Inc.

2532 – ปั จจุบนั

กรรมการ

HI-LEX Shimane, Inc.

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

2545 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2535 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

2536 - ปั จจุบนั

กรรมการ

Yantai TSK Cable System
Co., Ltd.
HI-LEX America Inc.
Daedong HI-LEX of America
Inc. LLC.
HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V
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ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ และ
Rear Slider
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตชิ 7นส่วนยานยนต์
ผลิตชิ 7นส่วนยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ และ
Door Module
ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ประวัติ
การ
กระทํา
ผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร

อายุ
(ปี )

37

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริ ญญาโท
สาขา Finance
Webster University

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที 27 ก.พ.
2552)

6.52

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

บุตรนายสรรเสริ ญ
จุฬางกูร

ตําแหน่ ง

2543 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2549 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2546 – ปั จจุบนั

กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ

2538 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั
2541 – ปั จจุบนั
2537 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั

2545 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
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ชือหน่ วยงาน/บริษัท
HI-LEX Cable System Co., Ltd.
(Europe)
HI-LEX Hungary Cable System
Manufacturing LLC.
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ) ง
บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ) ง

ผลิตชิ 7นส่วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ และอิเล็กทรอนิคส์
ผลิตเบรคมือรถยนต์

บจ.ซัมมิท ไฮย่า (ประเทศไทย)

ผลิตและซ่อมแซมเครื) องจักรและอุปกรณ์
การผลิต
ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยาน
ยนต์
ผลิตอุปกรณ์เบาะรถยนต์

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า
บจ.ไคเปอร์ ซัมมิท อินดัสตรี 7
(ประเทศไทย)
บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ
บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท สเตียริ) ง วีล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ผลิตชิ 7นส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin
Felt
ผลิตชิ 7นส่วนประกอบให้ อตุ สาหกรรมยาน
ยนต์ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก
ทองเหลือง และปลอกสาย
ผลิตผ้ าสําหรับหุ้มเบาะรถยนต์
ผลิต ขาย และรับจ้ างทําพวงมาลัยรถยนต์
และกระปุกเกียร์ รถยนต์

ประวัติ
การ
กระทํา
ผิด

ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที 27 ก.พ.
2552)

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท

2545 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.ไทยซีทเบลท์

2545 – ปั จจุบนั

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

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรี ยล

2545 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั
2536 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั
2541 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั
2538 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั
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บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี

ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและ
สายเข็มขัดนิรภัย
นําเข้ าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็ก
แผ่น รับจ้ างตัดเหล็ก
ผลิตโครงเบาะพร้ อมพนักพิงและอุปกรณ์
เลื)อน
ผลิตชิ 7นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั มขึ 7นรูป
ชิ 7นส่วนท่อไอเสีย
ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื) องฉีด
พลาสติกโลหะงานไม้
ผลิตท่อไอเสียรถยนต์

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี 7 อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้ างทําแบบพิมพ์

บจ.ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน)

ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื)น ๆ

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ทกุ ชนิด
ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ 7นส่วน
รถยนต์
ผลิต นําเข้ า ส่งออก และรับจ้ างผลิตพรมปู
พื 7น หัวหมอนเบาะรถยนต์
ผลิตชิ 7นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะ
รถยนต์
ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่น
พลาสติก แผ่นเส้ นใยอัดและแผ่นพลาสติก
เพื)อใช้ ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท
แมนูแฟคเจอริ) ง
บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต
บอดี 7 เวิร์ค
บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ) ง เซ็นเตอร์

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี
บจ.ออโต้ อินทีเรี ยร์ โปรดักส์
บจ.อีสเทิร์น พี.ยู. โฟม อินดัสตรี
บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรี ยล
แมนูแฟคเจอริ) ง

ประวัติ
การ
กระทํา
ผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที 27 ก.พ.
2552)

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2547 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

2549 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ชือหน่ วยงาน/บริษัท
บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ ท
บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี
เวียดนาม
บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์
โอโตโมทีฟ
บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ
แมนูแฟคเจอริ) ง
บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ ปอเรชัน)

