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ส่วนที 1 
บริษัททีออกหลักทรัพย์ 

 
 
 

 

1.1 ข้อมูลบริษัท 
 

ชื�อบริษัท    : บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000145 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมราง

กระจกหน้าตา่งรถยนต์ โดยจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์
หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ ผลิตชิ Gนส่วนรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ในตา่งประเทศ 

ที�ตั Gงสาํนกังานใหญ่ : นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร เลขที� 700/737 หมูที่� 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง  
และโรงงาน   จงัหวดัชลบรีุ 20160 
เว็บไซต์บริษัท : www.thaisteelcable.com 
โทรศพัท์ : (038) 447 200 – 21 
โทรสาร : (038) 185 030 
ทนุจดทะเบียน :  268,500,000 บาท (เรียกชําระแล้ว 259,800,000 บาท) 

 
1.2 ข้อมูลทีบริษัทถอืหุ้นตั $งแต่ร้อยละ 10 ขึ $นไป 
 

บริษัทมิได้ถือหุ้นใด ๆ ในบริษัทอื�นหรือธุรกิจอื�น 

 

1.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอืนๆ 
นายทะเบียน บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

  เลขที� 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
   โทรศพัท์ : (02) 229 2800 
   โทรสาร  : (02) 359 1259 
 

ผู้สอบบญัชี  ดร. จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกลุ 
  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขทะเบียน 6720 
  บริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั 
  เลขที� 100 ถนนพระราม 4 เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 
   โทรศพัท์ : (02) 623 3300 
   โทรสาร  : (02) 623 3020 – 1  
 

1. ข้อมูลทัวไป 
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         2.1   ความเสียงจากการพึงพาผู้ถอืหุ้นรายใหญ่           
 บริษัทมีการทําสญัญารับความช่วยเหลอืในด้านพึ�งพาเครื�องหมายการค้า ภายใต้ชื�อ   และ  

“HI-LEX” และด้านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคมุจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น (HI-LEX Corporation) เป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 

บริษัทสั�งซื Gอวตัถุดิบและชิ Gนสว่นประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น เนื�องจากไม่สามารถจดัหาจาก
แหลง่จําหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที�จะผลิตเอง อย่างไรก็ดี ไม่มีสญัญาที�
ควบคมุในการจดัซื Gอวตัถดุิบระหวา่งกนัแตอ่ยา่งใด   

   

 สําหรับความเสี�ยงด้านการสั�งซื Gอวตัถดุิบและชิ Gนส่วนประกอบนั Gน บริษัทก็สามารถจัดซื Gอจากผู้ผลิตอื�นแทนการ
สั�งซื Gอจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�นได้ แตอ่าจมีราคาและเงื�อนไขทางการค้าที�ตา่งจากเดิม ในปัจจบุนั บริษัทได้สรรหา
แหล่งจัดซื Gอวตัถุดิบและชิ Gนส่วนประกอบในประเทศมากขึ Gน ซึ�งจะช่วยลดต้นทุน โดยเฉพาะค่าขนส่งและภาษี
นําเข้าลงได้   

 

ส่วนความเสี�ยงในแง่ของสัญญาฯ ดังกล่าวนั Gน  บริษัทเห็นว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นจะต่อสัญญาให้อย่าง 
แนน่อน เนื�องจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�นได้ให้คํารับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้วา่ หากสญัญาปัจจบุนัหมดอาย ุจะ
ตอ่สญัญาให้อีกคราวละ 5 ปี (ซึ�งเป็นนโยบายการตอ่สญัญาที�ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น ใช้กบับริษัทในเครือทกุบริษัท) 
ประกอบกบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น มีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมทนุและเป็นพนัธมิตรที�ดีต่อกนั
มาเป็นเวลานานกวา่ 33 ปี ทําให้มีความมั�นใจวา่ ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�นจะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้น และให้การสนบัสนนุ
บริษัทอยา่งตอ่เนื�องตอ่ไป  
 

ด้วยเหตนีุ G ในประเด็นดงักลา่วจึงมีความเสี�ยงตํ�า 
 

 2.2 ความเสียงจากการแข่งขนัจากต่างประเทศ 
 บริษัทอาจมีความเสี�ยงจากการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่รายใหม ่ซึ�งเป็นผู้ประกอบการตา่งชาติที�ย้ายฐานการผลิตชิ Gนสว่น

เข้ามาภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ปัจจัยหลกัที�จะทําให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการ    
แข่งขนัได้คือ คุณภาพ ต้นทุนการผลิตที�สอดคล้องกับความต้องการของลกูค้า การส่งมอบที�ตรงเวลา และการ
บริการหลงัการขายเพื�อสร้างความมั�นใจให้กับลกูค้า โดยบริษัทได้กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที�สําคญั คือ 
มุ่งเน้นผลิตภณัฑ์ที�มีคุณภาพสงู ควบคู่กับการดําเนินงานลดต้นทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดส่งที�ตรงต่อ 
เวลา และการกําหนดราคาผลติภณัฑ์ที�เหมาะสมและสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได้ ซึ�งบริษัทมีกลุม่ลกูค้าเป็นผู้ผลิต
ชั Gนนําที�มีฐานการผลติในประเทศไทย และมีความสมัพนัธ์ที�ดีกบัลกูค้าเหลา่นี Gมาโดยตลอด ประกอบกบัได้มีห้อง
ทดสอบผลติภณัฑ์เป็นของตนเอง สง่ผลให้ลดเวลาและคา่ใช้จ่ายในการทํางาน  

 

ดงันั Gน จึงมีความเสี�ยงตํ�าที�คู่แข่งขนัจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขนัได้ในระดบัเดียวกัน เนื�องจากจะต้อง
ลงทนุสงูและไมส่ามารถดําเนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกบับริษัท 
 

2. ปัจจัยความเสียง 
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2.3  ความเสียงจากความผันผวนของราคาวตัถุดิบ 
 ในปี 2555 บริษัทได้จดัซื Gอวตัถดุิบหลกั ได้แก่ เหลก็ ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมลูค่ารวมกว่าร้อยละ 

50 ของมลูค่าวตัถุดิบและชิ Gนสว่นประกอบที�บริษัทจัดซื Gอทั Gงหมด โดยราคาวตัถดุิบเหลา่นี Gได้รับผลกระทบจาก
ความผนัผวนของราคาซื Gอขายอนัเนื�องมาจากสภาวะอปุสงค์และอปุทานของวตัถดุิบหลกัดงักลา่วในตลาดโลก ซึ�ง
ปรับตวัสงูขึ Gนอยา่งตอ่เนื�อง โดยปัจจยัดงักลา่วเป็นปัจจยัที�อยูเ่หนือความควบคมุของบริษัท  

 

อยา่งไรก็ตาม หากราคาวตัถดุิบเกิดความผนัผวนถึงขนาดที�มีนยัสาํคญั  บริษัทสามารถจะปรับราคาผลติภณัฑ์ให้
สอดคล้องกบัต้นทนุวตัถดุิบที�มีความผนัผวนนั Gนได้ ตามข้อตกลงในสญัญาซื Gอขายชิ Gนสว่นที�บริษัททํากบัลกูค้านั Gน 
ได้กําหนดให้บริษัทและลกูค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นครั Gงคราว เช่น ทุก ๆ 6 เดือน หรือทุก ๆ ครั Gงที�
ราคาวตัถดุิบมีการเปลี�ยนแปลงตั Gงแต่ร้อยละ 3 ขึ Gนไป เป็นต้น ซึ�งการปรับราคาแต่ละครั Gงคู่สญัญาทั Gงสองฝ่ายจะ
ทําการตกลงร่วมกนั โดยบางครั Gงลกูค้าจะยินยอมให้ทําการปรับราคาย้อนหลงัด้วย ซึ�งการปรับราคาได้ดงักลา่วจะ
ช่วยทําให้ผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบลดลง และบริษัทได้กําหนดนโยบายให้ให้ผู้ผลติทําการลด
ต้นทนุเพื�อเกิดการบริหารจดัการต้นทนุที�ดี ซึ�งเมื�อผู้ผลติมีความแข็งแกร่ง มีต้นทนุการบริหารจดัการที�ตํ�าแล้ว ก็จะ
สามารถควบคมุราคาขายให้มีเสถียรภาพได้ แม้ราคาวตัถดุิบจะสงูขึ Gนก็ตาม 

 
2.4  ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศ 

ในปี 2555 บริษัทมีการจดัซื Gอวตัถดุิบและชิ Gนสว่นประกอบโดยนําเข้าจากต่างประเทศประมาณ ร้อยละ 42  ของ
ยอดซื Gอวตัถดุิบและชิ Gนสว่นประกอบทั Gงหมด โดยบริษัทมียอดการสั�งซื Gอวตัถดุิบและชิ Gนสว่นประกอบทั Gงหมดที�เป็น
สกลุเงินตราตา่งประเทศตลอดทั Gงปีเทียบเทา่เงินบาทจํานวนประมาณ 474 ล้านบาท ซึ�งทําให้บริษัทมีความเสี�ยง
จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศในกรณีที�อตัราแลกเปลี�ยนมีการปรับตวัสงูขึ Gน  

 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับอนุมตัิวงเงินในการซื Gอเงินตราต่างประเทศลว่งหน้าจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�ง ซึ�ง
วงเงินดงักลา่วจะช่วยให้บริษัทสามารถลดความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
ได้ โดยบริษัทพิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม 

 
 2.5   ความเสียงจากการพึงพาลกูค้ารายใหญ่ 

 ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 6 ราย และผู้ ผลิต
รถจกัรยานยนต์รายใหญ่ 2 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลติภณัฑ์ให้แก่บริษัทเหลา่นี Gคิดเป็นประมาณร้อยละ 
88 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2555 ดงันั Gน บริษัทจึงอาจมีความเสี�ยงด้านรายได้หากผู้ผลิตรายใดรายหนึ�งลด
ปริมาณการผลิตหรือเลิกการสั�งซื Gอผลิตภณัฑ์จากบริษัทซึ�งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทาง
การเงิน และผลการดําเนินการของบริษัทในอนาคต 

 

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลติสายควบคมุสาํหรับรถยนต์และรถจกัรยานยนต์และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ที�ดําเนินธุรกิจมากว่า 33 ปี โดยได้พฒันาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื�อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที�ได้
คณุภาพและมีประสทิธิภาพที�เป็นที�ยอมรับอยา่งกว้างขวาง มีต้นทนุการผลติที�แขง่ขนัได้ มีห้องทดสอบผลิตภณัฑ์
เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและเพิ�มความรวดเร็วในการดําเนินงาน อีกทั Gง การทําธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิต
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น ซึ�งเป็นผู้ผลิต
สายควบคมุชั Gนนําของประเทศญี�ปุ่ น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุม่ของซมัมิท คอร์ปอเรชั�น ซึ�งเป็นผู้ผลิตชิ Gนสว่น
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รถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที�มีประสบการณ์ในธุรกิจมานาน เป็นผู้ผลิตที�มีความ
น่าเชื�อถือในเรื�องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มซัมมิท คอร์ปอเรชั�นครอบคลุมถึง
อปุกรณ์และชิ Gนส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตวัถัง เบาะที�นั�ง ผนงัประตูข้าง ฯลฯ ซึ�ง
คณุสมบตัิดงักลา่วทําให้เห็นวา่มีความเป็นไปได้ตํ�าที�บริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เหลา่นี Gจะเปลี�ยนไป
สั�งซื Gอจากคูแ่ขง่ของบริษัท  

  

 อนึ�ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี�ยงโดยมีแผนการจะเพิ�มการสง่ออกไปยงัต่างประเทศมากขึ Gนเพื�อเป็น    
การลดความเสี�ยงจากการพึ�งพาลกูค้ารายใหญ่อีกทางหนึ�งด้วย 

 
2.6  ความเสียงจากการทีบริษัทมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ถอืหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอํานาจบริหาร

จัดการบริษัท และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ 
ผู้ถอืหุ้นรายอืนของบริษัท  

 ปัจจบุนับริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุม่ คือกลุม่จฬุางกรู กลุม่พฒันะเมลอืง และไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น โดยถือหุ้น
รวมกนัในประมาณร้อยละ 79 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัท ซึ�งสามารถควบคมุมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้น
ได้เกือบทั Gงหมด ผู้ ถือหุ้นรายอื�นอาจไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเพื�อทําการตรวจสอบและถ่วงดลุเรื�องที�ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่เสนอได้ ในบางกรณีผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือของ 
ผู้ ถือหุ้นรายอื�น นอกจากนี Gผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ยงัเป็นผู้มีอํานาจในการบริหารจัดการบริษัท โดยดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัทถึง 7 ทา่น จากทั Gงหมด 11 ทา่น จึงมีความเสี�ยงจากการที�ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อํานาจบริหารจดัการ
อยา่งเบ็ดเสร็จ และบริหารจดัการไปในทางที�ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย ซึ�งอาจ
มีผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทได้ 

  

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการทั Gงสิ Gน 4 ท่าน ทั Gงหมดเป็นบคุคลที�ไม่มีสว่นได้
เสยีกบับริษัท สามารถทําหน้าที�ตรวจสอบการดําเนินงานของผู้บริหารและดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อย
ได้อย่างเพียงพอ อีกทั Gงบริษัทได้ว่าจ้างผู้ ตรวจสอบภายนอกให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบของบริษัท ซึ�งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบจะ
นําไปปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื�อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพยิ�งขึ Gน  

  

ดงันั Gน จึงมีความเป็นไปได้น้อยที�จะเกิดความเสี�ยงดงักลา่วขึ Gน 
 

2.7 ความเสียงจากการชดใช้ค่าเสยีหายจากผลิตภณัฑ์ (Warranty Claim)  
 ตามที�บริษัทมีหน้าที�ในการรับประกันคุณภาพผลิตภณัฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลกูค้าของบริษัทนั Gน กรณีที�เกิด

ความเสียหายอนัเนื�องมาจากผลิตภณัฑ์ของบริษัท ในสญัญาซื Gอขายชิ Gนสว่นระบุให้บริษัทต้องชําระค่าเสียหาย 
จ า ก ผลิต ภัณ ฑ์  ซึ� ง ห า ก ผู้ ผลิต ร ถ ย น ต์ แ ละ ร ถ จัก ร ย า น ย น ต์ เ รี ย ก ร้ อ ง ใ ห้ บ ริ ษั ท ชํ า ร ะ ค่ า เ สี ย ห า ย 
จากผลิตภณัฑ์ ในจํานวนเท่ากับหรือมากกว่ายอดขายของบริษัท และศาลมีคําสั�งเป็นที�สดุให้ บริษัทชําระเงิน
จํานวนดงักลา่ว บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทั Gงการที�บริษัทต้องร่วมรับผิดกบั
ผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หากมีผู้บริโภคได้รับความเสียหายอนัเกิดจากข้อบกพร่องในผลิตภณัฑ์ของ
บริษัท  
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  ในแตล่ะปีที�ผา่นมา ลกูค้าได้เรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภณัฑ์อยู่บ้าง แต่เป็นจํานวนเงินที�น้อย
มากเมื�อเทียบกับยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายดงักล่าวเป็นเหตุการณ์ปกติของการดําเนิน 
ธุรกิจยานยนต์ ไมใ่ช่ปัจจยัที�มีผลตอ่การตดัสินใจสั�งซื Gอผลิตภณัฑ์ของลกูค้า และเท่าที�ผ่านมาไม่เคยมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคญัต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทแต่ประการใดนอกจากนี Gบริษัทยงัตระหนกัถึงความสําคัญ 
ในเรื�องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั Gนก่อนการส่งให้ลกูค้า บริษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์ 
อย่างถี�ถ้วนและสรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายทกุ ๆ ครึ�งปี เพื�อนําผลลพัธ์ไปวางแผนการตรวจสอบ
และพฒันาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ต่อไปอีกด้วย ซึ�งบริษัทเชื�อว่าจะช่วยลดความเสี�ยงในกรณีที�บริษัทต้องชําระ
คา่เสยีหายจากผลติภณัฑ์ได้  

  
 2.8  ความเสียงจากการพึงพาอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
 การดําเนินการของบริษัทจะเปลี�ยนแปลงไปในแนวทางที�สอดคล้องกบัอตุสาหกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์

เป็นสําคญั ซึ�งหากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงักงัน บริษัทก็จะ 
ได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกนั  

 

 อย่างไรก็ตาม เนื�องจากปัจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ และภาครัฐมี
นโยบายชัดเจนในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมรถยนต์ของภูมิภาคเอเชีย ทําให้
โอกาสที�อุตสาหกรรมยานยนต์จะเข้าสู่ภาวะถดถอยมีน้อยลง และช่วยลดความเสี�ยงจากการที�บริษัทจะได้รับ
ผลกระทบจากการที�ธุรกิจของบริษัทต้องพึ�งพาอตุสาหกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ลงได้ 

   
 2.9    ความเสียงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ $นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

บริษัทอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดแก่บริษัทคู่แข่ง เนื�องจากอุตสาหกรรมผลิตชิ Gนส่วนรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์เป็นอตุสาหกรรมที�มีการแข่งขนัสงูทั Gงภายในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี�ยงที�อาจเกิด
ผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจ   
 

เนื�องจากการผลติชิ Gนสว่นรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ต้องใช้ขั Gนตอนการผลิตที�มีประสิทธิภาพเที�ยงตรง เพื�อให้ได้
คุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี Gในการสั�งซื Gอชิ Gนส่วนสําหรับรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นนั Gน บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะทําการคัดเลือกผู้ ผลิตชิ Gนส่วน 
ลว่งหน้าก่อนการผลติจริง โดยผู้ผลติชิ Gนสว่นที�ผา่นการคดัเลือกแล้ว จะได้รับคําสั�งซื Gอผลิตภณัฑ์จากบริษัทผู้ผลิต
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื�องตลอดอายุการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นนั Gน ๆ อีกทั Gงการ
เปลี�ยนแปลงรุ่นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตสายควบคุม 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์มากนกั  
 

ดงันั Gน บริษัทในฐานะที�เป็นผู้ ผลิตสายควบคุมสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ ซึ�งดําเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 33 ปี เป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ�งของประเทศ มีผลงานและ
ชื�อเสียงที�เป็นที�ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์มาเป็นเวลานาน จึงได้เปรียบ
คู่แข่งอื�น ๆ ในการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เพื�อประกอบรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ในประเทศ ด้วยเหตผุลดงักลา่วข้างต้น บริษัทจึงมั�นใจวา่ ยงัสามารถจะแขง่ขนักบัผู้ผลติรายอื�นได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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3.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการทีสาํคัญ 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จํากัด ก่อตั Gงขึ Gนเมื�อวนัที� 12 มิถุนายน 2521 โดยมีผู้ก่อตั Gงหลกั 2 ท่าน คือ 
นายสรรเสริญ จฬุางกรู และนายชทูอง พฒันะเมลอืง บริษัทมีทนุจดทะเบียนเริ�มแรกจํานวน 4 ล้านบาท และมีกําลงั
การผลิตในช่วงแรก 250,000 เส้นต่อปี ต่อมาได้เพิ�มทุนจดทะเบียนและร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นซึ�งเป็น
บริษัทผู้ผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญี�ปุ่ น  

 

การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสาํคัญของบริษัท 
2549 

- ย้ายที�ตั Gงโรงงานและสาํนกังานจากจงัหวดัสมทุรปราการ มายงันิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ  
2550  

- ได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจํานวน 2 บตัร คือ 
บตัรที� 1 สง่เสริมการลงทนุในโครงการโยกย้ายสถานประกอบการ  
บตัรที� 2 สง่เสริมการลงทนุในโครงการขยายการดําเนินงานของบริษัท  

- ได้รับรางวลั Q1 จาก AutoAlliance โดยเป็นรางวลัสาํหรับผู้ผลติชิ Gนสว่นที�มีการจดัการด้านคณุภาพดีเยี�ยม  
2551 

- ได้รับรางวลั Quality Control Cycle (QCC) จาก Thai Hino Co-Operation Club โดยเป็นรางวลัด้านการปรับปรุง
การควบคมุคณุภาพโดยลดของเสยีในกระบวนการผลติ  

- ได้รับรางวลั Toyota Production System (TPS) ชนะเลศิอนัดบัหนึ�ง ในประเภท Group Sub Leader ติดตอ่กนัเป็น
ปีที� 2 จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ แมนแูฟคเจอริ�ง จํากดั โดยเป็นรางวลัด้านการ
ลดต้นทนุด้วยการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

- จดัตั Gงศนูย์ทดสอบผลติภณัฑ์ และได้รับการรับรองจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น 
2552  

- ได้รับรางวลั Quality Award the Satisfies 2009 จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั  
- ได้รับรางวลั Gold Certificate TCC Safety Activity of Level A จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิ

เนียริ�ง แอนด์ แมนแูฟคเจอริ�ง จํากดั  
- ได้รับรางวลั Thank You Award จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์แมนแูฟคเจอริ�ง 

จํากดั ซึ�งมอบให้บริษัทที�มีความเชี�ยวชาญในระบบ Toyota Production System (TPS) และให้คําแนะนําการจดัทํา
ระบบให้กบับริษัทอื�น ๆ จนประสบความสาํเร็จได้ 

- ได้รับรางวลั D 2009 Delivery Award จากฮอนด้ากรุ๊ป ซึ�งเป็นรางวลัสําหรับผู้ผลิตชิ Gนสว่นที�มีผลการจดัสง่สินค้า
ดีเดน่ประจําปี 

- นําโปรแกรม SAP มาใช้บริหารจดัการกระบวนการผลิตทั Gงระบบ ตั Gงแต่วางแผนการผลิตไปจนถึงการสง่มอบสินค้า
และเรียกเก็บเงิน  

- ให้บริการทดสอบสายควบคมุ และบริการทดสอบชิ Gนสว่นให้กบัผู้ผลติชิ Gนสว่นของบริษัท  
 
 

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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2553 
- ได้รับ Award of Quality ในด้าน Quality Achievement จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 
- ได้รับประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐานห้องปฏิบตัิการอยา่งเป็นทางการจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น สามารถขยายการ

ให้บริการทดสอบไปยงับริษัทในเครือไฮเลก็ซ์ทั�วโลก  
- ได้รับรางวลัโครงการ Productivity Facilitator 2010 จากสถาบนัเพิ�มผลผลิตแห่งชาติจํานวน 3 รางวลั ได้แก่ 

ผู้บริหารองค์กรดีเดน่, องค์กรดีเดน่ประเภทอตุสาหกรรมชิ Gนสว่นรถยนต์, และ Productivity Facilitator ดีเดน่  
2554  

- ได้รับรางวลั Bronze Award ในด้าน Supplier ดีเดน่จากบริษัท  ฮีโนม่อเตอร์ส แมนแูฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย) จํากดั 
- ได้รับรางวลั QCD Improvement Supplier in 2010 Awards สําหรับผู้ผลิตที�มีการปรับปรุงและพฒันาในด้าน

คณุภาพ ต้นทนุ และการสง่มอบดีเยี�ยม จากคณะบคุคลผู้ผลติชิ Gนสว่นอีซูซุ 
- ได้รับรางวลั  Supplier Evaluation Score in Delivery Awards ในด้านการสง่มอบงานดีเด่นสงูสดุปี 2551- 2553 

จาก บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั  
2555 

- ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025: 2005) จากสํานกังานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ�งเป็นการรับประกันความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบตัิการตาม
มาตรฐานสากล 

- ได้รับรางวลั Improvement Award จาก Thai Suzuki Motor Co., Ltd. ซึ�งเป็นรางวลัสําหรับผู้ผลิตชิ Gนสว่นด้านที�มี
การจดัสง่สนิค้าดีเดน่ติดตอ่กนั 3 ปี 

- ได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจํานวน 1 บตัร คือ 
 บตัรที� 3 สง่เสริมการลงทนุในโครงการขยายการดําเนินงานของบริษัท  

 
3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสายควบคุมสําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ เพื�อจําหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ชั Gนนํา ตลอดจนศูนย์
อะไหลแ่ละบริษัทผู้ ค้ารายย่อยต่าง ๆ ทั Gงภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้เครื�องหมายการค้า  และ
เครื�องหมายการค้าของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�นได้แก่     และ “HI-LEX”  โดยผลติภณัฑ์ใดทําการ
ผลิตภายใต้สญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที�ทํากบั ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นนั Gน บริษัทก็จะต้อง
จ่ายคา่ลขิสทิธิ~ให้กบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�นด้วย 
 
บริษัทได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานว่า 
ผลติภณัฑ์มีคณุภาพดี ราคาเหมาะสม และมีการบริการที�ดีทั Gงก่อนและหลงัการขาย  

 

 ณ สิ Gนปี 2555 บริษัทมีสว่นแบ่งการตลาดสําหรับสายควบคมุสงูเป็นอนัดบัต้น ๆ ของประเทศไทย โดยมีลกูค้าเป็น
กลุม่บริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั Gนนําของทั Gงประเทศญี�ปุ่ นและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี G บริษัทยงัได้รับ
ความไว้วางใจจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดั ให้เป็นผู้ผลติรายใหญ่ในการผลิตชุดควบคมุราง
กระจกหน้าตา่งรถยนต์ด้วย 
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6% 
 

กลุม่จฬุางกรู กลุม่พฒันะเมลอืง อื�น ๆ ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น 

94% 
 

40% 12% 21%  27% 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) ณ วนัที�  30 กนัยายน 2555  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 - สายควบคมุระบบตา่ง ๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิดฝากระโปรงหน้า - 
   หลงัสายสตาร์ทเครื�องยนต์ สายคนัเร่ง สายเกียร์ เป็นต้น 

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

   2)  ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
แบบใช้สายควบคมุสาํหรับรถยนต์ทกุประเภท 

 

การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมต่าง ๆ ที�กล่าวมาข้างต้น 
บริษัททําการผลิตภายใต้สญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and Technical 
Assistance Agreement) ระหวา่งบริษัทกบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น (HI-LEX Corporation) ซึ�งเป็นผู้ผลิตสายควบคมุ
สาํหรับยานยนต์ชั Gนนําของประเทศญี�ปุ่ นและเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

 

  ปัจจุบันบริษัทตั Gงโรงงานและสํานกังานใหญ่เพื�อดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัททั Gง 2 ประเภท ตั Gงอยู่นิคม
อตุสาหกรรมอมตะนคร เลขที� 700/737 หมูที่� 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ พื Gนที� 50 ไร่ 56 ตาราง
วา หรือประมาณ 80,224 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียด ดงันี G 

 
 
 
 
 
 

 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 
ทนุชําระแล้ว 259.80 ล้านบาท 

บริษัท ไฮเลก็ซ์ เวียดนาม จํากดั 
ทนุชําระแล้ว 11.15 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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พื $นทีใช้ในการผลิต จัดเก็บและจัดส่งสนิค้า (เดิม) พื $นที (ตารางเมตร) 

สว่นการผลติสายควบคมุ 
   - สายควบคมุรถยนต์ 
   - สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 

 
4,821 
1,934 

สว่นการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 1,404 
พื Gนที�จดัเก็บและจดัสง่สนิค้า 8,640 
พื Gนที�ใช้สอยร่วม  12,001 

รวม 28,800 
 

พื $นทีอืน ๆ (เดิม) พื $นที (ตารางเมตร) 

พื Gนที�ซอ่มบํารุง 3,584 
พื Gนที�สาํนกังานและโรงอาหาร             10,200 

รวม             13,784 

  

พื $นทีใช้ในการผลิต จัดเก็บและจัดส่งสนิค้า (ใหม่) พื $นที (ตารางเมตร) 

สว่นการผลติสายควบคมุ 
   - สายควบคมุรถยนต์ 

   - สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 

 
7,061 

2,678 

สว่นการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 1,299 

พื Gนที�จดัเก็บและจดัสง่สนิค้า 10,178 

พื Gนที�ใช้สอยร่วม  15,953 

พื Gนที� Free  Area  13,231 

รวม 50,400 
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 3.4  โครงสร้างรายได้ของบริษัท   
   บริษัทมีการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กับคู่ค้าทั Gงภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของ

บริษัทแยกตามผลติภณัฑ์ในช่วงปี 2553 – 2555 ได้ดงัตารางตอ่ไปนี G  

สายผลิตภณัฑ์ 

2553 2554 2555** 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้จากการขายในประเทศ 2,551 95 2,127 93 2,292 96 
- สายควบคมุรถยนต์ 1,586 59 1,320 58 1,501 63 
- สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 544 20 495 22 447 19 
- ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 416 16 304 13 339 14 
- อื�น ๆ 5 - 8 - 5 - 
รายได้จากการขายต่างประเทศ 67 3 126 5 63 3 
- สายควบคมุรถยนต์ 15 1 14 1 15 1 
- สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 6 - 37 1 - - 
- ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ - - - - - - 
- อื�น ๆ 46 2 75 3 48 2 
รายได้อืน       
- อื�น ๆ 47 2 43 2 26 1 

รวมรายได้ 2,665 100 2,296 100 2,381 100 

** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 
  
 3.5  เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 
 บริษัทมีเป้าหมายหลักที�จะรักษาความเป็นผู้ นําในการเป็นผู้ ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์  

และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ชั Gนนําในระดบัโลก  โดยจะให้การสนบัสนนุด้านชิ Gนสว่นแก่บริษัทในกลุม่
ของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นเป็นหลกั ซึ�งบริษัทตระหนักว่าปัจจัยสําคัญที�จะทําให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย
ดงักล่าวได้นั Gน บริษัทจะต้องดําเนินการรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมต้นทุนการผลิต เพิ�ม
ประสิทธิภาพการจัดสง่ผลิตภณัฑ์ ตลอดจนการเพิ�มความสมัพนัธ์ที�ดีกบับริษัทอื�นในกลุม่ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นให้
มากยิ�งขึ Gน ในด้านการรักษาและปรับปรุงผลติภณัฑ์ให้มีคณุภาพตรงตามความต้องการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์นั Gน ปัจจยัสําคญัคือการรักษาและปรับปรุงคณุภาพในการผลิตอย่างต่อเนื�อง ซึ�งที�ผ่านมาบริษัทได้
เล็งเห็นถึงความสําคญัดงักล่าว โดยทําการปรับปรุงและพฒันามาตรฐานการผลิตจนได้รับการรับรองมาตรฐาน
คณุภาพการผลติในระดบัสากล คือ ISO/TS 16949  

 

 ในด้านการควบคมุต้นทนุการผลตินั Gน บริษัทมีเป้าหมายในการลดต้นทนุการผลติและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี
ประสทิธิภาพสงูขึ Gน โดยปรับเป้าหมายการผลิตให้สงูขึ Gนอย่างต่อเนื�อง เพื�อเป็นการเพิ�มขีดความสามารถของบริษัท
ให้แขง่ขนัได้ในระดบัภมูิภาค ประกอบกบับริษัทได้วา่จ้างบคุคลภายนอก ซึ�งมีความชํานาญในการบริหารคลงัสินค้า 
(เฉพาะวตัถดุิบ) มาดําเนินการบริหารจดัการ นําเทคโนโลยีและแนวทางการบริการมาปรับปรุง รวมทั Gงพฒันาระบบ
ตา่ง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจดัการ เพื�อให้เกิดความถกูต้องแม่นยําในเรื�อง
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ของจํานวนสินค้า ตําแหน่งจัดเก็บ การใช้พื Gนที�ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ลดจํานวนสินค้าที�หมดอาย ุและลดปริมาณ
สนิค้าคงคลงัเพื�อช่วยในเรื�องเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท  

 

สาํหรับการจดัสง่นั Gน บริษัทมีเป้าหมายพฒันาช่องทางการกระจายผลติภณัฑ์ให้มีประสทิธิภาพมากยิ�งขึ Gน ซึ�งรวมถึง
การว่าจ้างผู้ เชี�ยวชาญในการจดัส่งเข้ามาดําเนินการในการกระจายผลิตภณัฑ์ในกรณีที�มีความจําเป็น ทั Gงนี G เพื�อ
รองรับการจดัสง่ให้กบัลกูค้าทั Gงภายในและภายนอกประเทศ ซึ�งการว่าจ้างผู้ เชี�ยวชาญจะช่วยให้บริษัทสามารถส่ง
ผลติภณัฑ์ได้ตามกําหนด และช่วยลดต้นทนุที�เกี�ยวข้องลงได้ เนื�องจากผู้จดัสง่สามารถรวบรวมผลิตภณัฑ์ที�จะต้อง
จดัสง่ในจดุหมายเดียวกนัจากผู้ว่าจ้างหลายรายเพื�อดําเนินการจดัสง่ในคราวเดียวกนัได้ ทําให้ต้นทนุค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งแต่ละครั Gงถูกลง นอกจากนี G การว่าจ้างผู้ เชี�ยวชาญดงักล่าวจะช่วยลดภาระของบริษัทในการรับประกัน
ความเสียหายที�อาจเกิดขึ Gนจากการขนส่งด้วย เนื�องจากผู้ เชี�ยวชาญดังกล่าวจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทํา
ประกนัภยัเอง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

 

- 12 - 

 

 
 
 

 4.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์ 
  ผลติภณัฑ์ของบริษัท สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. สายควบคมุรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ (Control Cable)    
2. ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ (Window Regulator) 

 

 บริษัททําหน้าที�เป็นผู้ผลิตชิ Gนส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement 
Equipment Manufacturer) เพื�อสง่ให้แก่โรงงานประกอบของลกูค้า ผู้ผลติชิ Gนสว่น และศนูย์อะไหล ่ซึ�งได้แก่ ผู้ผลิต
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทั Gงในและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทต่าง ๆ ในเครือของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น โดย
รายละเอียดผลติภณัฑ์ของบริษัทมีดงันี G 

 

 1. สายควบคุม (Control Cable) 
บริษัททําการผลิตสายควบคุมทั Gงที�ใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสายควบคุมเป็นอุปกรณ์ที�มี
ความสําคญัมาก เนื�องจากเป็นอปุกรณ์ที�ใช้ในการควบคมุระบบต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ อาทิ
เช่น ระบบเบรค ระบบสตาร์ทเครื�องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลชั เป็นต้น บริษัทมียอดขายสายควบคมุในปี 
2555 คิดเป็นสดัสว่นประมาณ ร้อยละ 84 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศร้อยละ 97 และเป็นการ
ขายต่างประเทศร้อยละ 3 ของยอดขายรวมของสายควบคมุ ทั Gงนี Gรายละเอียดของผลิตภณัฑ์สายควบคมุของ
บริษัทมีดงันี G 

 

สายควบคมุรถยนต์ (Automobile Control Cable) 
บริษัทผลติสายควบคมุระบบตา่ง ๆ ในรถยนต์ โดยเน้นรถยนต์นั�งสว่นบคุคล รถบรรทกุ (กระบะ) ขนาด 1 ตนั ซึ�งโดย
เฉลี�ยแล้วในรถยนต์ 1 คนั จะมีสายควบคมุประมาณ 8-16 ประเภท ทําหน้าที�ควบคมุการทํางานของระบบ ต่าง ๆ  
ในรถยนต์ เช่น เครื�องยนต์ เกียร์ คลชั ฯลฯ ทั Gงนี G บริษัทสามารถผลติสายควบคมุที�ใช้ในรถยนต์ได้ทกุ ๆ ประเภท 
 

ภาพสายควบคมุหลกัของรถยนต์ที�บริษัทผลติ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
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นอกจากสายควบคมุดงัแสดงในแผนภาพข้างต้นแล้ว บริษัทยงัสามารถผลติสายควบคมุที�ใช้ควบคมุระบบอื�น ๆ ของ
รถยนต์ อาทิ สายโช้ค สายปรับเบาะที�นั�ง สายล็อคประตู สายควบคมุกระจกมองข้าง สายเครื�องปรับอากาศ และ
สายไมล์/วดัความเร็ว เป็นต้น 

 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที�ผา่นมา บริษัทมียอดการจําหนา่ยสายควบคมุรถยนต์ ดงันี G 
หนว่ย: ล้านบาท 

 2553 2554 2555** 
ในประเทศ 1,586 1,320 1,501 
ตา่งประเทศ 15 14 15 
รวม 1,601 1,334 1,516 
อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 64 (17) 14 

** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 
 

สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) 
บริษัทผลติสายควบคมุระบบตา่ง ๆ ของรถจกัรยานยนต์ญี�ปุ่ นทกุประเภท ซึ�งโดยเฉลี�ยแล้วในรถจกัรยานยนต์ 1 คนั 
จะมีสายควบคุมประมาณ 8 ประเภท ซึ�งทําหน้าที�ควบคุมการทํางานของระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ เช่น 
เครื�องยนต์ เกียร์ คลชั ฯลฯ ทั Gงนี G บริษัทสามารถผลติสายควบคมุที�ใช้ในรถจกัรยานยนต์ได้ทกุประเภท 

 

ภาพสายควบคมุหลกัของรถจกัรยานยนต์ที�บริษัทผลติ 
 

 
   
 
 
 

 
 
 
  

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที�ผา่นมา บริษัทมียอดการจําหนา่ยสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ ดงันี G 
หนว่ย: ล้านบาท 

 2553 2554 2555** 
ในประเทศ                   544 495 447 
ตา่งประเทศ 6 37 - 
รวม 550 532 447 
อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 37 (3) (16) 

** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 
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 2.  ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) 
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที�ใช้ในการเปิด-ปิดกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยเป็น
ผลติภณัฑ์ที�บริษัทให้ความสาํคญัในการทําตลาด เนื�องจากสามารถใช้ได้กบัรถทกุชนิด และทกุขนาด บริษัทมี
ยอดขายชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ในปี 2555 คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 14 ของยอดขายรวม 
โดยเป็นการขายในประเทศเกือบทั Gงหมด 
 

แผนภาพแสดงชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบใช้สายควบคมุ 
 
  

 
  
   
 
 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที�ผา่นมา บริษัทมียอดการจําหนา่ยสายควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ ดงันี G 
หนว่ย: ล้านบาท 

 2553 2554 2555** 
ในประเทศ                   416 304 339 
ตา่งประเทศ 0 0 - 
รวม 416 304 339 
อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 31 (27) 12 

** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 
  
สายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
ปัจจบุนัยงัไมช่ดัเจนวา่จะมีเทคโนโลยีใดที�จะนํามาใช้ผลติทดแทนสายควบคมุได้ เนื�องจากสายควบคมุเป็นอปุกรณ์
เกี�ยวกับความปลอดภัยซึ�งได้ผ่านการทดลองและวิจัยจนได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานาน แม้ว่าในปัจจุบัน
บริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ได้เริ�มนําระบบควบคมุด้วยไฟฟ้าเข้ามาใช้ทดแทนสายควบคมุในบางสว่น เช่น 
การใช้ระบบดิจิตอลทดแทนสายไมล์/สายวดัความเร็ว เป็นต้น แตใ่นช่วงระยะเวลาอนัใกล้นี G การทดแทนดงักลา่วคงจะ
เป็นไปได้เพียงบางสว่นเท่านั Gน เนื�องจากแม้จะมีการปรับเปลี�ยนไปใช้ระบบไฟฟ้า แต่อปุกรณ์จําพวกที�เกี�ยวกบัความ
ปลอดภยัอย่างสายควบคุมก็ยงัคงต้องได้รับการติดตั Gงควบคู่ไปด้วย ทั Gงนี G เพื�อให้สามารถควบคุมระบบต่าง ๆ ของ
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ได้ในกรณีที�ระบบไฟฟ้าขดัข้อง อีกทั Gงเพื�อให้เกิดความปลอดภยั เนื�องจากระบบไฟฟ้าไม่
เหมาะสมในการใช้งานกบัอปุกรณ์บางประเภท เช่น ถงันํ Gามนั เพราะอาจเกิดการจดุระเบิดขึ Gนได้ 
 

นอกจากนี G การเปลี�ยนแปลงไปใช้ระบบไฟฟ้าทําให้ต้นทนุในการผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ผลิตสงูกว่าการใช้
สายควบคมุ เพราะต้องรวมคา่ใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันาระบบไฟฟ้าเข้าไปเป็นสว่นหนึ�งของต้นทนุการผลิตด้วย 
จึงคาดวา่ในระยะแรกคงจะมีการปรับเปลี�ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าในรถยนต์รุ่นใหม่บางรุ่นที�มีราคาสงูก่อนเท่านั Gน เช่น 
รถสปอร์ต เนื�องจากผู้ผลติสามารถตั Gงราคาให้สงูขึ Gนได้โดยไมก่ระทบกระเทือนตอ่ผู้บริโภคมากนกั 
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สําหรับรถยนต์นั�งส่วนบุคคลส่วนใหญ่ รถกระบะ รวมทั Gงรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะรถรุ่นใหม่ ๆ ที�จะออก 
สู่ตลาดในช่วงระยะเวลา 2-3  ปีข้างหน้านั Gน จะยังคงต้องใช้สายควบคุมต่อไป ซึ�งเมื�อพิจารณารวมกับอาย ุ
ของผลติภณัฑ์หลงัออกสูต่ลาดโดยเฉลี�ยประมาณ 4-8 ปีสาํหรับรถยนต์ และ 2-3 ปีสําหรับรถจกัรยานยนต์ และนบั
รวมในสว่นอะไหลที่�จะต้องผลิตเพื�อขายให้กบัศนูย์อะไหลอ่ย่างต่อเนื�องอีกระยะหนึ�งหลงัจากนั Gน บริษัทจึงมีความ
เชื�อมั�นวา่เทคโนโลยีสายควบคมุจะยงัคงมีความสาํคญัอยูต่อ่ไป 

 

ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 
 ในปัจจุบนัยงัไม่มีเทคโนโลยีใหม่ที�จะนํามาใช้ทดแทนชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ได้ บริษัทจึงมีความ

เชื�อมั�นวา่เทคโนโลยีชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์จะยงัคงใช้กนัอยา่งแพร่หลายตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลานาน 
 

4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
  4.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด 

บริษัทได้ดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่ายสายควบคุมมาเป็นเวลากว่า 33 ปี และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 15 ปี มีผลงานและคุณภาพเป็นที�ยอมรับและไว้วางใจของลกูค้ามาอย่าง
ตอ่เนื�อง โดยในการดําเนินงานที�ผา่นมา บริษัทมีกลยทุธ์ทางการตลาดที�สาํคญั ดงันี G 

 

1) มุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 
บริษัทได้จัดทําการวิจัยตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ ในปี 2555 พบว่า มีโอกาสที�จะขยายส่วนแบ่งตลาดชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เพิ�มมากขึ Gน เนื�องจากคู่แข่งที�จะมาตั Gงฐานการผลิตในประเทศไทยยงัมี
จํานวนไมส่งูมากนกั ประกอบกบัลกูค้ายงัมุง่เน้นที�จะจดัหาชิ Gนสว่นภายในประเทศมากขึ Gน จึงนา่จะเป็นโอกาส
ในการขยายส่วนแบ่งตลาดเพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้มากขึ Gน โดยบริษัทได้นํากลยุทธ์ด้าน 
Cost leader คือ การลดต้นทนุและหาแนวทางในการปรับปรุงด้านราคาให้สามารถแข่งขนัได้กบัคู่แข่งทั Gงใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั Gงศึกษาด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีที�จะช่วยลดต้นทนุสําหรับชิ Gนสว่นที�ยงัคง
ต้องนําเข้าจากตา่งประเทศอยู ่ 

 

2) มุ่งเน้นการผลิตผลติภณัฑ์ทีมีคุณภาพ 
 แม้บริ ษัทจะมี กิจกรรมการลดต้นทุนโดยการวิ เคราะห์คุณค่าทางวิศวกรรม (VA/VE ห รือ Value 

Analyses/Value Engineering) แต่บริษัทก็ตระหนักดีถึงความสําคัญในการรักษาคุณภาพ ให้ได้ตาม
มาตรฐานที�กําหนดไว้ จากเหตผุลดงักลา่ว บริษัทจึงมีการพฒันาคณุภาพการผลิตมาโดยตลอด การที�บริษัท
สามารถรักษามาตรฐานการผลิตให้มีคณุภาพอย่างสมํ�าเสมอ จึงทําให้การผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพ มี
ของเสยีระหวา่งผลติน้อย ซึ�งสง่ผลให้บริษัทมีต้นทนุการผลติที�ตํ�าลงด้วย 

 

3) มุ่งเน้นความสัมพนัธ์กับลูกค้า 
บริษัทให้ความสาํคญักบัการสร้างความพึงพอใจให้ลกูค้า โดยเน้นหลกัการบริการลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer 
Relation Management : CRM) ด้วยการศกึษาความต้องการของลกูค้าในทกุ ๆ ด้าน คือ คณุภาพ ราคา และ
การสง่มอบ (QCD) เพื�อบริหารจดัการให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างมีสมัพนัธ์
ภาพที�ดีตอ่กนั โดยมีการกําหนดวดัระดบัความพงึพอใจของลกูค้าไว้เป็นเป้าหมายขององค์กร พร้อมทั Gงนํามา
วิเคราะห์และกําหนดแผนการปรับปรุงร่วมกนั เพื�อสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า อีกทั Gงยงัได้กําหนด 
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แผนการออกเยี�ยมลกูค้าเพื�อรับทราบปัญหาต่าง ๆ และนําข้อเสนอแนะของลกูค้ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง 
โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัอตุสาหกรรมยานยนต์อย่างสมํ�าเสมอ นอกจากนี G บริษัทยงั
มีการส่งพนกังานไปร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื�อให้พนกังานเข้า
ใจความต้องการและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ ซึ�งการร่วมมือเพื�อพัฒนา
ผลติภณัฑ์ดงักลา่วจะเป็นการช่วยสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าและเพิ�มโอกาสในการขายผลิตภณัฑ์ของ
บริษัทตอ่ไป  

 

4) การจัดส่งผลติภณัฑ์ได้ตรงต่อเวลา 
การจดัสง่ผลติภณัฑ์ได้ตรงตามเวลาที�ลกูค้าต้องการเป็นปัจจยัที�สําคญัไม่น้อยไปกว่าคณุภาพของผลิตภณัฑ์ 
บริษัทได้พฒันาระบบการจดัสง่ผลติภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าอยา่งตอ่เนื�อง โดยใช้ระบบ Toyota Production System 
(TPS) ซึ�งเป็นระบบ ที�คิดค้นโดยโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั�น มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ
ในการผลติและจดัสง่ผลติภณัฑ์ของบริษัทให้แก่ลกูค้า  

 

5) มีพันธมิตรทางธุรกิจทีเป็นทียอมรับ 
การที�บริษัทมีพนัธมิตรทางธุรกิจที�มีชื�อเสยีงและเป็นที�ยอมรับของผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ อาทิเช่น 
ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น การทําสญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค การทําสญัญาความ
ร่วมมือในการผลิตสายควบคมุในรถยนต์กับ Flextech จากประเทศอาร์เจนตินา เป็นเหตุผลสําคญัที�ทําให้
บริษัทได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานและคณุภาพของผลติภณัฑ์จากลกูค้า 

 

6)  กลยุทธ์ด้านการกาํหนดราคา 
       เนื�องจากนโยบายการจดัหาสนิค้าจากทั�วโลก (Global Sourcing) ของลกูค้าทําให้มาตรฐานของการกําหนด

ราคาขายต้องเปลี�ยนไป เพราะนอกจากที�บริษัทจะต้องเปรียบเทียบราคากบัคู่แข่งในประเทศและในภมูิภาค
ใกล้เคียงแล้ว ยงัต้องเปรียบเทียบกบัผู้ผลติอื�น ๆ ในทั�วทกุมมุโลกอีกด้วย โดยนโยบายดงักลา่วสามารถมองได้
ทั Gงแง่บวกและแง่ลบ ในแง่บวกเนื�องจากลูกค้าไม่เจาะจงที�จะซื Gอจากผู้ ผลิตแห่งใดเป็นพิเศษ จึงทําให้
บริษัทผู้ผลติชิ Gนสว่นมีโอกาสในการขายมากขึ Gน แตใ่นทางกลบักนัก็หมายความวา่ลกูค้าก็มีโอกาสที�จะเลือกที�
จะซื Gอจากผู้ผลติอื�น ๆ ที�ไมใ่ช่บริษัทเช่นกนั โดยที�ผู้ซื Gอจะเน้นหนกัในการพิจารณาราคาเป็นหลกั ดงันั Gนในการ
กําหนดราคาขายบริษัทจึงจะต้องพิจารณาอยา่งรอบคอบและต้องมั�นใจวา่สามารถแขง่ขนัในระดบัโลกได้ 

 

7) กลยุทธ์การพัฒนาชิ $นส่วนภายในประเทศ (Local Parts)  
บริษัทมีแผนที�จะพัฒนาผู้ ผลิตชิ Gนส่วนในประเทศให้มากขึ Gน เพื�อที�จะลดการสั�งซื Gอวัตถุดิบนําเข้าจาก
ตา่งประเทศ ซึ�งจะทําให้ต้นทนุตํ�าลง และบริษัทมีความยืดหยุน่ในการใช้กลยทุธ์ด้านราคาในการแข่งขนั และ
การวางแผนผลติชิ Gนสว่นรุ่นใหม ่ๆ ในระยะยาว รวมทั Gงจะช่วยลดความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนด้วย รวมทั Gง
ได้ศกึษาข้อมลูของคูแ่ขง่และทําการวิเคราะห์การเปรียบเทียบราคา เพื�อพฒันาและปรับปรุงให้มีการแขง่ขนัได้  
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4.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (กรุณาระบุสัดส่วน)  
ในปี 2555 บริษัทมียอดขายรวมทั Gงสิ Gนจํานวน 2,355 ล้านบาท โดยเมื�อแบ่งสดัสว่นยอดขายของบริษัทในปี 
2555 แยกตามยี�ห้อของลกูค้า (รวมยอดขายให้แก่ศูนย์อะไหล่ของผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แต่ละ
ราย) จะสามารถแบง่ได้ตามแผนภมูิวงกลมดงันี G 
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22%