ผลิตชิ 7นส่วนรถยนต์
ผลิตชิ 7นส่วนเบาะที)นงั) รถยนต์

2550 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.เจ แม็ค พร็ อพเพอร์ ตี 7 แอ็คเซ็ส

2545 – ปั จจุบนั

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

บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ

ผลิตหรื อรับจ้ างผลิตเครื) องมือ ผลิตชิ 7นส่วน
ตัวถังรถยนต์และชิ 7นส่วนอะไหล่รถยนต์อื)น ๆ
ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทังชิ
7 7นส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ของยานพาหนะ
ประกอบกิจการ หา ซื 7อ ขายและให้ เช่า
เกี)ยวกับ
สังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ทกุ
ประเภท
ประกอบกิจการจัดหา ซื 7อ ขาย และให้ เช่า
เครื) องจักร รวมทังอุ
7 ปกรณ์ชิ 7นส่วนของสินค้ า
ประเภทดังกล่าวทุกประเภท
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

บจ.ซัมมิท ออนกรี น มีเดีย

ประกอบกิจการการพิมพ์

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

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

2549 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั

2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
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บจ.ซัมมิท โอโต บอดี 7 สกิลล์
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์
บจ.ซัมมิท อาร์ แอนด์ดี เซ็นเตอร์

ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้ า
อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
ประกอบกิจการฝึ กอบรม
ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์

ประวัติ
การ
กระทํา
ผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชื)อ-สกุล
6. นายกรกฤช จุฬางกูร

7. นายคะซึโยชิ โองากิ

อายุ
(ปี )
31

58

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาโท
สาขา Technology
Management Program,
American
InterContinental
University, Los
Angeles, สหรัฐอเมริ กา
หลักสูตร
- Director Accreditation
Program (DAP)
รุ่นที) 77/2009 : IOD
Machine and
Technology Course,
Higashiyodo
Technical High
School, Japan
หลักสูตร
- Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที)
74/2008 : IOD

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที) 27 ก.พ.
2552)
-

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
บุตรนายสรรเสริ ญ จุฬาง
กูร

2551 - ปั จจุบนั

-

ชื)อหน่วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผู้อํานวยการสายงานวางแผนธุรกิจ
ผู้จดั การฝ่ ายงานบริ หาร

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี 7 อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท โอโต บอดี 7 อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้ างทําแบบพิมพ์
ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้ างทําแบบพิมพ์

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

2549 - 2550

กรรมการ
ผู้จดั การทัว) ไปอาวุโส (โรงงาน)
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานบริ ษัท

2548 - 2549

รองประธานบริ ษัท

2544 - 2548

หัวหน้ าทีมกลุม่ งานประกันคุณภาพ

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

2549 - ปั จจุบนั
ปี 2548 - 2549

-

ตําแหน่ง

2551 - ปั จจุบนั
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ประวัติ
การ
กระทํา
ผิด
ไม่มี

ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
8. นายกวี วสุวตั

อายุ
(ปี )
74

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

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที 27 ก.พ.
2552)
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์
ช่ วงเวลา
-

2548 - ปั จจุบนั

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

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
นายกกิตติมศักดิ
ประธานกิตติมศักดิ
ที)ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
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ชือหน่ วยงาน/บริษัท
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์
กลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ –
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมวิศวกรรมยานยนต์
สถาบันยานยนต์
บมจ.ไทยรุ่งยูเนี)ยนคาร์

ประเภทธุรกิจ
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ผลิตชิ 7นส่วน ดัดแปลง และประกอบยาน
ยนต์

ประวัติ
การ
กระทํา
ผิด
ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
9. นายอภินนั ท์ ณ ระนอง

อายุ
(ปี )
59

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี
สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที 27 ก.พ.
2552)
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

-

2548 - ปั จจุบนั

2541 – ปั จจุบนั
หลักสูตร
- Director
Accreditation
Program (DAP)
รุ่นที) 35/2005 : IOD
- Audit Committee
Program (ACP)
รุ่นที) 9/2005 : IOD
- Monitoring the
System of Internal
Control and Risk
Management (MIR)
รุ่นที) 2/2008 : IOD