8%

10%

8%

5%

6%
2%

6%2%2%

11%

 
 
 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบ่งได้ดงันี $ 
1. ผู้ผลิต 
 กลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถยนต์  

กลุม่ลกูค้าของบริษัทสาํหรับธุรกิจผลติสายควบคมุรถยนต์ และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ ได้แก่ บริษัทผู้ผลิต
รถยนต์ชั Gนนําต่าง ๆ อนัได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค 
เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ แมนแูฟคเจอริ�ง จํากดั บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศ
ไทย) จํากดั เป็นต้น   ซึ�งลกูค้าดงักลา่วเป็นลกูค้าของบริษัทมาเป็นเวลานาน โดยบริษัทมีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่ คือ 
บริษัท ฮอนด้า ออโต โมบิล (ประเทศไทย) จํากดั คิดเป็นร้อยละ 29 ของยอดขายรวม ทั Gงนี G เพื�อเป็นการลดความเสี�ยงจาก
การพึ�งพาลกูค้ารายใหญ่ บริษัท   จึงมีนโยบายเพิ�มสว่นแบง่ตลาดจากลกูค้าเดิมรายอื�น ๆ และขยายฐานสูล่กูค้าใหมเ่พิ�ม
มากขึ Gน โดยจะเน้นไปที�กลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที�จะย้ายฐานการผลิตมายงัประเทศไทย นอกจากนี Gยงัรวมถึงการหา
ลกูค้าใหมใ่นภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วย    ซึ�งเป็นไปตามเป้าหมายหลกัของบริษัทที�ต้องการจะรักษาความเป็น
บริษัทผู้ผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั Gนนําในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อื�น ๆ 
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ผู้ผลติรถยนต์ที�เป็นลกูค้าของบริษัท ในชว่งระยะเวลา 5  ปี (ตั Gงแตปี่ 2551 – 2555**) มีดงันี G 
บริษัทผู้ผลติรถยนต์ รุ่นรถยนต์ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-  Vios, Corolla, Altis, Camry, Hilux Vigo, Yaris, Fortuner, Prius,  
 
- City, Jazz, Civic, Accord, CR-V, Brio 
 
- Space Wagon, Lancer Cedia, G-Wagon, Triton, Fuso, Pajaro 

sport, Lancer EX, Mirage 
 
- D-Max, MU-7, Truck N*Series & F*Series 
 
- Teana, Navara, Tida, March, Almera 
 
- Ranger, BT-50, Ford Everest, Mazda 2, Ford Fiesta 

 
 

- Series 3, Series 5, Bus 
 
- Captiva, Aveo, Corolado 
 
 

- Xenon 
 
 

- Swift, Caribian 

** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 
 

กลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถจกัรยานยนต์    
กลุ่มลูกค้าของบริษัทสําหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ได้แก่ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ� ง จํากัด  
บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จํากัด บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากดั บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศ
ไทย) จํากดับริษัทมีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่คือบริษัท ไทยฮอนด้า แมนแูฟคเจอริ�ง จํากดั คิดเป็นร้อยละ 9 ของยอดขาย
รวม เพื�อเป็นการลดความเสี�ยงจากการพึ�งพาลกูค้ารายใหญ่เช่นเดียวกบัลกูค้าในกลุม่ผู้ผลติรถยนต์ บริษัทมีนโยบายเพิ�ม
สว่นแบง่ตลาดจากลกูค้าเดิม และขยายฐานลกูค้าใหมเ่พิ�มมากขึ Gน โดยจะเน้นไปที�กลุม่บริษัทผู้ผลิตรถจกัรยานยนต์ที�จะ
ย้ายฐานการผลิตมายงัประเทศไทย นอกจากนี Gยงัรวมถึงการหาลกูค้าใหม่ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วย ทั Gงนี G
เป็นไปตามเป้าหมายหลกัของบริษัทที�ต้องการจะรักษาความเป็นบริษัทผู้ผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั Gน
นําในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
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ผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ที�เป็นลกูค้าของบริษัท ในชว่งระยะเวลา 5 ปี (ตั Gงแตปี่ 2551 – 2555**) มีดงันี G 
บริษัทผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ รุ่นรถจกัรยานยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-   Wave, Phantom, Nice, Dream, Sonic, CBR, NSR, Tena,    
    Click, Air Blade, Scoopy 
 
-  Smash, RC100, Step, Katana, Jarato, Hayata, Shogun,      
    Skydrive 
 
-  Mio, Nouvo, X-1, Spark Nano, Fino, Fiore, Ferano 
 
-  Kaze, Boss, GTO, KL650, KLX300, KSR, KRK Victor,  
   KR, EX250 Ninja, ER650 
 
-  Gorila RK-125, Cruiser RK-125, Classic RK-110, Monkey 
   RK-125 

** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 

 
2.  ศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์  

กลุ่มลูกค้าศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นลูกค้าต่อเนื�องจากกลุ่มลูกค้าผู้ ผลิตรถยนต์และ        
รถจกัรยานยนต์ เนื�องจากเป็นสว่นของการบริการอะไหลแ่ละซอ่มบํารุงรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ของผู้ผลิตแต่ละ
รายการขยายตวัของลกูค้ากลุม่นี G จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
 

บริษัทมีทีมการตลาดที�มีประสบการณ์ในการขายตรงและการบริการหลงัการขายเป็นของตนเอง โดยเจ้าหน้าที�
การตลาดของบริษัทจะทําการหารายชื�อและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ซึ�งมีทั Gงกลุม่เป้าหมายที�เป็นบริษัทในเครือและ
กลุม่เป้าหมายใหม ่    จากนั Gนจะสง่ทีมการตลาดซึ�งมีความเชี�ยวชาญและได้รับการอบรมในเรื�องผลติภณัฑ์เป็นอย่างดี
เข้าไปติดตอ่ โดยบริษัทได้เน้นถึงความสาํคญัของบริการหลงัการขาย โดยเจ้าหน้าที�การตลาดจะเข้าเยี�ยมเยียนและ
พบปะกับลกูค้าอย่างสมํ�าเสมอเพื�อรับทราบปัญหาและนําไปปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้อยู่ในระดบัสงูสดุตามที�
ลกูค้าคาดหวงั 

  
 4.2.3  การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

 บริษัทมีช่องทางการจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์ดงันี G 

• การจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM (Original 
Equipment Manufacturer) ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์โดยตรง (First Tier) โดยผลิตตาม
แบบ (Specification) ที�ผู้ผลิตกําหนดไว้ในแต่ละรุ่น และทําสญัญากบัผู้ผลิตตามระยะเวลาในการผลิต
แตล่ะรุ่น  ซึ�งมีระยะเวลาการผลติประมาณ 4-8 ปี สาํหรับรถยนต์ และ 2-3 ปี สาํหรับรถจกัรยานยนต์  
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1 2

ผู้ผลิตประกาศแผน
การผลิตรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์

ออกแบบและ /หรือ
ผลิตชิ�นงานต้นแบบ

ขั�นตอนคัดเลือกผู้
ผลิต

บริษัทฯ ได้รับเลือก ผลิตส่งโรงงานผู้ผลิต
(OEM)

ผลิตอะไหล่
(REM)

3 4 5 61 2

ผู้ผลิตประกาศแผน
การผลิตรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์

ออกแบบและ /หรือ
ผลิตชิ�นงานต้นแบบ

ขั�นตอนคัดเลือกผู้
ผลิต

บริษัทฯ ได้รับเลือก ผลิตส่งโรงงานผู้ผลิต
(OEM)

ผลิตอะไหล่
(REM)

3 4 5 6

• การจดัจําหนา่ยสายควบคมุและชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์หรือชิ Gนสว่น (Components) ของ
สายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ในลกัษณะ OEM ให้แก่ผู้ผลิตชิ Gนสว่นรถยนต์และ       
รถจกัรยานยนต์ (Second Tier) เพื�อผลิตเพิ�มเติมก่อนสง่ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ต่อไป      
โดยเป็นการผลติตามคําสั�งซื Gอของผู้ผลติชิ Gนสว่นนั Gน ๆ 

• การจดัจําหนา่ยสายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ให้แก่ศนูย์อะไหลข่องรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ในลกัษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใช้ช่องทางเดียวกนั
กบัการจดัจําหนา่ยในลกัษณะ OEM เนื�องจากเป็นการจําหน่ายให้แก่ศนูย์บริการของผู้ผลิตรถยนต์และ 
รถจกัรยานยนต์แตล่ะราย ทั Gงนี Gจะเป็นการจดัจําหนา่ยตามใบคําสั�งซื Gอเป็นครั Gง ๆ ไป 

 

ในปัจจบุนั บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากการขายในประเทศตอ่ตา่งประเทศเทา่กบัร้อยละ 94 ตอ่ร้อยละ 6  โดย
มีการสง่ออกไปยงัประเทศมาเลเซีย จีน บราซิล สหรัฐอเมริกา อินเดีย เวียดนาม ญี�ปุ่ น อินโดนีเซีย และสเปน  
 

ทั Gงนี G ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ บริษัทจะต้องผ่านกระบวนการ
คดัเลอืกผู้ผลติชิ Gนสว่นซึ�งจะเริ�มตั Gงแตบ่ริษัทผู้ผลติรถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์ประกาศแผนการผลิต โดยจะ
เปิดให้บริษัทผู้ผลิตชิ Gนส่วนเข้าร่วมเสนอราคาเพื�อเป็นผู้ ผลิตชิ Gนส่วน โดยการนําเสนอแบบและราคาของ
ชิ Gนสว่นสาํหรับรถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์เป็นรุ่น ๆ ไป  

 
 กระบวนการคัดเลือกผู้ผลิตชิ $นส่วนสาํหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นมีดังนี $ 
 
 
  
 
 

ขั Gนตอนที� 1 บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิตรถรุ่นใหม่ โดยให้รายละเอียดเกี�ยวกับ
ระยะเวลาที�เริ�มออกแบบ ทดสอบ กระทั�งเริ�มทําการผลิตจริง ตลอดจนกําหนดคุณสมบตัิ จํานวน และ
เงื�อนไขอื�น ๆ ของผลติภณัฑ์ที�ต้องการแก่บริษัทผู้ผลติชิ Gนสว่น  

ขั Gนตอนที� 2 บริษัทผู้ ผลิตชิ Gนส่วนดําเนินการออกแบบและ/หรือผลิตชิ Gนงานต้นแบบ เพื�อประมาณการต้นทุนและ
นําเสนอราคาตลอดจนแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพในการผลิตให้แก่บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์หรือ
รถจกัรยานยนต์เพื�อพิจารณาคดัเลอืก 

ขั Gนตอนที� 3  บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที�มีคุณสมบตัิครบถ้วน ตรงตาม
คณุสมบตัิที�ต้องการ และแจ้งผลการคดัเลอืกให้แก่บริษัทผู้ผลติชิ Gนสว่นที�ได้รับการคดัเลอืกนั Gน 

ขั Gนตอนที� 4          ผู้ผลิตชิ Gนส่วนได้รับการคดัเลือกเป็นผู้ผลิต โดยมีการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษร และผู้ผลิตชิ Gนส่วนต้อง 
จดัทําแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัแผนการผลติหลกัของผู้ประกอบรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ 

ขั Gนตอนที� 5 และ 6 บริษัทผู้ผลิตชิ Gนสว่นที�ได้รับการคดัเลือกดําเนินการผลิตสง่โรงงานผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ตาม
ช่วงระยะเวลาตา่ง ๆ ที�ผู้ประกอบรถกําหนด ตลอดจนต้องทําการผลติสง่ให้ศนูย์บริการหลงัการขายเพื�อใช้
เป็นอะไหลต่อ่ไป 
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 4.2.4  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต 
  ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2556 

ในปี 2555 ที�ผา่นมาอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยมีการขยายตวัอย่างมาก มีรถรุ่นใหม่ ๆ เข้าสูต่ลาด เช่น อีโค
คาร์ จากหลายคา่ย หรือ รถกระบะรุ่นใหม ่ๆ รวมไปถึงนโยบายสง่เสริมจากภาครัฐ ทําให้ยอดการผลิตสงูถึง 
2,000,000 คนัเป็นครั Gงแรกในประวตัิศาสตร์และคาดการณ์ว่าน่าจะสงูถึง 2,400,000 คนั เมื�อเทียบกบัปี 
2554 จะมีการเติบโตที�สงูขึ Gนมากกวา่ 50% ซึ�งการผลติที�ลดลงในปี 2554 มีสาเหตมุาจากเหตกุารณ์สนึามิที�
ประเทศญี�ปุ่ นในช่วงต้นปี และเหตกุารณ์นํ Gาทว่มประเทศไทยครั Gงใหญ่ในช่วงปลายปี  
 

ในปี 2556 ที�จะถึงนี G คาดวา่อตุสาหกรรมยานยนต์จะขยายตวัเพิ�มขึ Gนอีก 5 - 10% โดยจะมีรถรุ่นใหม ่ๆ  ออก
สูต่ลาดอยา่งต่อเนื�อง อีกทั Gงทกุบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ (โดยเฉพาะญี�ปุ่ น) ยงัได้ลงทนุต่อเนื�องในการเพิ�มกําลงั
การผลติ เนื�องจากปัญหาคา่เงินเยนที�สงูมากและความขดัแย้งระหว่างเรื�องสิทธิครอบครองหมู่เกาะระหว่าง
จีน – ญี�ปุ่ น  ซึ�งปัญหาเหลา่นี Gส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตในทั Gงสองประเทศ มีความเป็นไปได้สงูที�จะใช้
ประเทศไทยเป็นฐานการผลติเพื�อทดแทน สง่ผลให้ประเทศไทยนา่จะสามารถผลติรถยนต์ได้มากขึ Gน 

 

ในระยะยาว ประเทศไทยมีเป้าหมายที�จะผลติรถยนต์ให้ถึง 3,000,000 คนัในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ�งจะทําให้เรา
เป็นผู้ผลติรถยนต์ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก  
 

สถติิยอดผลติรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
                                                                                  (หนว่ย : คนั) 

ปี รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

 ยอดผลิต ยอดขาย ยอดส่งออก 
อัตราการ
เติบโต ยอดผลิต ยอดขาย ยอดส่งออก 

อัตราการ
เติบโต 

  
ในประเทศ 

 
ของยอดผลิต 

(%)  
ในประเทศ 

 
ของยอดผลิต 

(%) 

2553 1,645,304 894,690 750,614 65 2,024,599 1,868,911 155,688 24 

2554 1,457,795 733,950 723,845 (11) 2,043,039 1,821,875 221,164 1 

2555** 1,723,618 981,753 741,865 18 2,024,044 1,786,738 237,306 (1) 
 ** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท)                           

ที�มา : สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ณ วนัที� 6 ธนัวาคม 2555 
 
สภาวะการแข่งขันในต่างประเทศ 
ในสภาวะการแข่งขนัต่างประเทศปัจจุบนั ผู้ผลิตรถยนต์ใช้นโยบายการจดัซื Gอแบบ Global Sourcing ซึ�งจะ
ทําการเปรียบเทียบราคาชิ Gนสว่นวตัถดุิบจากผู้ผลติทั�วโลก ซึ�งหมายความวา่ เรามีทั Gงโอกาสในการขายสินค้า
ได้มากขึ Gน และมีโอกาสที�จะถูกคู่แข่งแย่งลกูค้าในเวลาเดียวกัน ผู้ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่มกัจะถูก
เปรียบเทียบราคากบัประเทศอินโดนีเซีย จีน อินเดีย และญี�ปุ่ น การเสนอราคาจึงจําเป็นต้องคํานึงถึงราคา
ของผู้ผลติในประเทศตา่ง ๆ ดงัที�ได้กลา่วไว้ โดยผู้ ที�ทําราคาได้ถกูที�สดุจะมีโอกาสได้รับเลอืกมากที�สดุ  
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แตใ่นอีกมมุหนึ�ง ความสามารถในการจดัสง่และการดแูลคณุภาพก็ยงัคงเป็นสิ�งที�ผู้ผลิตรถยนต์พิจารณาอยู่
เสมอ ยกตวัอย่างเช่น  การใช้ฐานการผลิตแห่งเดียวสําหรับสง่ชิ Gนสว่นให้กบัประเทศต่าง ๆ จะต้องคํานึงถึง
การทําสต๊อกสินค้าให้มีปริมาณเพียงพอ การบริหารการจดัสง่เพื�อรองรับการผลิตแบบ Just-in-time จะทํา
อยา่งไรให้มีประสทิธิภาพ ความแตกตา่งด้านภาษา ซึ�งยงัคงพบเสมอในการติดตอ่งานข้ามประเทศ และการ
แก้ไขปรับปรุงด้านคุณภาพ ก็ไม่สามารถดําเนินการได้รวดเร็วเช่นเดียวกับการซื Gอภายในประเทศ ดังนั Gน 
แม้ว่าราคาในหลายประเทศจะตํ�ากว่าของประเทศไทย แต่เมื�อพิจารณาทั Gงสามปัจจยัรวมกนั สินค้าที�ผลิต
จากประเทศไทยมีราคาสงูกวา่อินเดียและจีน แต่ราคาและคณุภาพยงัเป็นรองญี�ปุ่ น  และการที�ประเทศไทย
ตั Gงอยูใ่นจดุศนูย์กลางของอาเซียน จึงเป็นข้อได้เปรียบในการที�ผู้ผลติรถยนต์จะใช้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง
กระจายสินค้าภายในภูมิภาค จึงสามารถมองได้ว่าอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยนั Gนยงัมีความได้เปรียบและ
โอกาสไมน้่อยเช่นกนั 

 

 4.3 การจัดหาผลติภณัฑ์ 
  4.3.1 กาํลังการผลิต 

บริษัทมีกําลงัการผลติและอตัราการใช้กําลงัการผลติในชว่งปี 2553 - 2555 ดงัตารางตอ่ไปนี G  
 2553 2554* 2555** 
สายควบคุมรถยนต์    

กําลงัการผลติ (เส้น) 29,200,000 35,727,780 45,471,720 
การผลติจริง (เส้น) 20,690,962 18,068,479 27,384,696 
อตัราการใช้กําลงัการผลติ (ร้อยละ) 71% 51% 60% 

สายควบคุมรถจักรยานยนต์    
กําลงัการผลติ (เส้น) 16,000,000 18,734,023 23,843,302 
การผลติจริง (เส้น) 9,825,995 9,024,459 10,955,124 
อตัราการใช้กําลงัการผลติ (ร้อยละ) 61% 48% 46% 

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์    
กําลงัการผลติรวม (ชดุ) 2,600,000 2,560,800 3,259,200 
การผลติจริง - แบบใช้สายควบคมุ (ชดุ) 952,848 625,681 861,156 
อตัราการใช้กําลงัการผลติ (ร้อยละ) 37% 24% 26% 

* ข้อมลูกําลงัการผลิตและอตัราการใช้กําลงัการผลิตประจําปี 2554 มีการแก้ไขข้อมลูตามที�เกิดขึ Gนจริง 
** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

 

- 23 - 

4.3.2 ขั $นตอนการผลิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั Gนตอนการผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
การผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีขั Gนตอนการผลิตที�เหมือนกันทุกประการ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น              
5 ขั Gนตอนหลกั ดงันี G 
1.    ขั Gนตอนการผลติสายนอก  เริ�มจากการเตรียมวตัถดุิบ โดยนําลวดกลมที�มีคณุภาพและขนาดตามความต้องการ

ของลกูค้ามารีดให้แบน จากนั Gนจึงนําลวดซึ�งได้ผ่านการรีดแบนแล้วมาเข้าเครื�องม้วน
เป็นท่อ แล้วจึงนําท่อที�ได้มาหุ้ มพลาสติกอีกชั Gนหนึ�ง ก่อนที�จะตัดให้ได้ขนาดตาม
ต้องการ 

2.    ขั Gนตอนการผลติสายใน   เริ�มจากการนําลวดสําเร็จรูปมาตดัให้ได้ขนาดตามต้องการ ปอกฉนวนที�ปลาย (กรณี    
ที�ลวดนั Gนหุ้มพลาสติก) ใช้แรงกดทําให้ลวดนั Gนบานออก และใส่หวัยึด เพื�อรอนําไป
ประกอบกบัสายนอก 

3.    ขั Gนตอนการผลติชิ Gนสว่น  นําเม็ดพลาสติกมาหลอมและฉีดขึ Gนรูปพลาสติกตามแบบที�ต้องการเพื�อนําไปเป็นสว่น 
       พลาสติกสาํเร็จรูป ประกอบสาํหรับสายควบคมุรถยนต์ตอ่ไป 
4.    ขั Gนตอนการประกอบ    นําสายนอกมาประกอบกับสายใน โดยติดอุปกรณ์และชิ Gนส่วนประกอบอื�น ๆ ตาม

คณุลกัษณะของสายควบคมุรถยนต์ประเภทที�ต้องการ 
5.    ขั Gนตอนการตรวจสอบคณุภาพ  บริษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพของชิ Gนงานก่อนที�จะบรรจุผลิตภณัฑ์ที�ผลิตได้ลง

กลอ่งเพื�อเตรียมสง่มอบให้แก่ลกูค้าตอ่ไป 
 

รีดลวดกลมให้แบน 

ม้วนเป็นท่อ 

นําท่อทีได้มาหุ้ม 
พลาสติกอีกชั $น 

ตัดตาม ขนาดที 
ต้องการ 

ขั $นตอนการผลิตสายนอก 

ลวดสาํเร็จรูป 

ตัดตาม ขนาดที 
ต้องการ 

ขึ $นรูปปลายสายใน 

ใส่หวัยึด 

ปอกฉนวนกรณีทีลวดนั$น  
หุ้มพลาสติก 

 

ประกอบ 

ติดอุปกรณ์ ตัวยึด ตาม 
คุณลักษณะประเภทของ 

สายควบคุม 

ตรวจสอบ 

บรรจุเพือเตรียมจัดส่ง 

ขั $นตอนการผลิตสายใน 

รีดลวดกลมให้แบน 

ม้วนเป็นท่อ 

นําท่อทีได้มาหุ้ม 
พลาสติกอีกชั $น 

  ตัดตามขนาดที 
 

 
ต้องการ 

  ขั $นตอนการผลิตสายนอก 

ลวดสาํเร็จรูป 

  ตัดตามขนาดที 
 ต้องการ 

ขึ $นรูปปลายสายใน 

ใส่หวัยึด 

ประกอบ 

   ติดอุปกรณ์ ตัวยึด ตาม 
  คุณลักษณะประเภทของ 

สายควบคุม 

ตรวจสอบ 

บรรจุเพือเตรียมจัดส่ง 

  ขั $นตอนการผลิตสายใน 
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ขั Gนตอนการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 
       

การผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบง่ออกได้เป็น 4 ขั Gนตอนหลกัดงันี G 
1. ขั Gนตอนการประกอบโครงชุดรางเลื�อน เริ�มจากการนําโครงเหล็กที�จัดซื Gอมา

ประกอบเข้าชดุตามแบบที�ต้องการ 
2. ขั Gนตอนการประกอบชิ Gนส่วนหลกั เป็นการติดตั Gงมอเตอร์ ลกูล้อ และสายเคเบิล 

(แบบสายควบคมุ) ทาจาระบี เป็นต้น 
3. ขั Gนตอนการประกอบเก็บรายละเอียด เก็บรายละเอียดต่าง ๆ และใสต่วัน๊อต หรือ

ตวัยดึ 
4. ขั Gนตอนการตรวจสอบคุณภาพ โดยจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของชิ Gนงาน 

ก่อนที�จะบรรจผุลติภณัฑ์ที�ผลติได้ลงกลอ่งเพื�อเตรียมสง่มอบให้แก่ลกูค้าตอ่ไป 
 
 
 
 

4.3.3 การจัดหาวัตถุดิบ 
ในการผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์นั Gน บริษัทมีการ
จดัหาวตัถดุิบและชิ Gนสว่นประกอบจากทั Gงคู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทั Gงนี Gชิ Gนสว่นประกอบต่าง ๆ 
(Component Parts) ที�บริษัทสั�งซื Gอนั Gน เป็นชิ Gนสว่นที�บริษัทยงัไมส่ามารถหาผู้ผลติในประเทศได้ หรือไม่คุ้มทนุ
ที�จะผลติ 

 

ในปี 2555 บริษัทมีการจดัซื Gอวตัถดุิบและชิ Gนสว่นประกอบเพื�อนํามาใช้ในกระบวนการผลติสายควบคมุรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์ และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ คิดเป็นมลูค่ารวมทั Gงสิ Gนประมาณ 1,879 ล้าน
บาท ทั Gงนี Gเป็นการจดัซื Gอในประเทศไทยประมาณร้อยละ 60 และเป็นการจดัซื Gอจากต่างประเทศประมาณร้อย
ละ 40 โดยวตัถดุิบและชิ Gนสว่นประกอบหลกัที�บริษัทซื Gอมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ วตัถดุิบและชิ Gนสว่น
ประกอบประเภทเหลก็ ยาง ลวด เม็ดพลาสติก และมอเตอร์  เป็นต้น  

 

สําหรับคู่ค้าของบริษัทนั Gนมีจํานวนหลายรายซึ�งสว่นใหญ่จะเป็นคู่ค้ากบับริษัทมาเป็นระยะเวลานาน โดยมี    
คู่ค้า 1 ราย ที�มียอดสั�งซื Gอรวมจากบริษัทในปี 2555 มากกว่าร้อยละ 10 ของยอดการสั�งซื Gอรวมของบริษัท 
ได้แก่ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 23.50 ทั Gงนี G วตัถุดิบและชิ Gนสว่นประกอบหลกัที�ซื Gอ
จากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น ได้แก่ วตัถดุิบและชิ Gนสว่นประกอบประเภทยาง สว่นประกอบสําเร็จรูป เหล็ก และ
เม็ดพลาสติก เพื�อนํามาใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชุดควบคมุรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ โดยสาเหตุที�บริษัทต้องจัดซื Gอวตัถุดิบและชิ Gนส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น นั Gน 
เนื�องจากชิ Gนสว่นประกอบดงักลา่วเป็นชิ Gนสว่นประกอบที�ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการ
ผลิตไม่คุ้มที�จะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ดงันั Gน การซื Gอจาก       
ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที�มีนโยบายในการสนบัสนุนด้านวตัถุดิบและชิ Gนส่วน
ประกอบที�มีคณุภาพและราคา ที�แข่งขนัได้ให้กบับริษัทในกลุม่ของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น อยู่แล้วจึงเป็นวิธีที�

นําโครงมาใส่ชุดอุปกรณ์

ใส่ส่วนประกอบ
(สายเคเบิล ลูกล้อ มอเตอร์)

ใส่น๊อตและตัวยดึ

ขั�นตอนการผลติชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ตรวจสอบ

บรรจุเพื=อเตรียมจดัส่ง
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เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้ทําสญัญาที�กําหนดให้บริษัทจะต้องจดัซื Gอวตัถดุิบและชิ Gนสว่นประกอบ
จากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�นแตอ่ยา่งใด 
 

สาํหรับสดัสว่นการสั�งซื Gอนั Gน บริษัทมีการสั�งซื Gอจากคูค้่าหลายราย แตไ่มไ่ด้พึ�งพาการจดัซื Gอวตัถดุิบและชิ Gนสว่น
ประกอบจากคูค้่ารายใดรายหนึ�งเป็นสาํคญั และเนื�องจากบริษัทมีคูค้่าหลายราย ทําให้หากเกิดปัญหาในการ
จดัหาจากคูค้่ารายใดรายหนึ�ง บริษัทจะยงัสามารถจดัหาวตัถดุิบและชิ Gนสว่นประกอบทดแทนที�มีคณุภาพใน
ระดบัเดียวกนัจากคูค้่ารายอื�นได้ 

 
4.3.4 ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

บริษัทได้ทําการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื�อง เพื�อยกระดับการจัดการด้านสิ�งแวดล้อมให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบนั โดยกําหนดให้ทําการปรับปรุงนโยบายด้านสิ�งแวดล้อม    
ทกุ ๆ 5 ปี และประชาสมัพนัธ์ไปยงัพนกังานทกุระดบัให้รับทราบ ซึ�งนโยบายฯ สําหรับปี 2555 ได้ทบทวนให้
เกิดความเหมาะสม (เมื�อวนัที� 7 ธันวาคม 2554) โดยมติที�ประชุมเห็นว่า นโยบายฯ ที�ใช้อยู่ในปัจจุบนัยงัคง
เหมาะสมและทนัตอ่เหตกุารณ์ในปัจจบุนั ดงันี G 
 

นโยบายด้านสิ�งแวดล้อมในปี 2555 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เป็นสถานประกอบการไร้มลพิษ ปลอดภยัต่อทุกชีวิต เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม      
หยดุโลกร้อนด้วยมือเรา 
1. มุ่งมั�นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดปริมาณการใช้พลังงานตลอดจน

ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ร่วมกักกันสารอันตรายในวตัถุดิบอย่างถูกต้อง เพื�อป้องกันการก่อเกิดมลพิษและลดภาวะโลกร้อน อันจะ

นําไปสูก่ารทําลายสิ�งแวดล้อม 
3. มุ่งมั�น แก้ไข ป้องกัน และควบคุมมลพิษที�เกิดจากกิจกรรมของทางบริษัทที�กระทบกับพนักงานอย่างเต็ม

ความสามารถ และสอดคล้องกบัข้อกําหนดทางกฎหมาย 
4. ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนดตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัสิ�งแวดล้อมอยา่งตอ่เนื�อง 
5. สื�อสาร เผยแพร่นโยบายสิ�งแวดล้อมต่อสาธารณะชนอย่างเปิดเผย และเป็นสื�อกลางเพื�อสร้างจิตสํานึกในการ

พิทกัษ์รักษาสิ�งแวดล้อมแก่บคุลากรทกุระดบัในบริษัท 
 

บริษัทกําหนดให้พนักงานที�ปฏิบัติงานในสายการผลิตและงานที�มีโอกาสเสี�ยงที�จะเกิดอุบัติเหตุหรือสมัผัสกับ
สารเคมีหรือของเสยีตา่ง ๆ ต้องสวมอปุกรณ์ป้องกนัให้ครบถ้วน มีการตรวจสอบคณุภาพของอปุกรณ์ป้องกนัอย่าง
สมํ�าเสมอ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้านความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด 
 

ในสว่นของระดบัเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที�คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติและกระทรวงอตุสาหกรรม
กําหนด กระบวนการผลิตและเครื�องจักรปัจจุบนัก่อให้เกิดฝุ่ นควนัเล็กน้อย แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานที�กําหนดของ
อตุสาหกรรม 
 

ในส่วนนํ Gานั Gนมีเพียงนํ Gาเสียจากการใช้ประจําวนัซึ�งมีการควบคุมและบําบดัคณุภาพนํ Gาให้เป็นไปตามมาตรฐานที�
กําหนด ก่อนจะออกไปยงับอ่บําบดันํ Gาเสยีรวมของนิคมอตุสาหกรรมอมตะนครตอ่ไป 
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ของเสยีจากกระบวนการผลติ สามารถแยกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ (1) ขยะอนัตราย (2)  ขยะที�สามารถขาย
และนํากลบัมาใช้ได้อีก (Recycled) และ (3) ขยะทั�วไป โดยบริษัทมีกรรมวิธีบําบดัขยะแต่ละประเภทแตกต่างกนั 
ดงันี G 

 

ประเภทขยะ และกรรมวิธีการบําบดั 
 ขยะอนัตราย ขยะ Recycled ขยะทั�วไป 
ประเภทขยะ - นํ Gามนัเครื�องเก่า 

- สิ�งของปนเปืGอนตา่ง ๆ เช่น      
  ถงุมือที�ใช้ในการทํางาน, ภาชนะบรรจปุนเปืGอนกาว  
-  หลอดไฟเสื�อมสภาพ 

- เศษกระดาษ ดีบุก 
สงักะส ีเศษไม้ 

- ถงุมือพลาสติกทั�วไป         
-  เศษอาหาร 

กรรมวิธีบําบดั - ส่งให้บริษัทกําจัดขยะดําเนินการตามวิธีการของ
ประเภทขยะนั Gน ๆ 

- ขายเพื�อนํากลบัไปใช้ 
ใหม ่

- ส่งให้บริษัทกําจัดขยะ   
ดําเนินการตามวิธีการ
ของประเภทขยะนั Gน ๆ 

  
 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ เชี�ยวชาญที�มีใบอนุญาตกําจัดของเสียให้เป็นผู้ ดําเนินการกําจัดขยะอันตรายโดยเฉพาะ และ

รายงานตอ่กรมโรงงานอตุสาหกรรมทกุ ๆ เดือน  
 

การจดัการสิ�งแวดล้อมของบริษัทเป็นไปตามข้อบงัคบัของกรมโรงงานอตุสาหกรรมและการนิคมอตุสาหกรรมอมตะ
ทกุประการนอกเหนือจากการกําจดัขยะโดยคํานงึถึงความปลอดภยัแล้ว บริษัทยงัจดัให้มีการจดักิจกรรมภายในเพื�อ
ลดการใช้พลงังานและวสัดสุิ Gนเปลอืงอยา่งตอ่เนื�อง 
 

ด้วยความตระหนกัว่า ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที�ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและการดํารงชีวิตของ
ประชากรทั�วโลก บริษัทจึงจัดให้มีการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนผ่านนโยบายสิ�งแวดล้อม และโครงการด้าน
สิ�งแวดล้อมตา่ง ๆ ที�บริษัทได้มีการทบทวนและจดัทําอยา่งตอ่เนื�องในทกุปี 
 

บริษัทให้ความสาํคญักบัการรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบตัิตามนโยบายของประเทศ และ
ประชาคมโลกในการบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนที�เกิดขึ Gนบริษัทได้จดัให้มีโครงการด้านสิ�งแวดล้อมต่าง ๆ ในสว่น
ของปี 2555 ดงันี G 
 

โครงการลดการใช้กระดาษ A4 
บริษัทได้มีการดําเนินโครงการลดการใช้กระดาษอย่างต่อเนื�อง โดยได้มีการประชาสมัพนัธ์ ในเรื�องรณรงค์การใช้
กระดาษ Reuse, การตรวจสอบก่อนพิมพ์ ป้องกนัการเสยีกระดาษจากการพิมพ์ผิด, รวมไปถึงประโยชน์ของการใช้
กระดาษในเชิงสิ�งแวดล้อม เพื�อสร้างจิตสาํนกึในการใช้กระดาษให้คุ้มคา่ รวมถึงมีการสํารวจการใช้กระดาษ A4 ใน
แตล่ะฝ่าย เพื�อนํามาวิเคราะห์สาเหตขุองงานที�ใช้กระดาษจํานวนมาก และดําเนินการแก้ไขในโครงการ Paperless  
 

นอกจากนี Gบริษัทยงัได้จดัทําโครงการ Smart Meeting โดยการใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบคุแทนการพิมพ์เป็นกระดาษ A4 
ในการเข้าประชุมหรือนําเสนองานต่าง ๆ ตลอดจนสร้างจิตสํานึกในการเปลี�ยนแปลงการดําเนินงานเป็นระบบ 
Paperless ทั Gงนี Gเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร และผลดีในแง่การลดภาวะโลกร้อน คือสามารถลด
ปริมาณกระดาษ  
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อนึ�งสาํหรับปี 2555 นี Gมีการกําหนดให้มีการดําเนินโครงการลดกระดาษดงักลา่วทั�วทั Gงองค์กรในรูปแบบใหม่ โดยมี
การนําเสนอความคิดเห็นในการลดกระดาษจากทกุฝ่ายงาน เพื�อค้นหาข้อเสนอแนะที�ดีที�สดุในการนําไปปฏิบตัอิยา่ง
เป็นรูปธรรม และธํารงไว้เป็นมาตรฐานต่อไปซึ�งในปัจจุบนัได้มีการดําเนินการเรียบร้อยแล้วผ่านวิธีการที�สะดวก
รวดเร็วที�สดุและสามารถดําเนินการได้ทนัที ทั Gงนี Gสามารถลดปริมาณกระดาษอย่างเห็นได้ชัด โดยใช้ช่องทางการ
ทํางานและรูปแบบการอนมุตัิต่าง ๆ ทางจดหมายอิเล็คโทรนิคส์เป็นหลกัสําคญั   ทั Gงยงัจะพฒันาต่อไปในอนาคต
ด้วยระบบ Document  Management  เต็มรูปแบบในลกัษณะของ Business Intelligent ที�นอกจากจะสง่ผลให้การ
ใช้กระดาษหมดไปในอนาคตยงัเป็นการยกระดบัที�สาํคญัของนวตักรรม  ใหม ่ๆ ด้านการบริหารธุรกิจอีกด้วย 
 

โครงการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า 
บริษัทได้จดัทําโครงการ TSC Energy Management 2555เพื�อการอนรัุกษ์พลงังานอย่างเป็นรูปธรรมเต็มรูปแบบ 
โดยมีการกําหนดนโยบายการจดัการพลงังานประจําปี 2555 เป็นครั Gงแรก ดงันี G 
 

นโยบายการจดัการพลงังานประจําปี 2555 
บริษัทดําเนินการนําระบบการจดัการพลงังาน มาประยกุต์ใช้ภายในบริษัท เนื�องจากเลง็เห็นวา่ การอนรัุกษ์พลงังาน
เป็นสิ�งสําคญัและเป็นหน้าที�ของทกุคนที�ต้องร่วมกนัรักษาระบบการจดัการพลงังานให้คงอยู่อย่างยั�งยืน บริษัทจึง
กําหนดนโยบายด้านพลงังาน เพื�อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านพลงังาน และเพื�อสง่เสริมการใช้พลงังานให้
เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ ดงันี G  
1. บริษัทจะดําเนินการพฒันาระบบการจดัการพลงังาน การติดตามและการประเมินผลอย่างเหมาะสมตลอดจน

กําหนดให้เป็นสว่นหนึ�งของการดําเนินงานของบริษัท สอดคล้องกบักฎหมายและข้อกําหนดอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง  
2. บริษัทจะดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรพลงังานขององค์กรอย่างต่อเนื�อง เหมาะสมกับ

อตุสาหกรรม เทคโนโลยีที�ติดตั Gง และแนวทางการปฏิบตัิงานที�ดี (Best Practices)  
3. บริษัทจะกําหนดเป้าหมายการอนรัุกษ์พลงังานในแต่ละปี และสื�อสารให้พนกังานได้เข้าใจและปฏิบตัิได้อย่าง

ถกูต้อง  
4. บริษัทถือวา่การอนรัุกษ์พลงังานเป็นหน้าที�ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนกังานของบริษัททกุระดบัที�จะ

ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิตามมาตรการที�กําหนดติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการด้าน
อนรัุกษ์พลงังาน  

5. บริษัทจะให้การสนับสนุนที�จําเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทํางาน           
การฝึกอบรม และการมีสว่นร่วมการทํากิจกรรมกลุม่ ในการนําเสนอข้อคิดเห็นเพื�อพฒันางานด้านพลงังาน  

  

นอกจากนี Gยงัทําการแตง่ตั Gงคณะทํางานด้านการจดัการพลงังาน และสง่รายงานการจดัการพลงังานไปยงักรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังานทกุเดือนมีนาคม ซึ�งในสว่นของปี 2555 นี Gบริษัทยงัเข้าร่วมประกวดโครงการ 
Thailand Energy Award ประเภทโรงงานควบคมุดีเด่น โดยเริ�มต้นจากเป้าหมายที�กําหนดไว้คือ ติดอนัดบัโรงงาน
ควบคมุดีเด่นจาก 1 ใน 30 รางวลั ซึ�งโครงการดงักลา่วได้กําหนดคณุสมบตัิเบื Gองต้นของผู้สมคัรที�มีสิทธิ~ในการเข้า
ร่วมการประกวดประเภทโรงงานควบคมุดีเดน่ไว้ดงันี G 
1. เป็นโรงงานที�ได้รับการขึ Gนทะเบียนเป็นโรงงานควบคุม ตามพระราชบญัญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน 

พ.ศ. 2535 
2. ได้ดําเนินการแจ้งแต่งตั Gงผู้ รับผิดชอบด้านพลงังานประจําโรงงานกบั กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์

พลงังาน (พพ.) แล้ว 
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3. มีการดําเนินการจดัการพลงังาน และมีผลการอนรัุกษ์พลงังานที�เป็นรูปธรรม 
 

ซึ�งนับเป็นการพัฒนาและการยกระดับที�สําคัญอีกครั Gงของโครงการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าของบริษัทเพื�อการ
ดําเนินการที�ยั�งยืนตอ่ไปในอนาคต  
 

สาํหรับผลการดําเนินการของปี 2555 นั Gนพบว่าเราสามารถลดพลงังานลงได้ถึง 16.12 % หรือ 427,000 บาทต่อปี  
ซึ�งถือเป็นก้าวแรกที�สําคัญและทําได้ดี อย่างไรก็ดีในส่วนของการเข้าร่วมโครงการ Thailand Energy Award 
ประจําปี  2555  นั Gนเป็นที�นา่เสยีดายที�บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าร่วมได้ เนื�องจากคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนเพราะโรงงานที�
จะเข้าร่วมได้นั Gนต้องมีผู้ รับผิดชอบด้านพลงังานอาวโุสประจําโรงงานอย่างน้อย 1 ปีขึ Gนไป แต่ของบริษัทฯ เรายงัคง
ถือเป็นก้าวแรกที�มีคณะทํางานด้านการจดัการพลงังานอยา่งเป็นทางการ 
 

โครงการหมนุเวียนเม็ดพลาสติก เพื�อนํากลบัมาใช้งานใหม ่ 
ในสว่นของโครงการหมนุเวียนของเม็ดพลาสติกดงักลา่ว ทางบริษัทได้ริเริ�มโครงการในช่วงปี 2555 ซึ�งจากผลการ
ดําเนินงานโครงการที�ผ่านมาพบว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดียิ�ง ทั Gงในด้านสิ�งแวดล้อมและในด้านของ
มูลค่าเพิ�มในการลดต้นทุนของบริษัทด้วยเหตุผลดงักล่าว ในส่วนของปี 2555 นี Gจึงได้มีการขยายผลเพิ�มเติมให้
ครอบคลมุในสว่นที�ยงัมิได้ดําเนินการดงักลา่ว ซึ�งนอกจากจะช่วยลดต้นทนุของบริษัทได้แล้ว ยงัเป็นการช่วยลดขยะ
ที�มีผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม ช่วยลดโลกร้อน และลดความสญูเปล่าได้ ทั Gงยังเป็นการตอบสนองนโยบายด้าน
สิ�งแวดล้อมของบริษัทอีกด้วย ซึ�งผลการดําเนินการเป็นไปได้ด้วยดีเราสามารถนํา Runner พลาสติกมาใช้ใหม่ใน
อตัราส่วนไม่เกิน 90 % โดยมีการจัดซื Gอเครื�องบดเม็ดพลาสติกเพิ�มเติมเพื�อขยายผลให้ครอบคลมุทกุจุดงานและ
ธํารงไว้เป็นมาตรฐานการดําเนินงานอยา่งชดัเจนตอ่ไป 
 

โครงการ TSC Recycle Projectเพื�อพฒันาสิ�งแวดล้อมและสงัคม  
บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการเป็นสว่นหนึ�งของสงัคมที�ต้องร่วมกนัดแูลสิ�งแวดล้อม จึงได้จดัตั Gงโครงการ   
TSC Recycle Project โดยนําวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้นํากลบัมาใช้ใหม่เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสดุ โดยแบ่งเป็น
โครงการยอ่ย ๆ ดงันี G 
1. โครงการมูลนิธิขาเทียมสมเด็จย่า ทําการประชาสมัพนัธ์และรับบริจาคห่วงฝากระป๋อง, เศษอลมูิเนียม และ 

ถงุนอ่งสตรี เพื�อสง่มอบให้กบัทางมลูนิธิฯ นําไปจดัทําขาเทียมให้กบัผู้พิการต่อไปซึ�งในปี 2555 นี Gทางบริษัทฯ 
ได้สง่มอบให้กบัทางมลูนิธิฯ จํานวนทั Gงสิ Gน 6 รอบ ทกุ ๆ 2 เดือน ปริมาณนําสง่ทั Gงสิ Gน 16 กิโลกรัม 

2. โครงการกระดาษเพื�อต้นไม้ของมลูนิธิศูนย์สื�อเพื�อการพฒันา ทําการรณรงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมให้มีการ 
คดัแยกและรวบรวมกระดาษที�ใช้แล้วหมนุเวียนนํามาใช้ใหม ่รับบริจาคเศษกระดาษที�ใช้แล้ว บริจาคเงินให้กบั
กองทนุกระดาษเพื�อต้นไม้ ซึ�งดําเนินกิจกรรมการสนบัสนนุการอนรัุกษ์และฟืGนฟทูรัพยากรธรรมชาติ เช่น จดัตั Gง
กิจกรรมการปลกูป่าโครงการปลกูป่าชายเลนโครงการปลกูไม้ประดบัดดูสารพิษสร้างป่าชมุชน เป็นต้น  ซึ�งในปี 
2555 นี Gทางบริษัทฯ ได้สง่มอบให้กบัทางมลูนิธิฯ จํานวนทั Gงสิ Gน 6 รอบ ทกุ ๆ 2 เดือน ปริมาณนําสง่ทั Gงสิ Gน 1,620 
กิโลกรัม คิดเป็นปริมาณที�สามารถรักษาต้นไม้ไว้ได้ จํานวน 28 ต้น 

3. โครงการ Recycle Catalog จดัทําผลติภณัฑ์เครื�องใช้ต่าง ๆ จากวสัดเุหลือใช้ในการผลิต เช่น โต๊ะ/เก้าอี G จาก
ไม้พาเลทตู้ เก็บของฐานวางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ�งนอกจากใช้ประโยชน์ภายในบริษัทแล้ว ผลติภณัฑ์บางสว่น
จะถูกนําไปบริจาคตามโรงเรียนต่าง ๆ หรือชุมชนใกล้เคียงต่อไปซึ�งในปัจจุบันได้ดําเนินการจัดทําเป็นที�
เรียบร้อยแล้วและปิดโครงการเสร็จสิ Gนแล้ว  เนื�องจากปริมาณวสัดเุหลือใช้ภายในบริษัทฯ ลดลงจนอยู่ในระดบั
ปริมาณที�ไมส่ามารถดําเนินการรีไซเคิลได้แล้ว ซึ�งถือวา่เป็นความสาํเร็จของโครงการดงักลา่ว 
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4. โครงการข้อเสนอแนะ 3 R  (Recycle, Reuse และ Reduce) จากพนกังาน เพื�อให้สามารถลดต้นทนุและนํา
วสัดุอุปกรณ์เหลือใช้หรือที�ต้องทําลายกลบัมาใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในบริษัทได้อย่างรวดเร็ว จําเป็นต้อง
ระดมแนวความคิดที�หลากหลายจากพนกังานทกุระดบั ให้พนกังานทกุคนสามารถมีสว่นร่วม  ดงันั Gน จึงจดัทํา 
“โครงการข้อเสนอแนะ 3 R จากพนกังาน” ขึ Gนมา ซึ�งจะเป็นการสง่เสริมและสร้างจิตสํานึกในการลดต้นทุน
ให้กับพนกังาน และยงัช่วยให้บริษัทได้รับแนวความคิดในการลดต้นทุนที�หลากหลาย ส่งผลให้สามารถลด
ต้นทนุเพื�อการแขง่ขนัและได้รับผลกําไรเพิ�มขึ Gนได้ในปี 2555 ได้รับข้อเสนอแนะจากพนกังานจํานวนทั Gงสิ Gน 130 
เรื�อง และข้อเสนอแนะที�ได้รับรางวัลจํานวนทั Gงสิ Gน 8 เรื�อง มูลค่าการลดต้นทุนรวมอยู่ที� 844,000 บาท
โดยประมาณ ซึ�งทั Gง 8 เรื�องและข้อเสนอแนะทั Gงหมดจะถูกนํามาพิจารณาในทกุด้านและจดัทําเป็นโครงการ
ตอ่ไปในปี 2556 
 

โครงการที�เกี�ยวข้องกับสิ�งแวดล้อมทั Gงหมดรับผิดชอบโดยคณะกรรมการสิ�งแวดล้อม มีตัวแทนฝ่ายบริหารเป็น
ประธาน และมีคณะทํางานเป็นผู้ รับผิดชอบแต่ละโครงการ คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมจะประชุมร่วมกับท่าน
ผู้บริหารระดบัสงู เพื�อติดตามผลทกุไตรมาส และสรุปเป็นรายงานอย่างชดัเจน นอกจากนี G  ในกรณีที�พนกังานพบ
สภาพการทํางานที�ไม่ปลอดภยัหรือสิ�งแวดล้อมไม่เหมาะสมก็สามารถแจ้งต่อคณะกรรมการสิ�งแวดล้อมได้ทนัที 
ประธานคณะกรรมการจะต้องตอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและดําเนินการแก้ไขภายในกําหนด 
 

บริษัทให้ความสําคญักบัการจัดการทางด้านสิ�งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ทั Gงยงัดําเนินการเพื�อพิจารณาหาแนวทาง
และโครงการใหม่ ๆ เพื�อเป็นการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเนื�อง ด้วยความตระหนกัถึงหน้าที�ที�จะต้องรับผิดชอบใน
คณุภาพชีวิตตอ่พนกังานของบริษัทเองและตอ่ชมุชนรอบด้าน 
 