2551 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธานบริ หาร
กรรมการอิสระ
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ชือหน่ วยงาน/บริษัท
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

บจ.เธอร์ รีน อินเตอร์ เทรด
บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้ นท์

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์
บริ หารจัดการอาคารหอประชุม
กองทัพอากาศ
บริ หารจัดการโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

ประวัติ
การ
กระทํา
ผิด
ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
10. นายปริ ญญา ไววัฒนา

อายุ
(ปี )
62

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี
สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที 27 ก.พ.
2552)
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

-

2548 – ปั จจุบนั

2550 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
หุ้นส่วนและผู้จดั การ

หลักสูตร
- Director
Accreditation
Program (DAP)
รุ่นที) 35/2005 : IOD
- Audit Committee
Program (ACP)
รุ่นที) 9/2005 : IOD
- Director Certification
Program (DCP)
รุ่นที) 72/2006 : IOD
- Monitoring the
System of Internal
Control and Risk
Management (MIR)
รุ่นที) 2/2008 : IOD
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ชือหน่ วยงาน/บริษัท
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บมจ.แอสคอน คอนสตรัคชัน)
สํานักงานพี แอนด์ แอสโซซิเอทส์

อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ าง
บริ การให้ คําปรึกษาด้ านบัญชีและภาษีอากร

ประวัติ
การ
กระทํา
ผิด
ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
11. นายนันทวี ทีคําเกตุ

12. นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง

13. นายสุทน เปรมปรี

อายุ
(ปี )
54

35

49

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี
สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

ปริ ญญาโท
สาขาอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หลักสูตร
- เลขานุการ
กรรมการบริ ษัท IOD
ปริ ญญาตรี
สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที 27 ก.พ.
2552)
0.03

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

-

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท

2550-ปั จจุบนั

ผู้จดั การทัว) ไปอาวุโส (สํานักงาน)
รักษาการผู้จดั การทัว) ไป (โรงงาน)

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

2547 – 2549

ผู้จดั การทัว) ไปฝ่ ายสํานักงาน

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

2546 – 2547

ผู้จดั การทัว) ไปฝ่ ายจัดซื 7อและการตลาด

บจ.ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค)

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

0.06

บุตรี นายชูทอง พัฒนะ
เมลือง

2545 – ปั จจุบนั

ผู้จดั การสํานักงาน

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

0.03

-

2545 – ปั จจุบนั

ผู้จดั การโรงงาน

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

2542 - 2545

ผู้จดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ

บจ.ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค)
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ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ประวัติ
การ
กระทํา
ผิด
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท

นายสรรเสริญ
จุฬางกูร
X, //, S

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

x ประธานกรรมการ

/ กรรมการ

X, //, S
X, //, S
X, //, S
X, //, S
X, //, S
X, //, S
X, //, S
X, //, S
X, //, S
X, //, S
X, //, S
/
X, S
X, S
X, S
X, //, S
X, S
X, //, S
X, S
X, S
X, //, S
X, S
X, S
X, S
X, S
X, S
/, S
X, S
/, S
// กรรมการบริ หาร

นายชูทอง
พัฒนะเมลือง
/, //, S

นายสริศ
พัฒนะเมลือง
/, //, S

นายมากาโต
เทราอุรา
/

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

X, S

/, S

/, S

X, S

/, S

/, S
/, S
/, S

/, //, S

S กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

/, S
/, S
/
/, S
/
/, S
ID กรรมการอิสระ

AC กรรมการตรวจสอบ
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นายกรกฤช
จุฬางกูร
/