โครงการสิงแวดล้อมประจาํปี 2556 

โครงการอนรัุกษ์พลงังาน (ตอ่เนื�องจากเดิมโครงการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า) 
บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการอนรัุกษ์พลงังานเพื�อประโยชน์ในการใช้พลงังานให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ  
ทั Gงเป็นการสนบัสนุนนโยบายสิ�งแวดล้อมและนโยบายด้านการจัดการพลงังานของบริษัท จึงได้ดําเนินการขยาย
ขอบข่ายโดยปรับเปลี�ยนโครงการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าไฟฟ้าซึ�งมีการดําเนินการอย่างต่อเนื�องให้เป็นโครงการ
อนรัุกษ์พลงังานเพื�อการบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลงังานอย่างเต็มรูปแบบและครอบคลมุการอนรัุกษ์พลงังาน  
ทกุประเภท ซึ�งอยูร่ะหวา่งการพิจารณาโครงการยอ่ย ดงันี G 
1) โครงการย่อยการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า โดยบริษัทได้ดําเนินกิจกรรมลดการใช้พลงังานไฟฟ้า โดยจัดทํา

โครงการปรับปรุงค่า Power Factor ของ MDB-3, โครงการหม้อแปลงประสิทธิภาพสงู และโครงการมอเตอร์
ประสิทธิภาพสูง เพื�อลดค่าพลงังานสิ Gนเปลืองที�เกิดจากการแสดงเกินค่ากําลงัไฟฟ้าที�เกินจริง ซึ�งสามารถ
ประหยดัพลงังานได้มากขึ Gน 5-30%  อีกทั Gงมีการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการลดการใช้ไฟฟ้าและทรัพยากร 
รวมทั Gงสง่เสริมให้มีการลดการใช้ไฟฟ้าในทกุสว่นงาน   

2) โครงการย่อยการติดตั Gง Ceramic Coating สําหรับห้อง LAB   บริษัทได้ดําเนินการติดตั Gงระบบป้องกนัความ
ร้อนชนิดพ่นหรือทา(Ceramic Coating) สําหรับห้อง LAB สําหรับใช้ประโยชน์ในการป้องกนัความร้อนและ
ป้องกนัการรั�วซมึ ทําให้ภายในอาคารไมม่ีการสะสมความร้อน อีกทั Gงยงัช่วยให้ประหยดัพลงังานของครื�องปรับ
อากาศ ปรับปรุงประสทิธิภาพการลดการใช้พลงังานสาํหรับอปุกรณ์เครื�องจกัร ทําให้สามารถประหยดัพลงังาน
ได้มากถึง 35% 
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3) โครงการย่อยการติดตั Gง Air Compressor-VSD 30 kW สําหรับห้อง LAB   บริษัทได้ดําเนินการปรับปรุง
ประสทิธิภาพการใช้พลงังานสาํหรับอปุกรณ์เครื�องจกัร โดยทําการติดตั Gง Air Compressor– VSD สําหรับห้อง 
LAB เพื�อป้องกนัปัญหา Peak demand ในช่วงเวลา Start up ทําให้สามารถประหยดัพลงังานได้มากถึง 35 % 

4) โครงการยอ่ยการเครื�องผลตินํ Gาเย็นประสิทธิภาพสงู บริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังาน
สาํหรับอปุกรณ์เครื�องจกัร โดยทําการปรับปรุง Compressor  ของเครื�องผลิตนํ Gาเย็นให้แบบมีประสิทธิภาพสงู 
ซึ�งมีอายุการใช้งานมากถึง 10 ปี เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการใช้งานมากขึ Gน  2-3 เท่า ทําให้สามารถประหยดั
พลงังานได้มากขึ Gน 5-30% 

5) โครงการย่อยการนําความร้อนทิ Gงจากเครื�องปรับอากาศกลบัมาใช้ใหม่ บริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงการใช้
พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช้พลังงานหมุนเวียน  ทําการนําความร้อนจากนํ Gาทิ Gงจาก
เครื�องปรับอากาศกลบัมาใช้ใหม่  ในการช่วยให้ความร้อนของเครื�องล้างจาน พลงังานเดิม ทําให้สามารถ
ประหยดัพลงังานในการผลติความร้อนของเครื�องได้ 

6) โครงการติดตั Gงระบบอุน่ LPG-GAS ที� Inner บริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานสําหรับ
อปุกรณ์เครื�องจกัร โดยการติดตั Gงระบบอุน่ LPG-GAS ที�ในกระบวนการผลติของ Inner  เพื�อสามารถใช้  LPG-
GAS ได้จนหมดถงั ลดการสญูเสีย LPG-GAS ที�คงค้างโดยเปล่าประโยชน์ ทําให้สามารถประหยดัพลงังาน
ได้มากขึ Gน 10-12% 

7) โครงการ Server Air Conditioner  บริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานสําหรับอปุกรณ์
เครื�องจักร โดยทําการปรับปรุงเครื�องปรับอากาศของระบบ Server โดยให้ลมเย็นจ่ายด้านล่าง หรือระดับ
เดียวกบัตําแหนง่ของ Computer Server  มีระบบดดูลมร้อนออกและเติมอากาศใหม่  ทําให้สามารถประหยดั
พลงังานได้มากขึ Gน 10-15%  

 

นอกจากนี Gยังทําการแต่งตั Gงคณะทํางานด้านการจัดการพลงังาน และส่งรายงานการจัดการพลงังานไปยังกรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังานทกุเดือนมีนาคม เพื�อการดําเนินการที�ยั�งยืนตอ่ไปในอนาคต  

 
โครงการ TSC 3 R Project เพือพัฒนาสิงแวดล้อมและสังคม (ต่อเนือง) 
บริษัทพฒันาโครงการ TSC Recycle Project ที�ได้ดําเนินโครงการได้ประสบความสําเร็จอย่างมากตั Gงแต่ ปี 2554 
เป็นต้นมา โดยดําเนินการขยายขอบเขตของโครงการให้ครอบคลมุทั Gง 3 R  (Reduce, Reuse และ Recycle) เพื�อ
ประโยชน์ในการลดการใช้ที�สิ Gนเปลือง(Reduce), การใช้ซํ Gาให้คุ้มค่า(Reuse) และการนํากลบัมาใช้ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ (Recycle) ของวสัดุอปุกรณ์เหลือใช้ต่าง ๆ  ภายในบริษัท ทั Gงนี Gเพื�อผลดีในการลดภาวะโลกร้อน
อย่างมีประสิทธิภาพและแสดงได้เป็นรูปธรรมที�ชัดเจน   รวมถึงเป็นการตอบสนองนโยบายด้านสิ�งแวดล้อมของ
บริษัทซึ�งได้พิจารณานําข้อเสนอแนะที�ได้รับการคดัเลือกมาจัดทําเป็นผลิตภณัฑ์ที�เป็นรูปธรรม ซึ�งอยู่ระหว่างการ
พิจารณาโครงการยอ่ย ดงันี G 
1) โครงการย่อยหลอดไฟ LED สําหรับแสงสว่างรอบโรงงานบริษัท โดยปรับปรุงหลอดไฟรอบอาคารให้เป็น

หลอดไฟ LED  ซึ�งหลอดไฟชนิดนี G สามารถช่วยให้ประหยดัพลงังานจากหลอดไฟปกติ มากกวา่ 50%  
2) โครงการยอ่ยลดความยาว Inner  โดยทําการออกแบบการลดขนาดของ Inner ในสว่นที�เป็นคา่เผื�อ ซึ�งไม่สง่ผล

กระทบตอ่การใช้งานผลติภณัฑ์ตามคณุลกัษณะที�ลกูค้ากําหนด เพื�อลดปริมาณการสญูเสียทรัพยากรวตัถดุิบ
โดยเปลา่ประโยชน์ รวมถึงลดปริมาณขยะที�ทําให้เกิดผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมได้ด้วย 
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3) โครงการยอ่ยการนําอปุกรณ์จบัยึดตั Gงระยะชิ Gนงานที�ไม่ได้ใช้งานแล้วจากกระบวนการผลิต  และนํากลบัมาใช้
กบัผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่ เพื�อลดปริมาณขยะที�ทําให้เกิดผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม รวมถึงเป็นการใช้อปุกรณ์ให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ   

4) โครงการย่อยการยกระดับ Packing Std. โดยมุ่งเน้นการเปลี�ยนหรือลดการใช้อุปกรณ์สิ Gนเปลืองและ
ประยกุต์ใช้สิ�งที�อยูใ่นมาตรฐานการบรรจุอยู่แล้วมาปรับใช้แทน เช่น ใช้สว่นหหิู Gวของถงุพลาสติกผกูแทนเชือก
ฟาง  โครงการนี Gเพื�อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรที�สิ Gนเปลือง, ลดการเกิดขยะที�ทําให้เกิดผลกระทบด้าน
สิ�งแวดล้อม รวมถึงสามารถลดการเคลื�อนไหวของพนกังาน ซึ�งสง่ผลดีในด้านการลดเวลาการทํางานได้ด้วย 

5) โครงการย่อยการลดการใช้กระดาษทราย สําหรับขดั Spot Tip และปรับเปลี�ยนมาใช้ไฟเบอร์แตกแทน  เพื�อ
เป็นการลดการใช้ทรัพยากรสิ Gนเปลอืง รวมถึงลดปริมาณขยะที�ทําให้เกิดผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมด้วย 

6) โครงการยอ่ยการนํา Zinc จากการ Trial กลบัมาใช้ใหมใ่นกระบวนการผลติที�ใช้ Zinc เพื�อเป็นการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ รวมถึงลดปริมาณขยะที�ทําให้เกิดผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมด้วย 

7) โครงการย่อยก๊อกนํ Gาฟองอากาศ โดยทําการเปลี�ยนก๊อกนํ Gาเริ�มจากในสว่นของสํานกังาน ให้เป็นก๊อกนํ Gาแบบ
เพิ�มฟองอากาศลดปริมาณนํ Gาใช้  เพื�อลดการใช้ทรัพยากรนํ Gาใช้ที�สิ Gนเปลอืง  

8) โครงการย่อยการนํามอเตอร์กลบัมาใช้ซํ Gา โดยทําการนํามอเตอร์ Window Regulator ที�ไม่ใช้แล้ว มาใช้แทน 
Rotary Actuators เพื�อเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้ มค่า รวมถึงลดการเกิดขยะที�ทําให้เกิดผลกระทบด้าน
สิ�งแวดล้อม 

9) โครงการย่อยการลดการใช้กระดาษในการทําป้ายติดรายละเอียดทรัพย์สินอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในบริษัท 
เปลี�ยนมาใช้ระบบ Barcode  เพื�อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรกระดาษที�สิ Gนเปลอืง  

10) โครงการยอ่ยการนําถงุพลาสติกที�หอ่สนิค้าแล้วนํากลบัมาใช้ซํ Gา เพื�อลดต้นทนุในการซื Gอถงุพลาสติกในการห่อ
สนิค้า ซึ�ง เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มคา่ รวมถึงลดการเกิดขยะที�ทําให้เกิดผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมด้วย 

11) โครงการย่อยการแยกสวิทซ์ไฟหรือจดัทําสวิทซ์กระตกุในจุดที�ไม่มีการใช้งานบ่อยหรือจุดที�ไม่จําเป็นออกจาก
จดุที�ใช้บอ่ยและจําเป็น เพื�อให้สามารถใช้พลงังานไฟฟ้าได้เฉพาะจดุที�ต้องการ ลดพลงังานสิ Gนเปลอืง 

 
โครงการมูลนิธิขาเทียมสมเด็จย่า (ต่อเนือง) 
บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการเป็นสว่นหนึ�งของสงัคมที�ต้องร่วมกนัดแูลสิ�งแวดล้อม จึงได้ดําเนินโครงการ
มลูนิธิขาเทียมสมเด็จยา่อยา่งตอ่เนื�อง โดยทําการประชาสมัพนัธ์และรับบริจาคหว่งฝากระป๋อง, เศษอลมูิเนียม และ
ถงุนอ่งสตรี เพื�อสง่มอบให้กบัทางมลูนิธิฯ นําไปจดัทําขาเทียมให้กบัผู้พิการตอ่ไป 
 
4.3.5 งานทียงัไม่ได้ส่งมอบ 

   - ไมม่ี - 
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5.1 ทรัพย์สินถาวร  

บริษัทมีสนิทรัพย์ถาวรที�ใช้ในการดําเนินงาน และไมไ่ด้ใช้ในการดําเนินงาน  โดยมีรายละเอียดและมลูค่าบญัชีสทุธิ 
ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555** ดงัตอ่ไปนี G 

 ประเภททรัพย์สิน ทีตั $ง ลักษณะกรรมสิทธิb 
มูลค่าบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระ
ผูกพัน 

1 
 

 

ที�ดนิที�ตั Gงโรงงาน  
- 18 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา 
- 50 ไร่ 56 ตารางวา 

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

 
เจ้าของกรรมสิทธิ~ 
เจ้าของกรรมสิทธิ~ 
 

 
85 

141 

 
- 
- 

2 ที�ดนิเปล่า 
- 3 งาน 78 ตารางวา     

 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ~ 

 
5 

 
- 

3 
 

อาคารและสิ�งปลกูสร้าง  
- บนที�ดนิ เลขที� 57 หมู่ที� 6 
  ถ.กิ�งแก้ว  
- บนที�ดนิ เลขที� 700/737     
  หมู่ที� 1  

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

 
เจ้าของกรรมสิทธิ~ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ~ 

 
48 

 
386 

 
- 

 
- 

4 เครื�องจกัรและอปุกรณ์ 
- บนที�ดนิ เลขที� 700/737   

หมู่ที� 1 นิคมอตุสาหกรรม 
  อมตะนคร 

 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง 
อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ~ 

 
368 

 
- 

5 เครื�องมือเครื�องใช้สํานกังาน 
- ใช้ในการดําเนินงาน 
 

 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง 
อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ~ 
 

 
71 

 

 
- 
 

6 ยานพาหนะ 
 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง 
อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

เจ้าของกรรมสิทธิ~ 11 - 
 

  รวม  1,115  
** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 
 
 5.2  เครืองหมายการค้า 

บริษัทมีเครื�องหมายการค้าที�เป็นของบริษัทที�ใช้ในการผลติและจดัจําหนา่ยสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 เพียงเครื�องหมายการค้าเดียว คือ  

   
 
 

5. ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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 5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเกียวข้อง 
              ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทที�เกี�ยวข้องคือบริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จํากดั โดยถือหุ้นใน 

สดัสว่นร้อยละ 6.30 คิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุตามราคาทนุรวม 25.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.31 ของสินทรัพย์รวม
ของบริษัท  ทั Gงนี G นโยบายในการลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้องเพิ�มเติมของบริษัท จะเน้นธุรกิจ
ที�มีความเกี�ยวเนื�องกบัผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนและผลประโยชน์อื�นที�
บริษัทจะได้รับจากการลงทนุเป็นสําคญั เพื�อเป็นการสนบัสนนุและสง่เสริมธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีเป้าหมายที�
จะลงทนุรวมทั Gงหมดในสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 15 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัท โดยการลงทนุจะต้องผา่นการพิจารณา
จากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจการอนมุตัิ  และในการกํากบัดแูลงาน
ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้องนั Gน บริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นจะแต่งตั Gงผู้ จัดการฝ่ายการบญัชีเป็น
ผู้แทนบริษัทไปร่วมในการประชมุในฐานะผู้ ถือหุ้น และผู้แทนบริษัทมีหน้าที�ในการออกเสียงในที�ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้น
ตามที�คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั Gงนี Gจะขึ Gนอยูก่บัลกัษณะและอตัราสว่นการถือหุ้นของบริษัท 

 
 5.4  สรุปสัญญาสาํคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทอืน 

1) สญัญาการใช้สทิธิและรับความช่วยเหลอืด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) 
บริษัทได้ทําสัญญาฉบับนี Gกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นเพื�อสิทธิในการผลิตสายควบคุมและส่วนประกอบของ
สายควบคมุทั Gงรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และสิทธิในการใช้เครื�องหมายการค้า   และ 
“HI-LEX” สาํหรับการผลติ และประกอบสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทย  

 

สญัญาฉบบัดงักลา่วมีอาย ุ7 ปี เริ�มตั Gงแตว่นัที� 15 กนัยายน 2541 และสามารถต่อสญัญาได้คราวละ 1 ปี หาก
เป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ นอกจากนี Gสญัญาดงักลา่วกําหนดว่า ในระหว่างอายขุองสญัญา บริษัทจะต้อง
จ่ายเงินคา่ธรรมเนียมให้กบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น ในจํานวนร้อยละ 2 ของรายได้สทุธิจากการขายสายควบคมุ
และส่วนประกอบของสายควบคุม ทั Gงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั Gงนี G รายได้สทุธิดงักล่าวคิดจากยอดขาย
สายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมทั Gงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หักด้วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี Gย
ประกนัภยั คา่ขนสง่ คา่จดัเก็บผลติภณัฑ์ สว่นลดทางการค้า ภาษีขายที�บริษัทต้องจ่าย และมลูค่าวตัถดุิบและ
ชิ Gนสว่นทั Gงหมดที�ซื Gอจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น  

 

 สญัญาฉบบัดงักลา่วหมดอายไุปเมื�อวนัที� 15 กนัยายน 2555 และได้ตอ่อายสุญัญาตอ่ไปอีกเป็นเวลา 5 ปี 
 

2)   สญัญาการใช้สทิธิและรับความช่วยเหลอืด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) 
บริษัทได้ทําสญัญาฉบบันี Gกบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นเพื�อสิทธิในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม และสิทธิในการใช้
เครื�องหมายการค้า  และ “HI-LEX” สําหรับการผลิต การใช้และการประกอบผลิตภณัฑ์
แตล่ะประเภทในประเทศไทย  
 

สญัญาดงักลา่วมีอาย ุ10 ปี เริ�มตั Gงแตว่นัที� 4 มีนาคม 2540 และสามารถตอ่สญัญาได้คราวละ 1 ปี หากเป็นไป
ตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ นอกจากนี Gสญัญาดงักลา่วกําหนดวา่ ในระหวา่งอายขุองสญัญา บริษัทจะต้องจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมให้กบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น ในจํานวนร้อยละ 2 ของรายได้สทุธิที�ได้จากการขายชุดควบคมุราง
กระจกหน้าตา่งรถยนต์ และสว่นประกอบของชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคมุ 
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ทั Gงนี G รายได้สุทธิดังกล่าวคิดจากยอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชุด
ควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคมุหกัด้วยคา่บรรจหีุบหอ่ เบี Gยประกนัภยั คา่ขนสง่ คา่
จัดเก็บผลิตภณัฑ์ ส่วนลดทางการค้า ภาษีขายที�บริษัทต้องจ่าย และมูลค่าวตัถุดิบและชิ Gนส่วนทั Gงหมดที�ซื Gอ
จากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น 
 

 สญัญาฉบบัเดิมได้หมดอายไุปเมื�อวนัที� 4 มีนาคม 2555 และได้รับการตอ่อายอุอกไปอีก 5 ปี  
 

3) บนัทกึความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ในการเสนอราคาสายควบคมุและชิ Gนสว่นประกอบ
สาํหรับโครงการ T6 
บริษัทได้ลงนามในบนัทึกความเข้าใจลงวนัที� 10 ตลุาคม 2550 ร่วมกบั ไฮเล็กซ์ บราซิล (HI-LEX Do Brazil 
Ltda.) จากประเทศบราซิล และ เฟลกซ์เทค (Flextech Manufacturing (Pty) Ltd.) จากประเทศอาร์เจนตินา 

  

บนัทึกดงักลา่วเป็นไปเพื�อแสดงเจตนาของทั Gงสามฝ่ายในการร่วมเสนอตวัเป็นผู้ผลิตสายควบคมุและชิ Gนสว่น
ประกอบรถกระบะภายใต้ชื�อโครงการ T6 ของฟอร์ด/ออโต้อลัลายแอนซ์  

 

4) สญัญาซื Gอขายชิ Gนส่วนที�ทํากับบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ปทท.) จํากัด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ปทท.) จํากัด    
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ แมนแูฟคเจอริ�ง จํากดั และ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนู
แฟคเจอริ�ง จํากดั 
 

เป็นสญัญาซื Gอขายที�บริษัททํากับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่าง ๆ ดงักล่าว เพื�อจําหน่ายชิ Gนส่วน
สําหรับผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ แต่ละสญัญามีอาย ุ1 ปี และสามารถต่อสญัญาได้คราวละ 1 ปี หากไม่มี
ฝ่ายใดแสดงเจตนาเลิกสญัญาโดยชดัแจ้ง สญัญาดงักล่าวระบกุารรับรองและการรับประกันชิ Gนสว่นที�บริษัทขาย
ให้กับบริษัทต่าง ๆ ข้างต้น รวมถึงหน้าที�และความรับผิดชอบกรณีที�บุคคลที�สามได้รับบาดเจ็บหรือได้รับความ
เสยีหายตอ่ทรัพย์สนิอนัมีสาเหตมุาจากความบกพร่องของผลติภณัฑ์ของบริษัท 
 

สญัญาดังกล่าวเป็นเพียงสญัญาที�กําหนดเงื�อนไขหลกัต่าง ๆ ทั Gงนี G ก่อนที�จะเริ�มต้นสั�งซื Gอและผลิตชิ Gนส่วนแต่ละ
รายการนั Gน บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะประกาศแผนการผลิตแต่ละรุ่นพร้อมทั Gงรายละเอียด
คณุสมบตัิของชิ Gนสว่นที�ต้องการ ซึ�งบริษัทจะต้องออกแบบ และ / หรือผลิตชิ Gนงานต้นแบบเพื�อนําเสนอ หากชิ Gนงาน
ของบริษัทได้รับการคัดเลือก บริษัทจึงจะได้รับคําสั�งซื Gอ ซึ�งการสั�งซื Gอจะเกิดขึ Gนเป็นรอบตามแผนการผลิตของ
บริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แตล่ะราย 

 

 
 
 
  

 - ไมมี่ - 
 
 
 
 

6.  ข้อพพิาททางกฎหมาย  
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 7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 
  

ณ วนัที� 31 ตลุาคม 2555 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 268,500,000 บาท และทนุชําระแล้วจํานวน 259,800,000 บาท 
แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 268,500,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 

 7.1 ผู้ถอืหุ้นของบริษัท   
 รายชื�อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัที� 31 ตลุาคม 2555 มดีงันี G  

ลาํดับที ผู้ถอืหุ้น 
ทุนชาํระแล้ว 

จาํนวน 259,800,000 บาท 
จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุม่จฬุางกรู        106,416,800       40.96 
2 ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น 70,000,000 26.94 
3 กลุม่พฒันะเมลอืง         31,248,900        12.03 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั    13,027,900          5.01 
5 นายสงา่ วีระวฒักานนท์      8,000,000          3.08 
6 นายไชยทศัน์ ไชยพิภทัรสขุ      6,500,000          2.50 
7 นายดาํรงค์ กลุธนพงศ์      6,000,000          2.31 
8 นางสาววราภรณ์ สงฆ์ประชา      2,105,400          0.81 
9 นายไพศาล ชาติพิทกัษ์      1,500,000          0.58 
10 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอื�น ๆ 14,101,000 5.78 
 รวม 259,800,000 100 

 

หมายเหต:ุ  1)  กลุ่มจฬุางกรู ประกอบด้วยกลุ่มผู้ ถือหุ้นนามสกลุเดียวกนัและผู้ ที�เกี�ยวข้องทั Gงหมด 4 ราย ได้แก่ 
- นายสรรเสริญ  จฬุางกรู ถือหุ้นจํานวน   83,115,000 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 31.99 ของทนุชําระแล้ว  
- นายทวีฉตัร  จฬุางกรู ถือหุ้นจํานวน  19,109,300 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ   7.36 ของทนุชําระแล้ว 
- นายกรกฤช  จฬุางกรู ถือหุ้นจํานวน    4,000,000 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ   1.54 ของทนุชําระแล้ว  
- นายอภิชาต ิ  จฬุางกรู ถือหุ้นจํานวน      192,500 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ   0.07 ของทนุชําระแล้ว 
 

2)   ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นประกอบด้วย  
1. Teraura Investment Co., Ltd.   ถือหุ้นร้อยละ  19.83 
2. JP Morgan Chase Bank   ถือหุ้นร้อยละ   4.74 
3. Teraura Scholarship Foundation      ถือหุ้นร้อยละ   4.06 
4. Nippon Life Insurance Company  ถือหุ้นร้อยละ   3.66 
5. State Street Bank and Trust Company  ถือหุ้นร้อยละ   3.56 
6. Japan Trustee Services Bank, Ltd.  ถือหุ้นร้อยละ   3.34 
7. BBH For Fidelity Low–Priced Stock Fund ถือหุ้นร้อยละ   3.13 
8. Melon Bank Treaty Clients Omnibus  ถือหุ้นร้อยละ   2.89  
9. Northern Trust Company   ถือหุ้นร้อยละ   2.49 
10. Honda Motor Co., Ltd.   ถือหุ้นร้อยละ   2.22  

7. โครงสร้างเงนิทุน 



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

 