นายคะซึโยชิ
โองากิ
/

นายกวี
วสุวัต
/, ID, AC

นายอภินันท์
ณ ระนอง
/, ID, AC

นายปริญญา
ไววัฒนา
/, ID, AC

นายนันทวี
ทีคําเกตุ

น.ส. สิริณา
พัฒนะเมลือง

นายสุทน
เปรมปรี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท
31. บจ.ไคเปอร์ ซัมมิท อินดัสตรี 7 (ประเทศไทย)
32. บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็ คเจอริ) ง
33. บจ.เอช เอส เอช
34. บจ.ฮายาม่า อินเตอร์ เทรด
35. บจ.ซัมมิท รี เทอร์ นิทโตกุ ซาวด์ พรู๊ฟ
36. บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ ท
37. บจ.ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้ นท์
38. บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ แมนูแฟคเจอริ) ง
39. บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์ โอโตโมทีฟ
40. บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ
41. บจ.ซัมมิท ออนกรี น มีเดีย
42. บจ.ซัมมิท กรี นวัลเล่ย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ
43. บจ.แคสมา เรสซิ)ง
44. บจ.ซัมมิท โอโต บอดี 7 สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์
45. บจ.ซัมมิท อาร์ แอนด์ดี เซ็นเตอร์
46. บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิท
47. บจ.อมตะ ซัมมิท เรดดี 7 บิลท์
48. บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ ปอเรชัน)
49. บจ.เจ แม็ค พร็ อพเพอร์ ตี 7 แอ็คเซ็ส
50. บจ.โชว่า ออโต้ พาร์ ท (ประเทศไทย)
51. บจ.เธอร์ รีน อินเตอร์ เทรด
52. บมจ.ไทยรุ่งยูเนี)ยนคาร์
53. บมจ.แอสคอน คอนสตรัคชัน)
54. บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้ นท์
55. Chongqing TSK Control Cable System Co., Ltd.
56. Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)
57. Dae Dong System Co., Ltd.
58. Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.
59. HI-LEX Cable System Co., Ltd.
60. HI-LEX Controls Inc.
หมายเหตุ:

x ประธานกรรมการ

/ กรรมการ

// กรรมการบริ หาร

นายสรรเสริญ
จุฬางกูร
/, S
X, S
/
/
X, S
/
X, S
X, S
X, S
X, //, S
X, S
X, S
X, S
X, S
X, S
/

นายชูทอง
พัฒนะเมลือง

นายสริศ
พัฒนะเมลือง

X, S

/, S

นายมากาโต
เทราอุรา

นายทวีฉัตร
จุฬางกูร
/
/, S

นายกรกฤช
จุฬางกูร

นายคะซึโยชิ
โองากิ

นายกวี
วสุวัต

นายอภินันท์
ณ ระนอง

นายปริญญา
ไววัฒนา

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

S กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ID กรรมการอิสระ

AC กรรมการตรวจสอบ
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นายนันทวี
ทีคําเกตุ

น.ส. สิริณา
พัฒนะเมลือง

นายสุทน
เปรมปรี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท

นายสรรเสริญ
จุฬางกูร

นายชูทอง
พัฒนะเมลือง

นายสริศ
พัฒนะเมลือง

61. HI-LEX Corporation
62. HI-LEX India Private Ltd.
63. HI-LEX Vietnam Co., Ltd.
64. Izushi Cable, Inc.
65. Kanto HI-LEX, Inc.
66. HI-LEX Saitama, Inc.
67. HI-LEX Shimane, Inc.
68. PT. HI-LEX Indonesia.
69. PT. HI-LEX Parts. Indonesia
70. Tajima TSK, Inc.
71. Tanba Cable, Inc.
72. TSK (Korea) Co., Ltd.
73. Yantai TSK Cable System Co., Ltd.
74. HI-LEX America Inc.
75. Daedong HI-LEX of America Inc. LLC.
76. HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V
77. HI-LEX Cable System Co., Ltd. (Europe)
78. HI-LEX Hungary Cable System
Manufacturing LLC.
หมายเหตุ:

x ประธานกรรมการ

/ กรรมการ

// กรรมการบริ หาร

S กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ID กรรมการอิสระ

นายมากาโต
เทราอุรา
x
/
x
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

นายทวีฉัตร
จุฬางกูร

AC กรรมการตรวจสอบ
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นายกรกฤช
จุฬางกูร

นายคะซึโยชิ
โองากิ

นายกวี
วสุวัต

นายอภินันท์
ณ ระนอง

นายปริญญา
ไววัฒนา

นายนันทวี
ทีคําเกตุ

น.ส. สิริณา
พัฒนะเมลือง

นายสุทน
เปรมปรี