- 36 - 

3)  กลุ่มพฒันะเมลือง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ ถือหุ้นนามสกลุเดียวกนัและผู้ ที�เกี�ยวข้องทั Gงหมด 5 ราย ได้แก่ 
- นายชทูอง         พฒันะเมลือง ถือหุ้นจํานวน  16,997,400 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 6.54 ของทนุชําระแล้ว 
- นางอรสา          พฒันะเมลือง ถือหุ้นจํานวน 12,000,000 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.62 ของทนุชําระแล้ว 
- นายสนัติ  พฒันะเมลือง ถือหุ้นจํานวน   1,641,200 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.63 ของทนุชําระแล้ว 
- นายสริศ  พฒันะเมลือง ถือหุ้นจํานวน      460,200 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.18 ของทนุชําระแล้ว 

   - นางสาวสิริณา   พฒันะเมลือง ถือหุ้นจํานวน      150,100 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.06 ของทนุชําระแล้ว 
 
7.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 25 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัเงินสํารองต่าง ๆ  ทกุประเภท
ตามที�ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็นอื�นใด และการจ่ายเงินปันผลนั Gนจะไม่มี
ผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีสาระสาํคญั และนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตั ิ
โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทําใน 1 เดือนนบัแต่วนัที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติหรือวนัที�คณะกรรมการมีมติแล้วแต่
กรณี ทั Gงนี Gให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนั Gนในหนงัสอืพิมพ์ 
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8.1  โครงสร้างขององค์กร ณ วันที 1 พฤศจิกายน 2555 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. การจัดการ  
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 8.2  โครงสร้างการจัดการ  
บริษัทมีโครงสร้างการจดัการ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน รายละเอียดดงัตอ่ไปนี G 
1. คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที� 10 ตุลาคม 2555 มีจํานวน 11 ท่าน 
ประกอบด้วย 
- กรรมการที�เป็นผู้บริหาร  จํานวน 4 ทา่น 
- กรรมการที�ไมเ่ป็นผู้บริหาร  จํานวน 3 ทา่น 
- กรรมการที�เป็นอิสระ จํานวน 4 ทา่น  

ลาํดับที รายชือ ตาํแหน่ง 

1 นายสรรเสริญ      จฬุางกรู ประธานกรรมการ 
2 นายชทูอง            พฒันะเมลอืง รองประธานกรรมการ 
3 นายสริศ              พฒันะเมลอืง กรรมการ 
4 นายมากาโต        เทราอรุา กรรมการ 
5 นายทวีฉตัร          จฬุางกรู กรรมการ 
6 นายกรกฤช          จฬุางกรู กรรมการ 
7 นายคะซโึยชิ        โองากิ กรรมการ 
8 นายกวี                วสวุตั กรรมการอิสระ  
9 นายอภินนัท์         ณ ระนอง กรรมการอิสระ 
10 นายปริญญา        ไววฒันา กรรมการอิสระ  
11 นายฉตัรชยั          เอียสกลุ กรรมการอิสระ 

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 
นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือ นายทวีฉัตร จุฬางกูร หรือ นายกรกฤช จุฬางกูร คนใดคนหนึ�งลงลายมือชื�อร่วมกับ     
นายชูทอง พฒันะเมลือง หรือ นายสริศ พฒันะเมลือง หรือ นายคะซึโยชิ โองากิ รวมเป็นสองคนและประทบัตรา
สําคญัของบริษัท หรือ นายชูทอง พฒันะเมลือง หรือ นายสริศ พฒันะเมลือง ลงลายมือชื�อร่วมกับ นายคะซึโยชิ    
โองากิ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท   

 

ขอบเขตและอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบตัิหน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้นที�เห็นชอบด้าน

กฎหมาย ด้วยความซื�อสตัย์สจุริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื�อผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 
2. พิจารณาอนุมตัิแต่งตั Gงบุคคลที�มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�กําหนดในพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/
หรือระเบียบที�เกี�ยวข้อง ในกรณีที�ตําแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื�นนอกจากออกตามวาระ 

3. พิจารณาคดัเลือกบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อจากคณะกรรมการสรรหาที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดย
พิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที�เกี�ยวข้อง เพื�อ



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

 

- 39 - 

นําเสนอตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาแตง่ตั Gงเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทตอ่ไป 

4. พิจารณาแตง่ตั Gงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณุสมบตัิตามที�กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด 

5. พิจารณาอนมุตัิแตง่ตั Gงผู้บริหารโดยพิจารณาจากบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อจากคณะกรรมการสรรหา รวมถึงการ
พิจารณาแตง่ตั Gงกรรมการผู้จดัการ กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ และ
มอบหมายอํานาจให้กรรมการผู้จดัการทําหน้าที�แทนบริษัท เกี�ยวกบัการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาอนมุตัิการกําหนดโครงสร้างการจดัการของบริษัท และพิจารณาแตง่ตั Gงคณะกรรมการบริหาร โดยเลือก
จากกรรมการของบริษัท พร้อมทั Gงกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

7. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี�ยนแปลงชื�อกรรมการซึ�งมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทได้ 

8. พิจารณาแตง่ตั Gงหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ�งหรือหลายคนหรือบคุคลอื�น กระทําการอย่างหนึ�งอย่าง
ใดแทนคณะกรรมการตามที�เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลกิ เปลี�ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนั Gน ๆ ได้ 

9. พิจารณาอนมุตัิการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลกัในการลงทุนในบริษัทย่อย 
บริษัทร่วมและบริษัทที�เกี�ยวข้อง 

10. พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมื�อเห็นวา่บริษัทมีผลกําไรสมควรพอที�จะทําเช่นนั Gนและ
รายงานให้ ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

11. พิจารณาอนมุตัิเรื�องที�มีสาระสําคญั เช่น นโยบายเกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการ การเข้าทํารายการระหว่างกนั
ของบริษัท รายการที�เกี�ยวโยง และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ 
ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที�เกี�ยวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

12. พิจารณาอนมุตัิเรื�องที�กฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
  

คณุสมบตัิ “กรรมการอิสระ”  
1. ถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสียงทั Gงหมดของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง ทั Gงนี G ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระราย    
นั Gน ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น บิดา 
มารดาสมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั Gงคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือ
บคุคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

4. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือนิติบคุคลที�อาจมีความ
ขดัแย้งในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั Gงไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ หรือผู้บริหารของผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท 
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5. ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง 
และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่

6. ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ�ง
ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือนิติบคุคล
ที�อาจมีความขดัแย้ง  

7. ไมเ่ป็นกรรมการที�ได้รับการแตง่ตั Gงขึ Gน เพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�ง
เป็นผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
 

อนึ�ง คณุสมบตัิของ “กรรมการอิสระ” ที�บริษัทกําหนด มีความเข้มงวดกวา่ข้อกําหนดขั Gนตํ�าของสํานกังานกลต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ในเรื�องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจํานวนหุ้นที�
มีสทิธิออกเสยีงทั Gงหมดของบริษัท โดยกรรมการอิสระทั Gงสี�ท่านนั Gน ท่านหนึ�งเป็นผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านอตุสาหกรรม
ยานยนต์ และอีกสามทา่นเป็นผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านบริหาร  

 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั Gงที� 5/2553 เมื�อวันที� 15 พฤศจิกายน 2553 ได้อนุมัติให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบกลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึ�ง ซึ�งมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี โดยกรรมการมีคณุสมบตัิ
ตามที�สาํนกังานกลต. และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และทกุทา่นเป็นกรรมการอิสระ  

ลาํดับที รายชือ ตาํแหน่ง 
1 นายกวี              วสวุตั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นายอภินนัท์       ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ 
3 นายปริญญา      ไววฒันา* กรรมการตรวจสอบ 
4 นายฉตัรชยั         เอียสกลุ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ* นายปริญญา ไววฒันา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน 
 

  โดยมีนางสาวเพ็ญศิริ เพชรกรรพมุ (ที�ปรึกษาฝ่ายบญัชีและการเงิน) เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Gงที� 4/2552 เมื�อวนัที� 12 พฤศจิกายน 2552 ได้มีมติอนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบขึ Gน ซึ�งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัสํานกังานกลต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที�
ประกาศและมีผลบงัคบัตั Gงแตว่นัที� 1 กรกฎาคม 2551 โดยได้กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบไว้ดงันี G 
 

คณุสมบตัิ “กรรมการตรวจสอบ” 
1. ไมไ่ด้ถือหุ้นในบริษัท หรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง ทั Gงนี Gนบัรวมถึงผู้ ที�เกี�ยวข้องด้วย 
2. ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทั Gงไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา ที�ปรึกษาอื�น

ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั 
3. ไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัท 
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4. ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสมัพนัธ์อื�น ๆ กับผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทที�เกี�ยวข้อง หรือ 
นิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง รวมทั Gงไม่ได้รับการแต่งตั Gงให้เป็นตวัแทนเพื�อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ 
และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ที�อาจทําให้ขาดความเป็นอิสระ 

5. สามารถปฏิบัติหน้าที�แสดงความเห็นหรือรายงานผลปฏิบัติงาน ตามหน้าที� ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ  
 

ขอบเขตหน้าที�และอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท โดยอ้างอิงตามประกาศ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื�องคณุสมบตัิและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 
2551 และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง โดยมีหน้าที�ดงัตอ่ไปนี G 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

audit) ที�เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตั Gง โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงาน
อื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตั Gงบคุคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว โดยจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย อยา่งน้อยปีละ 1 ครั Gง 

5. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทั Gงนี G เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ�งรายงานดงักลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตามที�ประกาศฯ ข้างต้น
กําหนดไว้ 

7. ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. ดําเนินการตรวจสอบเรื�องที�ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่า

กรรมการบริษัท ผู้จดัการ หรือบุคคลซึ�งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทําความผิดตามที�
กําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิ หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื Gองต้นให้แก่
สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน           
นบัแตว่นัที�ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

9. ในการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัวา่ มีรายการ หรือการกระทําซึ�งอาจ
มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื�อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร ได้แก่ รายการที�เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การทุจริต หรือมีสิ�งผิดปกติหรือมีความ
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บกพร่องในที�สําคัญในระบบควบคุมภายใน และหรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการ
ของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที�คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ�งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทําฯ ต่อสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 
3. คณะกรรมการสรรหา  

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั Gงที� 5/2554 เมื�อวนัที� 10 พฤศจิกายน 2554 ได้อนมุตัิคณะกรรมการสรรหา 
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น ดงันี G 

ลาํดับที รายชือ ตาํแหน่ง 
1 นายทวีฉตัร          จฬุางกรู ประธานกรรมการสรรหา 
2 นายสริศ              พฒันะเมลอืง กรรมการสรรหา 
3 นายกรกฤช          จฬุางกรู กรรมการสรรหา 

 

โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง (ผู้ จัดการทั�วไป ส่วนงานบริหารธุรกิจ) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ    
สรรหา  
 

ขอบเขตหน้าที�และอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการสรรหา   
พิจารณาและเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณาเสนอให้ที�ประชุม           
ผู้ ถือหุ้นแตง่ตั Gงเป็นกรรมการของบริษัท  

 
4.  คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั Gงที� 5/2554 เมื�อวนัที� 10 พฤศจิกายน 2554 ได้อนมุตัิคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น ดงันี G 

ลาํดับที รายชือ ตาํแหน่ง 
1 นายกวี              วสวุตั ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
2 นายอภินนัท์       ณ ระนอง กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
3 นายปริญญา      ไววฒันา กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 

โดยมีนางสาวสริิณา พฒันะเมลอืง (ผู้จดัการทั�วไป สว่นงานบริหารธุรกิจ) เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการ
กําหนดคา่ตอบแทน 

 

ขอบเขตหน้าที�และอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  
พิจารณานโยบายที�เกี�ยวกบัคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณาเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
นโยบายการกําหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ดงักลา่ว 
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คณะผู้บริหาร 
ณ วนัที� 31 ตลุาคม 2555 บริษัทมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารทั Gงหมด 7 ทา่น ดงันี G 

ลาํดับที รายชือผู้บริหาร ตาํแหน่ง 
1 นายสรรเสริญ     จฬุางกรู ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
2 นายชทูอง           พฒันะเมลอืง รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
3 นายสริศ             พฒันะเมลอืง กรรมการผู้จดัการ และ 

รักษาการผู้จดัการทั�วไป (สว่นงานปฏิบตัิการธุรกิจ) 
รักษาการผู้จดัการทั�วไป (สว่นงานจดัหา) 

4 นายคะซโึยชิ        โองากิ ผู้จดัการทั�วไปอาวโุส (สว่นงานวจิยัและพฒันา) 
5 นายสทุน             เปรมปรี ผู้จดัการทั�วไป (สว่นงานผลติ) 
6 นายสวสัดิ~           สขุะอาจิณ ผู้จดัการทั�วไป (สว่นงานคณุภาพ) 
7 นางสาวสริิณา    พฒันะเมลอืง ผู้จดัการทั�วไป (สว่นงานบริหารธรุกิจ) 

 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที�ของกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้จัดการมีอํานาจหน้าที�ดําเนินการตามที�คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ�งอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
และข้อบงัคบัของบริษัท ทั Gงนี G การมอบอํานาจดงักล่าวต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจที�ทําให้กรรมการ
ผู้จัดการสามารถอนุมตัิรายการที�ตนหรือบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกับบริษัท  หรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ�งการอนุมตัิรายการในลกัษณะดังกล่าว
จะต้องผ่านมติที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื�อพิจารณารายการดงักลา่ว
ตามที�ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกําหนด ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที�เป็นไปตามปกติธุรกิจที�
มีการกําหนดขอบเขตชดัเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอํานาจหน้าที�ได้ดงันี G 
1. รับผิดชอบดแูลการบริหารงานทั�วไปที�มีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 
2. ประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายในด้านบญัชี การเบิก-จ่ายเงินใด ๆ ของบริษัทที�ไมเ่ป็นไปตามนโยบายของ

บริษัท 
3. รับและจ้างพนกังานของบริษัทที�ไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดยเป็นผู้มีอํานาจแทนบริษัทที�จะ

ลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน 
4. เข้าร่วมพิจารณางบประมาณของบริษัทกบัคณะกรรมการบริษัท 
5. พิจารณาเอกสารหรือสญัญาที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะใน

เรื�องดงักลา่ว   
6. ปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัท 
 

เลขานกุารบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตั Gง นางกสติา  พิทกัษ์สงคราม ทําหน้าที�เลขานกุารบริษัท โดยให้มีอํานาจหน้าที�ตามที�
กําหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 
เพื�อรับผิดชอบการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงช่วยดแูลให้มีการปฏิบตัิตามมติ
ดงักลา่ว ดแูลและให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการเกี�ยวกบักฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที�ต้องปฏิบตัิ การจดัทําและเก็บรักษา
ทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปีของ
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บริษัท หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการมีสว่นได้เสยีที�รายงานโดยกรรมการ
หรือผู้บริหาร และดําเนินการอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
 

 8.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร   
การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้ จัดการ ตลอดจนกรรมการชุดต่าง ๆ จะมีการพิจารณาคัดเลือกและ
กลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจะ
ดําเนินการตามนโยบายของบริษัท และคํานงึถึงคณุสมบตัิที�เหมาะสมโดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมี
เวลาทํางานให้บริษัทอย่างเพียงพอ  ตามข้อบงัคบั คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน 
แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั Gงหมดจะต้องมีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทย 
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
 

หลกัเกณฑ์และวิธีการที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั Gงกรรมการบริษัท 
- ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ�งหุ้นตอ่หนึ�งเสยีง 
- ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั Gงหมดเลือกตั Gงบคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
- บคุคลที�ได้รับคะแนนสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับเลอืกเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตั Gงในครั Gงนั Gน ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับการเลือกตั Gงในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวน
กรรมการที�จะพงึมี ให้ประธานที�ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชี Gขาด 

- ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครั Gง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั Gน ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ให้ตรงออกเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้
ที�สดุกับส่วนหนึ�งในสาม (1/3) กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ 
กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกหรือปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั Gน ให้จบัสลากกนั สว่นปี
ถดัไปให้กรรมการคนที�อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

- ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไมน้่อยกวา่สามในสี� (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ ไม่น้อย
กวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2555 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหาร ที�เป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
สอดคล้องกบัภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกบับริษัทที�จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที�อยูใ่นอตุสาหกรรมและธุรกิจที�มีขนาดใกล้เคียงกนั ดงันี G 
คา่ตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไมเ่กิน 5.5 ล้านบาท แบง่เป็นดงันี G 
� คา่เบี Gยประชมุ (ตอ่ครั Gงที�เข้าร่วมประชมุ) ในอตัราเดียวกบัปี 2554 คือ 

- ประธานกรรมการบริษัท   เป็นเงิน 35,000 บาท 
- กรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย   เป็นเงิน 25,000 บาท 

� จ่ายบาํเหน็จกรรมการบริษัท ในอตัราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที�จ่าย จากผลการดําเนินงานปี 2554 
ทั Gงนี G บริษัทได้ขออนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 
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คา่ตอบแทนผู้บริหาร 
� คา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ประจําปี 2555 ในอตัราไมเ่กิน 10% ของอตัราในปีก่อนหน้า  
� คา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัรองลงไปเป็นดลุยพินิจของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
 

1. ค่าตอบแทนทีเป็นตัวเงนิ 
คา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคล ในปี 2555** มีรายละเอียดดงันี G 

รายชือ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการทีเป็นตวัเงนิ (บาท) 
 

รวมสุทธิ บริษัท ตรวจสอบ 
กาํหนด

ค่าตอบแทน 
สรรหา บาํเหน็จ 

 1.   นายสรรเสริญ  จฬุางกรู 140,000 - - - 283,418 423,418 
2.  นายชทูอง        พฒันะเมลอืง 125,000 - - - 283,418 408,418 
3.  นายสริศ          พฒันะเมลอืง 125,000 - - 25,000 283,418 433,418 
4.  นายมากาโต    เทราอรุา - - - -   283,418 283,418 
5.   นายทวีฉตัร     จฬุางกรู 125,000 - - 25,000 283,418 433,418 
6.   นายกรกฤช     จฬุางกรู 125,000 - - 25,000 283,418 433,418 
7.   นายคะซโึยชิ    โองากิ 125,000 - - - 283,418 408,418 
8.   นายกวี           วสวุตั 125,000 75,000 50,000 - 283,418 533,418 
9.   นายอภินนัท์    ณ ระนอง 100,000 50,000 50,000 - 283,418 483,418 
10. นายปริญญา   ไววฒันา 125,000 75,000 50,000 - 283,418 533,418 
11. นายฉตัรชยั     เอียสกลุ 125,000 75,000 - - 283,418 483,418 

รวม 1,240,000 275,000 150,000 75,000 3,117,598 4,857,598 
** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 

 

คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท   

ค่าตอบแทน 
ปี 2554 

จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 
ปี 2555** 

จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 
เงินเดือน โบนสั และอื�น ๆ  77.53 (จํานวน 8 ราย) 62.87 (จํานวน 7 ราย) 

** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 
 

2. ค่าตอบแทนอืน 
-ไมม่ี-    
                   

8.5 การกาํกบัดูแลกิจการ  
บริษัทมีการบริหารงานโดยยดึถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี โดยตระหนกัถึงความสําคญัและ
ความรับผิดชอบที�มีต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั�น ทุ่มเท และความ
ร่วมมืออย่างเต็มที�ของทกุฝ่าย ทั Gงคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ซึ�งพยายามดงักลา่ว สง่ผลไปยงั
ผลการประเมินการกํากบัดแูลกิจการที�ดีที�บริษัทได้รับจากองค์กรและหนว่ยงานตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี G 
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- การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย อยู่ใน
ระดบั “ดีเยี�ยม และสมควรเป็นตวัอยา่ง” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จาก 1 ใน 74 บริษัท และจากบริษัทเข้า
ร่วมโครงการทั Gงสิ Gน 450 บริษัท  
 

หลักการกาํกับดูแลกิจการ  
คณะกรรมการบริษัทมีความมุง่มั�นในการดําเนินธุรกิจให้บรรลตุามเป้าหมาย โดยได้ให้ความสําคญัต่อการกํากบั
ดแูลกิจการที�ดี เพื�อความโปร่งใส  เพิ�มความเชื�อมั�นให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและผู้ เกี�ยวข้องทกุฝ่าย คณะกรรมการได้
กําหนดนโยบายในการกํากบัดแูลกิจการ แบง่เป็น 5 หมวด ดงันี G 
 

หมวดที 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
1. คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการกํากบัดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษรและทําการเผยแพร่ไปยงั

กรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท  โดยคํานงึถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้น  
2. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้บริษัทมีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานที� วาระการประชุม ตลอดจนข้อมลูทั Gงหมด

ที�เกี�ยวข้องกบัเรื�องที�ต้องตดัสินใจในที�ประชุมแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชุมอย่างเพียงพอและ
ทนัเวลาและควรแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที�ใช้ในการประชุม รวมถึงการเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วไว้
ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสําหรับนักลงทุน (Investor 
Information)”) เป็นการล่วงหน้าก่อนที�จะจัดส่งเอกสาร เพื�อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชมุก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจากบริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย 14 วนั 

3. ผู้ ถือหุ้นสามารถศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้ทั Gงฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  จากที�บริษัทแจ้งข่าวผ่าน
ระบบของตลาดหลกัทรัพย์ (SET Community Portal)  นอกเหนือจากนี Gสามารถดาวน์โหลดข้อมลูตา่ง ๆ จาก
เว็บไซต์ของบริษัทได้ เช่น ข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูของบริษัท รวมถึงข้อมลูของการประชมุ เป็นต้น 

4. คณะกรรมการบริษัทอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที� 
โดย 

  �  กําหนดวนัประชุม ซึ�งไม่ใช่วนัหยดุต่อเนื�อง หรือวนันกัขตัฤกษ์ กําหนดเวลาประชุมไม่เช้าหรือเย็นเกินไป  
        และมีการคมนาคมที�สะดวก  

  �  ใช้เกณฑ์วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารการประชุมหรือข้อมลูก่อนเข้า 
                    ร่วมประชมุมากขึ Gน 
  �  จดัเจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวก ให้คําแนะนํา และเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชมุ 2 ชั�วโมง 

 

 ทั Gงนี Gบริษัทไม่มีนโยบายลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้ น โดยไม่มีการแจกเอกสารที�มีข้อมูลสําคัญเพิ�มเติมอย่าง
กะทนัหนั  ไม่เพิ�มวาระการประชุมหรือเปลี�ยนแปลงข้อมูลสําคญัไปจากที�ได้นําสง่ต่อผู้ ถือหุ้น ไม่จํากดัสิทธิ
การเข้าประชุมของผู้ ถือหุ้นที�มาสาย โดยให้สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที�อยู่ระหว่างการ
พิจารณาและยงัไม่ได้ลงมติ พร้อมทั Gงได้มีการบนัทึกภาพและเสียงของการประชุม  ซึ�งบริษัทฯ จะเปิดเผย
รายงานการประชมุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื�อเป็นหลกัฐานและสามารถตรวจสอบได้ 

5. ประธานที�ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั Gง    
คําถามตอ่ที�ประชมุในเรื�องที�เกี�ยวข้องกบับริษัทได้ รวมทั Gงอาจเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้าก่อน
วนัประชมุ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม พร้อมจดัทําข้อมลูสรุปคําถาม-คําตอบที�
สาํคญั ซึ�งจดัสรรเวลาการประชมุอยา่งเพียงพอ และให้กรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 
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ในเรื�องที�เกี�ยวข้องชี Gแจงและให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั Gงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามหรือ
ข้อมูลอื�นที�สําคัญของบริษัทล่วงหน้า ได้ตั Gงแต่วันที�มีคําบอกกล่าวเ รียกประชุม มายังบริษัทได้ที�  
compliance@thaisteelcable.com  หรือโทรสารหมายเลข (038) 185 030 หรือสง่ตามที�อยูข่องบริษัท  

6. กรรมการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื�องที�
เกี�ยวข้องได้ 

 
หมวดที 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
1. คณะกรรมการบริษัท สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นที�ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียง

โดยมอบฉนัทะให้ผู้อื�นมาประชมุและออกเสยีงแทนได้ 3 ทา่น แตเ่ข้าร่วมประชุมได้เพียงท่านเดียว หรือมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระโดยมีให้เลือกจํานวน 2 ท่าน ซึ�งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้ใช้บตัรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ เพื�อให้กระบวนการนบัคะแนนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
และในวาระแต่งตั Gงกรรมการ จดัให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั Gงกรรมการเป็นรายบคุคล และเพื�อให้เป็นไป
ตามแนวปฏิบตัิที�ดีในการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น ได้เก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที�เข้าร่วม
ประชมุทกุราย ภายหลงัการประชมุเสร็จสิ Gน  เพื�อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้ง
ในภายหลงั ทั Gงนี Gบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูของผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการในหนงัสอืเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น 
ซึ�ง ประกอบด้วย ชื�อ รูปถ่าย อายุ การศึกษา การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ประสบการณ์การทํางาน และ
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจได้ 

3. ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทหรือการประชมุผู้ ถือหุ้น หากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นที�
มีสว่นได้เสียในวาระใด จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัสว่นได้เสียของตนและผู้ เกี�ยวข้อง ให้ที�ประชุมทราบ 
และจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักลา่วนั Gน เพื�อให้ที�ประชุมสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที�อาจมี
ความขดัแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตดัสนิใจเพื�อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม  

4. ผู้ ถือหุ้ นที�เป็นผู้ บริหาร จะไม่เพิ�มวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ นที�ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น 
โดยเฉพาะวาระสาํคญัที�ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ 

5. คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนกัถึงความสาํคญัของการเก็บรักษาและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นอย่าง
ยิ�ง จึงได้กําหนดแนวทางการป้องกนัการนําข้อมลูภายในไปใช้เพื�อผลประโยชน์ของตนเองขึ Gนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร (รายละเอียดตามหวัข้อ 8.5 การดแูลเรื�องการใช้ข้อมลูภายใน)  

6. คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารที�มีหน้าที�รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมาย 
ต้องจัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัททุกครั Gงที�มีการเปลี�ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย์  โดยบริษัทมีนโยบายในจรรยาบรรณของบริษัทให้หลีกเลี�ยง/งดการซื Gอขายหลกัทรัพย์ของบริษัท 
ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมลูแก่สาธารณชน พร้อมทั Gงได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและ
ผู้บริหารบริษัททกุท่านทราบถึงประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที�ต้องรายงานการ
ถือหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะต่อก.ล.ต. ภายใน 30 วนั นบัตั Gงแต่ได้รับการ
เลอืกตั Gงให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และทกุครั Gงที�มีการเปลี�ยนแปลงการถือถือหลกัทรัพย์ 
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ดงักลา่ว ต้องรายงานภายใน 3 วนัทําการ ซึ�งต้องนําสง่สําเนารายงานดงักลา่ว ต่อเลขานกุารบริษัทเพื�อเป็น
หลกัฐาน และที�ผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที�กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื�อหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื�นในทางมิชอบแตอ่ยา่งใด   

 
หมวดที 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
1. คณะกรรมการบริษัท  กําหนดกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท  ดงันี G 

1. ผู้ ถือหุ้น  
บริษัทมุ่งมั�นให้มีการดําเนินธุรกิจ ซึ�งมีผลการดําเนินงานที�ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั�นคง มี
ความสามารถในการแข่งขนั โดยคํานึงถึงสภาวะความเสี�ยงในปัจจุบนัและอนาคต เพื�อให้เกิดการเพิ�ม
มูลค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที�ในการดําเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส   
เป็นธรรม และพยายามอยา่งเต็มที�ในการปกป้องทรัพย์สนิ และธํารงไว้ซึ�งชื�อเสยีงของบริษัท 

2. พนกังาน 
 บริษัทถือวา่ พนกังานเป็นสว่นสาํคญัอย่างยิ�งในการขบัเคลื�อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า ดงันั Gน บริษัท

จึงปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม กําหนดค่าตอบแทนที�เหมาะสม และจดัให้มีสวสัดิการต่าง ๆ แก่
พนกังาน เช่น รถรับสง่ เครื�องแบบพนกังาน การตรวจสขุภาพประจําปี ห้องพยาบาล การประกนัอบุตัิเหต ุ
ประกนัสขุภาพ กองทนุสาํรองเลี Gยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี G บริษัทยงัสง่เสริมให้พนกังานได้พฒันาความรู้
ความสามารถโดยจดัให้ได้รับการอบรมเพิ�มเติมในสว่นงานที�รับผิดชอบ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนกังาน
มีสว่นร่วมในการกําหนดเป้าหมายขององค์กรร่วมกบัผู้บริหาร เพื�อให้พนกังานตระหนกัถึงความสําคญั
ของตนเองที�บริษัทมอบให้ และเพื�อการทํางานที�มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกนั 

3. ชมุชนและสงัคม 
 บริษัทให้ความสําคญัต่อคณุภาพชีวิตและสิ�งแวดล้อมของชุมชน เพื�อให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นที�

ยอมรับ และสามารถอยู่ร่วมในสงัคมอย่างยั�งยืนตลอดไป ดังเห็นได้จากการที�บริษัทได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรม กองควบคมุ
มลพิษ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด บริษัทมีระเบียบที�เข้มงวดในการให้พนกังานในโรงงานสวมอุปกรณ์ป้องกัน
ต่าง ๆ มีการจัดการเรื�องสิ�งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั Gงการบริจาคเพื�อสาธารณประโยชน์
อยา่งตอ่เนื�อง 

4. ลกูค้า 
 บริษัทมีความมุง่มั�นในการปรับปรุงประสทิธิภาพการให้บริการเพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้

ดีที�สุด และดําเนินนโยบายเพื�อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ โดยบริษัทตั Gงเป้าหมายและ
ปลูกฝังอบรมให้พนกังานทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจและยึดมั�นในความเป็นธรรมทั Gงในด้านราคา 
คณุภาพ การให้บริการและความซื�อสตัย์ในการทําธุรกิจ 

5. เจ้าหนี G  
 บริษัทปฏิบตัิตามเงื�อนไขตามข้อตกลงและหน้าที�อยา่งเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ตอ่เจ้าหนี G

ทางธุรกิจโดยเคร่งครัด 
6. คูแ่ขง่ 
 บริษัทดําเนินธุรกิจและแขง่ขนัอยา่งยตุิธรรม มีจริยธรรม โปร่งใส  
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7. คูค้่า 
 บริษัทได้กําหนดจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณ และความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะไม่เรียกร้อง 

ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ากบัคู่ค้า และรักษาความลบั เพื�อให้การดําเนินธุรกิจกบัคู่ค้า
เป็นไปอยา่งเหมาะสม มีประสทิธิภาพ และยตุิธรรมตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ 

2. คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการสื�อสารกบักรรมการอิสระ โดยสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์
บริษัท (www.thaisteelcable.com  ภายใต้หวัข้อ “ข้อมลูสําหรับนกัลงทนุ (Investor Information)”) เพื�อแจ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที�ไมถ่กูต้อง หรือระบบ
ควบคุมภายในที�บกพร่อง เพื�อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้
อยา่งมีประสทิธิภาพยิ�งขึ Gน สามารถร้องเรียนได้ที�กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัท
จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลบั เพื�อสั�งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที�บริษัท
กําหนดไว้และรายงานตอ่คณะกรรมการ 

3. บริษัทกําหนดนโยบายสิ�งแวดล้อม เพื�อให้ผู้ เกี�ยวข้องมั�นใจวา่ การประกอบธุรกิจของบริษัทได้คํานึงถึงปัจจยั
ด้านสิ�งแวดล้อม เพื�อการพฒันาอยา่งยั�งยืน 

 
หมวดที 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
1. บริษัทเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ที�กําหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูล      

ประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี อีกทั Gงคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั Gง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอื�นได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท (www.thaisteelcable.com  ภายใต้
หวัข้อ “ข้อมลูสาํหรับนกัลงทนุ (Investor Information)”)  โดยปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจุบนัอย่างสมํ�าเสมอ  
นอกจากนี Gบริษัทจดัตั Gงฝ่ายกํากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื�อทํา
หน้าที�เปิดเผยข้อมลูที�มีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั�วถึง ทั Gงการรายงานทางการเงินและข้อมลูทั�วไป
ของบริษัทฯ และรับผิดชอบในการติดต่อสื�อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทุนสถาบนั ผู้ ลงทุน
ทั�วไป นกัวิเคราะห์และภาครัฐที�เกี�ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั Gงนี Gผู้ลงทนุสามารถติดต่อขอทราบ
ข้อมลูของบริษัทฯ เพิ�มเติมได้ที� 

 

ฝ่ายกํากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
  หมายเลขโทรศพัท์ :          (038) 447 200 - 21 ตอ่ 626, 412  

หมายเลขโทรสาร :           (038) 447 185 030 
  อีเมล์ : compliance@thaisteelcable.com      
          เว็บไซต์ : http://www.thaisteelcable.com     

2. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่
ไปกบัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี  ซึ�งมีเนื Gอหารับรองการปฏิบตัิตามหลกัการบญัชี และมีการ
รายงานทางการเงินที�มีข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบญัชี โดยรายงานดงักลา่วลงนาม
โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
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3. คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อย (รายละเอียดตามหวัข้อ 8.2 โครงสร้างการจัดการ) จํานวนครั Gงของการประชุมและจํานวนครั Gงที�
กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปี 2555**  สรุปได้ดงันี G 

การเข้าร่วมประชมุ / ประชมุทั Gงหมด (ครั Gง) 

รายชือคณะกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 

สรรหา 

คณะกรรมการ 
กาํหนด

ค่าตอบแทน 
1. นายสรรเสริญ      จฬุางกรู 4/5 - - - 
2. นายชทูอง            พฒันะเมลอืง 5/5 - - - 
3. นายสริศ              พฒันะเมลอืง 5/5 - 1/1 - 
4. นายมากาโต        เทราอรุา 0/5* - - - 
5. นายทวีฉตัร          จฬุางกรู 5/5 - 1/1 - 
6. นายกรกฤช          จฬุางกรู 5/5 - 1/1 - 
7. นายคะซโึยชิ        โองากิ 5/5 - - - 
8. นายกว ี วสวุตั 5/5 3/3 - 2/2 
9. นายอภินนัท์         ณ ระนอง 4/5 2/3 - 2/2 

10. นายปริญญา       ไววฒันา 5/5 3/3 - 2/2 
11. นายฉตัรชยั         เอียสกลุ 5/5 3/3 - - 

* ทั Gงนี Gทางกรรมการได้มอบหมายตวัแทนผู้บริหารติดตามผลการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื�อง  รวมทั Gงมอบหมายตวัแทนเข้าร่วมการประชุม                
ผู้ ถือหุ้นทกุครั Gง 

** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 
 

4. คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที�ชัดเจน และได้มีการ
เสนอขออนุมัติจากผู้ ถือหุ้ นทุกปี โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้   
รวมทั Gงอยู่ในระดับที�เหมาะสมและเพียงพอที�จะจูงใจและรักษากรรมการที�มีคุณภาพตามที�ต้องการ  
(รายละเอียดตามหวัข้อ 8.4 คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 

 
หมวดที 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

1.1 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั Gงคณะ และไมน้่อยกวา่ 3  
1.2 คณะกรรมการบริษัทกําหนดวาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการไว้อย่างชดัเจน ตามข้อบงัคบัของบริษัท 

การประชุมสามัญประจําปีทุกครั Gงให้กรรมการจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) ออกจากตําแหน่ง ถ้าจํานวน
กรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสาม (3) สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม (1/3) 
ดงันั Gน วาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการจะอยูป่ระมาณคราวละ 3 ปี  

1.3 คณะกรรมการบริษัทกําหนดคณุสมบตัิของ “กรรมการอิสระ” (รายละเอียดตามหวัข้อ 8.2 โครงสร้างการ
จดัการ) เพื�อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของ
บริษัท 



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

 

- 51 - 

1.4 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประสทิธิภาพการทํางานของกรรมการที�ดํารงตําแหน่งหลายบริษัทอย่าง
รอบคอบและกําหนดให้เปิดเผยข้อมลูการดํารงตําแหน่งของกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นทราบ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ1 รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท) 

1.5 คณะกรรมการบริษัทกําหนดอํานาจหน้าที�ของกรรมการผู้จดัการอย่างชัดเจน (รายละเอียดตามหวัข้อ 8.2  
โครงสร้างการจดัการ)  

1.6 บริษัทแตง่ตั Gงเลขานกุารบริษัทซึ�งทําหน้าที�ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที�คณะกรรมการ
จะต้องทราบและปฏิบตัิหน้าที�ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั Gงประสานงานให้มีการปฏิบตัิ
ตามมติคณะกรรมการ (รายละเอียดตามหวัข้อ 8.2 โครงสร้างการจดัการ) 

 
2. คณะกรรมการชุดย่อย 
    คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีคณะกรรมการชดุยอ่ย 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เพื�อการกํากบัดแูลกิจการที�ดี (ขอบเขตและอํานาจหน้าที�รายละเอียด
ตามหวัข้อ 8.2 โครงสร้างการจดัการ)   

 
3. บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3.1 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื�องที�สาํคญัเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท เช่น 
วิสยัทศัน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี�ยง แผนธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณ 
รวมทั Gงกํากับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที� กําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อสร้างประโยชน์สงูสดุให้องค์กร ผู้มีสว่นได้เสีย และผู้ ถือหุ้น นอกจากนี G
คณะกรรมการยงัได้จดัให้มีระบบควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี�ยงที�มี
ประสิทธิผล  รวมทั Gงมีการติดตามการดําเนินการในเรื� องดังกล่าวอย่างสมํ�าเสมอในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท  และเพื�อให้พนกังานเข้าใจ กลยทุธ์การดําเนินงานและแนวทางในการปฏิบตัิ บริษัท
จึงกําหนดระบบประเมินผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ดัชนีชี Gวัด (Key Performance 
Indicators) สว่นที�สองคือ ทกัษะการปฏิบตัิงาน (Competency) เพื�อให้บรรลเุป้าหมายที�กําหนดไว้   

3.2 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้
ความเห็นชอบนโยบายดงักลา่ว  โดยทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายเป็นประจํา อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั Gง  เพื�อเพิ�มความโปร่งใสและสร้างความเชื�อมั�น ให้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีและสงัคมโดยรวม รวมทั Gง
นกัลงทุนทั�วไปทั Gงภายในและต่างประเทศ ตามที�ที�ประชุมกรรมการบริษัท ครั Gงที� 6/2555 เมื�อวันที� 27 
พฤศจิกายน 2555 ได้ทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ แบง่ออกเป็น  3  หมวด คือ จริยธรรม  (Code 
of Business Ethics) จรรยาบรรณ (Code of Conduct) และความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Code of 
Conflict Interest) ตามลําดบั (ฉบบัเดิมได้รับการอนมุตัิจากที�ประชุมกรรมการบริษัท ครั Gงที� 1/2548 เมื�อ
วนัที� 2 เมษายน 2548) 

3.3 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื�องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทํา
รายการที�อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ รวมถึงบริษัทมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานใช้ข้อมลูภายในเพื�อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื�นในทางมิชอบ อย่างชดัเจน (รายละเอียด
ตามหวัข้อ 8.2 โครงสร้างการจัดการ)  นอกจากนี Gคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร
จัดทํารายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
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หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง และแจ้งให้บริษัททราบภายใน 15 วนั ในครั Gงแรก และทกุ ๆ ครั Gง ที�มีการเปลี�ยนแปลง 
เพื�อใช้เป็นข้อมลูและเครื�องมือติดตามการปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการและผู้บริหารด้วยความซื�อสตัย์สจุริต 
โดยเลขานกุารบริษัทได้สง่สาํเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ 

3.4 คณะกรรมการบริษัทกําหนดและรักษาไว้ซึ�งระบบการควบคมุภายใน รวมทั Gงดําเนินการทบทวนความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ�าเสมอ โดยครอบคลมุการควบคุมทางการเงิน การ
ดําเนินการ การกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที�เกี�ยวข้อง การป้องกนัรักษา
ทรัพย์สิน และการบริหารความเสี�ยง โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั มาดําเนินการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที�ได้กําหนดไว้ ตามแผนการ
ตรวจสอบประจําปีที�ได้รับอนุมตัิ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทติดตามผลการแก้ไข
ปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

 
4. การประชุมคณะกรรมการ 

4.1 บริษัทจดัทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําปีเป็นการลว่งหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคน
ทราบกําหนดการดงักลา่ว เพื�อให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้  

4.2 จํานวนครั Gงของการประชมุคณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกบัภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเ รื� องเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ เพื�อให้แนใ่จวา่เรื�องที�สาํคญัได้นําเข้ารวมไว้แล้ว กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที�จะ
เสนอเรื�องเข้าสูว่าระการประชมุ 

4.4 นําสง่เอกสารประกอบการประชมุให้แก่กรรมการเป็นการลว่งหน้า เอกสารดงักลา่วควรมีลกัษณะโดยย่อ
เท่าที�เป็นไปได้ แต่ให้สารสนเทศทุกอย่างที�ต้องการ สําหรับเรื�องที�ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลกัษณ์
อกัษรก็ให้นําเรื�องอภิปรายกนัในที�ประชมุ 

4.5 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที�ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื�องและมากพอที�กรรมการจะ
อภิปรายปัญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั�วกัน รวมทั Gงส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที�รอบคอบ 
กรรมการให้ความสนใจกบัประเด็นทกุเรื�องที�นําสูที่�ประชมุ รวมทั Gงประเด็นการกํากบัดแูลกิจการ 

4.6 คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที�จําเป็นเพิ�มเติมได้จากกรรมการผู้จดัการหรือเลขานกุาร
บริษัท หรือผู้บริหารอื�นที�ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที�กําหนดไว้ 

 
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

5.1 คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ เกี�ยวข้องใน
ระบบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท เป็น
ต้น เพื�อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื�อง ทั Gงการอบรมภายในบริษัทหรือใช้บริการของ
สถาบนัภายนอก 

5.2 ทกุครั Gงที�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการใหม ่ฝ่ายจดัการจดัให้มีคูม่ือกรรมการ ได้รับการอนมุตัิจากที�ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั Gงที� 6/2555 เมื�อวนัที� 27 พฤศจิกายน 2555 เพื�อให้สามารถปฏิบตัิหน้าที�ในฐานะ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนได้อยา่งครบถ้วน  
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8.6 การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทมีนโยบายควบคุมการใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระสําคัญ และมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ตาม
หลกัเกณฑ์ที�ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที�รับทราบข้อมลู
ภายในนําข้อมลูไปใช้เพื�อประโยชน์สว่นตนและผู้อื�น จึงมีมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Code of 
Conflict of Interest) โดยได้จดัทําวิธีปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรครอบคลมุการใช้ข้อมลูภายใน และการซื Gอขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัท การทํารายการระหวา่งกนั และรายการที�เกี�ยวโยงกนั ทั Gงนี G บริษัทได้สื�อสารชี Gแจงให้พนกังาน
รับทราบอย่างต่อเนื�อง  คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท มีหน้าที�ต้องปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด 
ในกรณีที�พบเห็นการปฏิบตัิที�ขดัต่อนโยบายดงักลา่ว ให้รายงานผู้บงัคบับญัชา หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล 
หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแตก่รณี 
 

8.7 บุคลากร (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)                                             
ณ วันที� 30 กันยายน 2555 บริษัทมีพนักงานทั Gงสิ Gนจํานวน 955 คน และมีพนกังานชั�วคราวที�จ้างผ่านบริษัท
รับเหมาจ้างแรงงานอีกจํานวน 645 คน โดยสามารถแบง่แยกตามประเภทผลติภณัฑ์ ดงัตอ่ไปนี G 
 
 

ธุรกิจ 

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 30 กันยายน 2555** 
พนักงานบริษัท พนักงาน 

ชัวคราว 
พนักงาน 
รายเดือน 

พนักงาน 
ชัวคราว 

พนักงาน 
รายเดือน 

พนักงาน 
ชัวคราว รายเดือน รายวัน 

• สายควบคมุรถยนต์ 207 23 154 212 108 228 384 

• ส า ย ค ว บ คุ ม - 
รถจกัรยานยนต์ 

100 8 58 111 39 114 51 

• ชุ ด ค ว บ คุม ร า ง  -
ก ร ะ จ ก ห น้ า ต่ า ง
รถยนต์ 

25 0 18 25 9 21 35 

• สว่นกลาง 459 8 125 553 78 592 175 

รวมจาํนวนพนักงาน 791 39 355 901 234 955 645 
** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 
 

จํานวนพนกังานของบริษัทในปี 2555 เพิ�มสงูขึ Gนจากปีก่อนเป็นจํานวนมาก เนื�องจากปลายปี 2554 ผู้ผลิตหลายรายประสบ
ปัญหามหาอุทกภัย ทําให้ดําเนินการผลิตไม่ได้ คําสั�งซื Gอต่าง ๆ จึงถูกเลื�อนมาในปี 2555 ประกอบกับการขยายตัวของ
อตุสาหกรรมยานยนต์ของประเทศและโครงการรถคนัแรก ซึ�งคาดว่าจะทําให้ปริมาณการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยสงูเกิน           
2 ล้านคนั 

 

ผลตอบแทนพนักงาน 
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับพนกังานของบริษัททั Gงหมดในปี 2555** (ไม่รวมส่วนของคณะผู้บริหาร) รวมเป็นเงิน 273 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 

- เงินเดือน คา่ลว่งเวลา และโบนสัประจําปี รวมเป็นเงิน 180 ล้านบาท 
- ค่าตอบแทนอื�น ๆ (ประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล ค่ารถรับ-ส่งพนักงาน ค่าเครื�องแบบ เงินสมทบกองทุนทดแทน      
เงินสมทบกองทนุสาํรองเลี Gยงชีพ คา่ใช้จ่ายประกนัสงัคม คา่อบรมสมัมนา คา่สวสัดิการอื�น ๆ) รวมเป็นเงิน 31 ล้านบาท 

- คา่แรงของพนกังานชั�วคราว รวมเป็นเงิน 62 ล้านบาท           
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ข้อพพิาทด้านแรงงานทีสาํคัญในระยะเวลา 3 ปี 
  - ไมม่ี – 
 
นโยบายในการสรรหา และพฒันาบคุลากร ปี 2555 
เนื�องจากปี 2555 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี�ยนวิสยัทศัน์และภารกิจ จาก”ผู้ผลิตสายควบคมุยานยนต์อนัดบัหนึ�งของเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้” เป็น “ผู้ผลิตสายควบคมุยานยนต์ระดบัโลก” ซึ�งหนึ�งในภารกิจหลกัที�ทางฝ่ายฯ ต้องมีสว่นร่วมคือ ภารกิจด้านองค์กร 
คือมุง่สูก่ารเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ โดยจะต้องผลกัดนัให้บคุลากรภายในเกิดการเรียนรู้อยา่งทั�วถึง นอกจากนี Gยงัมีการกําหนด
นโยบายเกี�ยวกบัปรัชญา และคณุคา่ ซึ�งสะท้อนให้เห็นวา่ นอกจากบริษัทฯ จะคํานงึถึงการพฒันาองค์กรในด้านธุรกิจแล้ว ยงัให้
ความสาํคญัตอ่การพฒันาในด้านอื�น ๆ โดยเฉพาะพนกังานอีกด้วย  
 

จากการปรับเปลี�ยนดงักลา่ว ฝ่ายสรรหาว่าจ้าง และฝึกอบรม พยายามอย่างยิ�งที�จะผลกัดนัให้การสรรหา และพฒันาบคุลากร
เป็นไปโดยสอดคล้องกบันโยบาย ผา่นการดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ดงันี G  

• การพฒันาเส้นทางการฝึกอบรมตามสายอาชีพ (Training Road Map) โดยการกําหนดให้ทกุฝ่ายมีสว่นร่วมในการกําหนด
เส้นทางการพฒันาทกัษะตามตําแหนง่งาน เพื�อนํามาใช้ในการกําหนดแผนการอบรมประจําปีสว่นกลาง และแผนการอบรม
เฉพาะตําแหน่งงานนั Gน ๆ ส่งผลให้แผนการอบรมมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของทกุหน่วยงานอย่าง
แท้จริง นอกจากนี Gยงัมีการประชมุร่วมกบัผู้บริหารสว่นงานตา่งๆ ทกุไตรมาสเพื�อทบทวนแผนการอบรมฯ ให้เป็นปัจจบุนั  

• การพฒันาระบบการวดัผลทกัษะพื Gนฐานในการปฏิบตัิงาน (Skill Matrix Standard) สืบเนื�องจากมีการจดัทําเส้นทางการ
ฝึกอบรมตามสายอาชีพ ซึ�งถกูกําหนดขึ Gนมาจากทกัษะตามตําแหน่งงาน ดงันั Gน เพื�อให้เกิดความสอดคล้องกนั ทางฝ่ายฯ          
จึงกําหนดให้นําหวัข้อทกัษะตามตําแหน่งงาน ดงักล่าว มาใช้เป็นหวัข้อสําหรับการวดัผลทกัษะพื Gนฐานในการปฎิบตัิงาน              
(Skill Matrix Standard) และปรับเปลี�ยนรายละเอียดหลกัเกณฑ์การวดัผลให้มีประสิทธิภาพ และสะดวกในการรองรับการ
ตรวจสอบตามระบบคณุภาพ  

• การพฒันาระบบการอบรมความรู้ในงาน (On The Job Training) ปัจจุบนัการอบรมความรู้ในงานมีความสําคญัต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมาก ดงันั Gน ทางฝ่ายฯ จึงมีการพัฒนาหลกัเกณฑ์ และระบบการวัดผลการอบรมความรู้ในงานเพื�อให้
สอดคล้องกบัระบบการวดัผลทกัษะพื Gนฐานการในการปฏิบตัิงาน และสะดวกในการรองรับการตรวจสอบตามระบบคณุภาพ 

• กิจกรรมวดัระดบัทกัษะงานด้านธุรการประจําปี มีวตัถปุระสงค์เพื�อประเมินความสามารถของบคุลากรที�มีหน้าที�รับผิดชอบ
งานด้านธุรการ และพฒันาศกัยภาพบุคลากรในสายงานดงักล่าวให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบการ
ทดสอบในปี 2555 จะเน้นในเรื�องของทกัษะพื Gนฐานที�ใช้ในการปฏิบตัิงานด้านตา่ง ๆ เพื�อให้สอดคล้องกบัความคาดหวงัของ
องค์กรในแตล่ะปี  

• นกัศึกษาฝึกงาน ประสานงานกับสถาบนัการศึกษาเพื�อเปิดโอกาสให้นกัศึกษาที�อยู่ในช่วงชั Gนปีสดุท้าย เข้ารับการฝึกงาน
ตามโครงการสหกิจศึกษา และประเมินผลการปฏิบตัิงานนกัศึกษาหากมีผลการปฎิบตัิงานอยู่ในเกณฑ์ที�ดีก็อาจจะได้รับ
คดัเลอืกเป็นพนกังานประจําหลงัจบการศกึษา 

 

กล่าวโดยสรุปกิจกรรมการพฒันาบุคลากรในปี 2555 ทางฝ่ายฯ พยายามเน้นให้ผู้บริหารทกุหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
พฒันาบคุลากรในหน่วยงานของตนเองอย่างทั�วถึง ผ่านเครื�องมือที�ทางฝ่ายฯ จดัเตรียมให้ โดยคอยให้คําปรึกษาในการใช้
เครื�องมือเหล่านั Gนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ และในปี 2556 ทางฝ่ายสรรหาว่าจ้าง และฝึกอบรม ยงัมีแผนการพฒันา
บคุลากรอย่างต่อเนื�องเพื�อให้บคุลากรมีความสามารถสอดคล้องกบัความคาดหวงัขององค์กร และผลกัดนัให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายทางด้านธุรกิจ 
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บริษัทได้จัดทํา และรักษาไว้ซึ�งระบบการควบคุมภายใน รวมทั Gงทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในอย่างสมํ�าเสมอ โดยครอบคลมุการควบคมุทางการเงิน การดําเนินการ การกํากบัดูแลการปฏิบตัิงานให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที�เกี�ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี�ยง ซึ�งบริษัทมีการตรวจสอบ
ภายในโดยว่าจ้างบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากัด และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ดําเนินการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที�ได้กําหนดไว้ตามแผนการตรวจสอบประจําปีที�ได้รับอนุมัติ 
รวมทั Gงเรื�องตรวจสอบที�คณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายบริหารแจ้งให้ตรวจสอบกรณีพิเศษ (ถ้ามี) และมอบหมายให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
 

 จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2555 ซึ�งจดัทําโดยบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั และฝ่ายตรวจสอบภายใน
ของบริษัท ไมพ่บประเด็นความผิดพลาดที�เป็นนยัสาํคญั บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการ
ปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อกําหนด และกฎหมายที�เกี�ยวข้องของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถกูต้อง และได้มีการ
ป้องกนัทรัพย์สนิ มิให้ผู้บริหาร และพนกังานนําไปใช้โดยมิชอบ รวมทั Gงได้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานให้มีคณุภาพ
ดีขึ Gนอยา่งตอ่เนื�อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. การควบคุมภายใน 
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10.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

บริษัททีเกียวข้อง 
  

ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2554 2555 

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปประเภทสายเบรคหน้า

รถยนต์ 
 
 
 
2)  ลกูหนี Gการค้า 

-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 

16.77 
 
 
 
 
 

0.72 

5.83 
 
 
 
 
 

1.31 

  -เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Gนตามปกติโดย  
เป็นราคาที�ให้กําไรขั Gนต้นในอตัราที�ใกล้เคียงกับอตัรา
กําไรขั Gนต้นที�บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกนัให้กบับคุคลอื�นที�ไมม่ีความเกี�ยวข้อง
กบับริษัท 

 
  -กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม

เกณฑ์ปกติที�ให้แก่ลกูหนี Gการค้าทั�วไป 

1) ผู้ ถือหุ้ นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 96 
ของทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของ SAB สําหรับหุ้นส่วนที�เหลืออีก
ร้อยละ 4 นั Gน ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึ�งเป็นญาติของทาง
กลุม่จฬุางกรู 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตรจุฬางกูร 
และนายกรกฤช จฬุางกรู 

2.  บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี  
(SAS) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปประเภทสายคนัเร่ง สาย

เบรค สายเปิดฝากระโปรง สายเปิดฝาถังนํ Gามนั 
และสายปรับเบาะที�นั�งสําหรับรถยนต์ 

 
2)  ลกูหนี Gการค้า 

-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 

3.76 
 
 
 

 
 

0.84 

4.12 
 
 
 
 
 

1.63 

  -เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที�เกิดขึ Gนตามปกติโดยเป็น
ราคาที�ให้กําไรขั Gนต้นในอัตราที�ใกล้เคียงกับอัตรา
กําไรขั Gนต้นที�บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกนัให้กบับคุคลอื�นที�ไมม่ีความเกี�ยวข้อง
กบับริษัท 

 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติที�ให้แก่ลกูหนี Gการค้าทั�วไป 
 
 

1) ผู้ ถือหุ้ นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97 
ของทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของ SAS สําหรับหุ้นส่วนที�เหลืออีก
ร้อยละ 3 นั Gน ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึ�งเป็นญาติของทาง
กลุม่จฬุางกรู 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตรจุฬางกูร 
และนายกรกฤช จฬุางกรู 

10. รายการระหว่างกัน   
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บริษัททีเกียวข้อง 
 

ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2554 2555 

3.  บจ.ซมัมิท โอซูกะ   
แมนแูฟคเจอริ�ง 
(SOM) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายชิ Gนส่วนเหล็ก  เ พื� อ นําไปใช้ในการ

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

 
 
2)  ลกูหนี Gการค้า 
      -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ      

บริการ 

16.39 
 
 
 
 
 

1.86 

13.39 
 
 
 
 
 

4.40 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Gนตามปกต ิ
โดยราคาขายเป็นราคาที�ให้กําไรขั Gนต้นในอตัราที�
ใกล้เคียงกับอัตรากําไรขั Gนต้นที�บริษัทได้รับจาก
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อื�นที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Gการค้าทั�วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49 ของ
ทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของ SOM สําหรับหุ้นส่วนที�เหลืออีก
ร้อยละ 51 เป็นบคุคลที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู 

4.  บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต 
ซีท แมนแูฟคเจอริ�ง  
(SLAS) 
 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายผลิตภัณฑ์ สํา เ ร็ จ รูปประ เภทสาย 

ปรับเบาะที�นั�งสําหรับรถยนต์ 
 
 
 
 2)  ลกูหนี Gการค้า 
       -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และ   

บริการ 

5.84 
 
 
 
 
 

1.59 

5.44 
 
 
 
 
 

2.25 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Gนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Gนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Gนต้นที�บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตกิารค้าทั�วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
98 ของทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของ  SLAS สําหรับหุ้นส่วน
ที�เหลืออีกร้อยละ 2 นั Gน ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึ�งเป็น
ญาตขิองทางกลุ่มจฬุางกรู 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร    
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู 
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บริษัททีเกียวข้อง 
 

ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2554 2555 

5.  บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  
(CAPCO) 

1)  คา่ซื Gอผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื Gอ ชิ Gนส่วนพลาสติก เหล็ก สังกะสี เพื�อ
นํามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และจกัรยานยนต์ 

 
 
 
2)  เจ้าหนี Gการค้า 
     -ยอดคงค้างจากการซื Gอผลิตภณัฑ์และบริการ 

25.77 
 
 
 
 
 
 

5.23 

25.35 
 
 
 
 
 
 

9.95 

-เป็นรายการซื Gอผลิตภัณฑ์ที� เกิดขึ Gนตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Gอจากคู่ค้ารายอื�น โดยทําการ
คิ ด ร า ค า ต า ม ร า ค า ต ล า ด  แ ล ะ ไ ด้ ทํ า ก า ร
เปรียบเทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการ
รายอื�นที�มีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือก 
ผู้ ที�เสนอราคาตํ�าสดุ 
 
-ระยะเวลาการให้สินเ ชื�อทางการค้าที�ไ ด้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Gการค้า
ทั�วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่มพัฒนะเมลือง โดยถือ
หุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 73 ของทุนจดทะเบียนที�ชําระ
แล้วของ CAPCO สําหรับหุ้นส่วนที�เหลืออีกร้อยละ 27 นั Gน 
นายอึง เซียฮง ซึ�งเป็นน้องชายนายชูทอง พัฒนะเมลือง     
ถือครองร้อยละ 7 และอีกร้อยละ 20 เป็นบุคคลที�ไม่มีความ
เกี�ยวข้องกบับริษัท 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร   
จุ ฬ า ง กู ร  น า ย ชู ท อ ง  พั ฒ น ะ เ ม ลื อ ง  แ ล ะ น า ย ส ริ ศ           
พฒันะเมลือง 

6.  บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนแูฟ็คเจอริ�ง  
(CAR) 

 

1)  คา่ซื Gอผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื Gอ ชิ Gน 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
จกัรยานยนต์ 

 
 
2)  เจ้าหนี Gการค้า 
      -ยอดคงค้างจากการซื Gอผลิตภณัฑ์และบริการ 

 

23.84 
 
 
 
 
 

6.84 
 

39.15 
 
 
 
 
 

18.94 

-เป็นรายการซื Gอผลิตภัณฑ์ที� เกิดขึ Gนตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Gอจากคู่ค้ารายอื�น โดยทําการ
เปรียบเทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการ   
รายอื�นที�มีอยู่ในประเทศไทย แล้วพิจารณาเลือก   
ผู้ ที�เสนอราคาตํ�าสดุ 
 
-ระยะเวลาการให้สินเ ชื�อทางการค้าที�ไ ด้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Gการค้า
ทั�วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพฒันะเมลือง โดย
ถือหุ้นรวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 88 ของทนุจดทะเบียนที�ชําระ
แล้วของ CAR สําหรับหุ้นส่วนที�เหลืออีกร้อยละ 12 นั Gนเป็น
บคุคลที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร
จฬุางกรู นายชทูอง พฒันะเมลือง นายกรกฤช จุฬางกูร และ
นายสริศ  พฒันะเมลือง 
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บริษัททีเกียวข้อง 
 

ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2554 2555 

6.  บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนแูฟ็คเจอริ�ง (ตอ่) 
(CAR)  

 

3)  เจ้าหนี Gสินทรัพย์ 
-ยอดคงค้างจากการซื Gอแม่พิมพ์ 

  
 

4)  ซื Gอสินทรัพย์ 
-ซื Gอแม่พิมพ์เพื�อผลิตชิ Gนส่วน 

1.68 
 
 
 

4.64 
 

- 
 
 
 

1.61 
 

-ระยะเวลาการให้สินเ ชื�อทางการค้าที�ไ ด้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Gการค้า
ทั�วไป 
 

- เป็นรายการสั�งทําแม่พิมพ์เพื�อผลิตชิ Gนส่วนซึ�ง
เกิดขึ Gนเช่นเดียวกบัคูค่้ารายอื�น 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพฒันะเมลือง โดย
ถือหุ้นรวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 88 ของทนุจดทะเบียนที�ชําระ
แล้วของ CAR สําหรับหุ้นส่วนที�เหลืออีกร้อยละ 12 นั Gนเป็น
บคุคลที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท 

2)  กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร
จฬุางกรู นายชทูอง พฒันะเมลือง นายกรกฤช จุฬางกูร และ
นายสริศ  พฒันะเมลือง 

7.  บจ.จอห์นสนั คอนโทรลล์  
     แอนด์ ซมัมิท อินทีเรียส์ 

(JSI) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายผลิตภัณฑ์สําเ ร็จ รูปประเภทสาย      

ปรับเบาะที�นั�งสําหรับรถยนต์ 
 
 
 
2)  ลกูหนี Gการค้า 
    -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

19.92 
 
 
 
 
 

5.26 

21.54 
 
 
 
 
 

8.00 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Gนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Gนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Gนต้นที�บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้ กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 

-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตกิารค้าทั�วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 43 
ของทุนจดทะเบียนที�ชําระแล้วของ JSI สําหรับหุ้นส่วนที�
เหลืออีกร้อยละ 57 เป็นบคุคลที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท 

2) กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จฬุางกรู 
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บริษัททีเกียวข้อง 
 

ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2554 2555 

8. บจ.ซมัมิท แอนเซ ่ออโต พาร์ท 
    (SAA) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ขายชิ Gนส่ วนเ หล็ก  เ พื� อ นํา ไปใ ช้ ในการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
จกัรยานยนต์ 

 
   
2)  ลกูหนี Gการค้า 
    -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

12.57 
 
 
 
 
 

2.38 

11.39 
 
 
 
 
 

3.99 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Gนตามปกต ิ
โดยราคาขายเป็นราคาที�ให้กําไรขั Gนต้นในอตัราที�
ใกล้เคียงกับอัตรากําไรขั Gนต้นที�บริษัทได้รับจาก
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อื�นที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Gการค้าทั�วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจฬุางกูร โดยถือหุ้นรวมกนัในสดัส่วน
ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที�ชําระเเล้วของ SAA สําหรับ
หุ้นส่วนที�เหลืออีกร้อยละ 50 เป็นบุคคลที�ไม่มีความเกี�ยวข้อง
กบับริษัท 

2) กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายกรกฤช 
จฬุางกรู 

9.  บจ.ไทยออโต อินดสัตรี 
(TAI) 

คา่ซื Gอผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื Gอชิ Gนส่วนเหล็กขึ Gนรูป เพื�อนํามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ 

 
 

0.03 0.03 -เป็นรายการซื Gอผลิตภัณฑ์ที� เกิดขึ Gนตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Gอจากคู่ค้ารายอื�น  โดยทําการ
เปรียบเทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการ
รายอื�นที�มีอยู่ในประเทศไทย แล้วพิจารณาเลือก 
ผู้ ที�เสนอราคาตํ�าสดุ 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 
100 ของทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของ TAI 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู 
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บริษัททีเกียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2554 2555 

10. บจ. ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า   
(SCS) 

 

1)  คา่ซื Gอผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื Gอชิ Gนส่วนและวัตถุดิบ เพื�อนํามาใช้ในการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์  แ ล ะ
สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 
 
 
 
 
 

2)  เจ้าหนี Gการค้า 
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 

2.02 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 

2.92 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.97 

-เ ป็นรายการซื Gอผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ Gน
ส่วนประกอบที�ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที�จะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทั Gงนี G หากเป็นกรณีที�มีผู้ ขายผลิตภัณฑ์
รายอื�นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทําการ
เปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที�เสนอ
ราคาตํ�าสดุ 
 

-ระยะเวลาการให้สินเ ชื�อทางการค้าที�ไ ด้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Gการค้า
ทั�วไป 
 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพฒันะเมลือง โดย
ถือหุ้นรวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 54 ของทนุจดทะเบียนที�ชําระ
แล้วของ SCS สําหรับหุ้นส่วนที�เหลืออีกร้อยละ 46 เป็น
บคุคลที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จุ ฬ า ง กู ร  น า ย ชู ท อ ง  พั ฒ น ะ เ ม ลื อ ง  แ ล ะ น า ย ส ริ ศ          
พฒันะเมลือง 
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บริษัททีเกียวข้อง 
 

ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2554 2555 

11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น  
      (HI-LEX Corporation)  

1) รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
    -ขายผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปประเภทสายปรับ    

เบาะที�นั�ง สายเบรคและสายคันเร่งสําหรับ    
รถยนต์ 

 
 
2)  ลกูหนี Gการค้า 
    -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
 
3)  คา่ซื Gอผลิตภณัฑ์และบริการ 

 -ซื Gอชิ Gนส่วนและวัตถุดิบ เพื�อนํามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ และสายควบคมุ
รถจกัรยานยนต์ 

 
 

 

5.53 
 
 
 
 
 

0.76 
 
 

629.61 

5.00 
 
 
 
 
 

0.74 
 
 

423.63 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Gนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Gนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Gนต้นที�บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Gการค้าทั�วไป 
 
-เป็นรายการซื Gอผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ Gน
ส่วนประกอบที�ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที�จะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจัดหาวตัถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทั Gงนี G หากเป็นกรณีที�มีผู้ ขายผลิตภัณฑ์
รายอื�นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทําการ
เปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที�เสนอ
ราคาตํ�าสดุ 

1) HI-LEX เป็นผู้ ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทนุจดทะเบียน
ที�ชําระแล้วของบริษัท 

2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ�งเป็นประธานกรรมการบริหาร 
และยงัดํารงตําเเหน่งเป็นกรรมการทา่นหนึ�งของบริษัท 
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บริษัททีเกียวข้อง 
 

ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2554 2555 

11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น (ตอ่) 
 (HI-LEX Corporation)  

4)  คา่ใช้จ่ายอื�น 
-คา่ธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิคสําหรับการผลิตสายควบคุมรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ เเละชุดควบคุมรางกระจก
หน้าตา่งรถยนต์  
 

5)  เจ้าหนี Gการค้า 
-ยอดคงค้างจากการซื Gอผลิตภณัฑ์และบริการ 

 
 
6)  เจ้าหนี Gอื�น 

-คา่ธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิคสําหรับการผลิตสายควบคุมรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ เเละชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ เเบบใช้สายเคเบิลควบคุม
ทั Gงหมด 

29.93 
 
 
 
 
 

54.16 
 
 
 

13.40 

32.82 
 
 
 
 
 
88.62 
 
 
 
13.07 

-เป็นไปตามอัตราและเงื�อนไขตามที�กําหนดใน
สัญญา ซึ�งใกล้เคียงกันกับอัตราและเงื�อนไขใน
สัญญาประเภทเดียวกันที�กระทํากับบุคคลอื�นที�
ไม่มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 
 
-ระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าที�ไ ด้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Gการค้า
ทั�วไป 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อสําหรับการชําระ
คา่ธรรมเนียมเป็นไปตามเงื�อนไขในสญัญา ซึ�งอยู่
ในเกณฑ์เดียวกันกับเงื�อนไขในสัญญาประเภท
เดียวกันที�บริษัททํากับบุคคลอื�นที�ไม่มีความ
เกี�ยวข้องกบับริษัท 

1) HI-LEX เป็นผู้ ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทนุจดทะเบียน
ที�ชําระแล้วของบริษัท 

2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ�งเป็นประธานกรรมการบริหาร 
และยงัดํารงตําเเหน่งเป็นกรรมการทา่นหนึ�งของบริษัท 

 
 
 
 
 



     แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

- 64 - 

บริษัททีเกียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2554 2555 

11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น (ตอ่) 
      (HI-LEX Corporation)  

7)  คา่ซื Gอสินทรัพย์ 
-ซื Gอสินทรัพย์ เพื�อนํามาใช้ในการประกอบ
ส า ย ค วบ คุม ร ถย น ต์  แ ล ะ ส า ยค ว บ คุม
รถจกัรยานยนต์ 
 

8) รายได้ค่าเคลมผลิตภณัฑ์ 
      -รายได้จากการเคลมผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

ประเภทสายปรับ เบาะที�นั�ง สายเบรคและ
สายคนัเร่งสําหรับรถยนต์ 

2.00 
 
 
 
 

0.11 

4.28 
 
 
 
 

0.10 

-เป็นรายการซื Gอสินทรัพย์ ที�ไม่สามารถผลิตใน
ประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถจัดหาจากแหล่ง
ภายในประเทศไทยได้  
 
 
-เป็นรายการจากการเคลมผลิตภณัฑ์ 

1) HI-LEX เป็นผู้ ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทนุจดทะเบียน
ที�ชําระแล้วของบริษัท 

2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ�งเป็นประธานกรรมการบริหาร 
และยงัดํารงตําเเหน่งเป็นกรรมการทา่นหนึ�งของบริษัท 

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ขายชิ Gนส่วนเหล็กและยาง เพื�อนําไปใช้ใน
การประกอบสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 

 
 
 
 

2)  ลกูหนี Gการค้า 
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

19.26 
 
 
 
 
 
 

3.56 
 

6.06 
 
 
 
 
 
 

1.46 
 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Gนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Gนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Gนต้นที�บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 

-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Gการค้าทั�วไป 

1) เป็นบริษัทที� เกี�ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้ นในสัดส่วน 
ร้อยละ 6 ของทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้ว 

2) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 94 ของ
ทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม 

3) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 

 
 
 
 



     แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

- 65 - 

บริษัททีเกียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2554 2555 
12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม (ตอ่) 
      (HI-LEX Vietnam Co.,Ltd.) 
       

3)  เจ้าหนี Gการค้า 
-ยอดคงค้างจากการซื Gอผลิตภณัฑ์และบริการ 

 
 
4)  คา่ซื Gอผลิตภณัฑ์และบริการ 

-ซื Gอชิ Gนส่วนและวตัถุดิบ เพื�อนํามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ และสายควบคมุ
รถจกัรยานยนต์ 

 

7.75 
 
 
 

128.65 

15.19 
 
 
 

100.10 

- ระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าที�ได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Gการค้า
ทั�วไป 
 
-เป็นรายการซื Gอผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ Gน
ส่วนประกอบที�ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที�จะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจัดหาวตัถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทั Gงนี G หากเป็นกรณีที�มีผู้ ขายผลิตภัณฑ์
รายอื�นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทําการ
เปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที�เสนอ
ราคาตํ�าสดุ 

1) เป็นบริษัทที�เกี�ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 6 ของทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้ว 

2) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 94 ของ
ทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม 

3) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 

13. อาร์มสตรอง ออโต พาร์ทส์  
 (Armstrong  Auto Parts  
 Sdn. Bhd.) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ขายชิ Gนส่วนเหล็ก ยาง และทองเหลือง เพื�อ
นําไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ รวมทั Gงชุดควบคุมราง
หน้าตา่งรถยนต์ 
 

2)  ลกูหนี Gการค้า 
     -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ        

บริการ 

18.06 
 
 
 
 

 

7.32 

11.58 
 
 
 
 

 

4.11 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Gนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Gนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Gนต้นที�บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 

-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Gการค้าทั�วไป 

ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุน      
จดทะเบียนที�ชําระแล้วของอาร์มสตรอง ออโต พาร์ทส์  
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บริษัททีเกียวข้อง 
 

ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2554 2555 

14. พีที. ไฮเล็กซ์ อินโดนีเซีย 
      (PT. HI-LEX Indonesia) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายชิ Gนส่ วนเหล็ก  เ พื� อ นํ าไปใ ช้ ใ นการ

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

 
 
2)  ลกูหนี Gการค้า 
     -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ      

บริการ 
 
3) คา่ซื Gอสินค้าและบริการ 

-ซื Gอชิ Gนส่วนและวัตถุดิบ เพื�อนํามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ และสายควบคมุ
รถจกัรยานยนต์ 

 

19.27 
 
 
 
 
 

0.69 
 
 
 

0.30 

13.07 
 
 
 
 
 

2.85 
 
 
 

0.72 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Gนตามปกต ิ
โดยราคาขายเป็นราคาที�ให้กําไรขั Gนต้นในอตัราที�
ใกล้เคียงกับอัตรากําไรขั Gนต้นที�บริษัทได้รับจาก
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อื�นที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท  
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Gการค้าทั�วไป 
 
 
-เป็นรายการซื Gอผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ Gน
ส่วนประกอบที�ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที�จะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจัดหาวตัถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 
ของทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของพีที. ไฮเล็กซ์ อินโดนีเซีย 

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 
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บริษัททีเกียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2554 2555 

15. ไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรเวท       
ลิมิเตด็  

     (HI-LEX India Private 
Limited)  

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายชิ Gนส่วนเหล็กและยาง เพื�อนําไปใช้ใน

การประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุด
ควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 
 

2)  ลกูหนี Gการค้า 
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ      
บริการ 

 

3)  คา่ซื Gอผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ซื Gอ ชิ Gนส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์ เ พื�อ      

นํามาใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์ 
และรถจกัรยานยนต์  

 
 
4)  เจ้าหนี Gการค้า 

-ยอดคงค้างจากการซื Gอผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

 
 

5.01 
 
 
 
 

0.73 
 
 
 

 
      - 

 
 
 
 
 
- 
 

0.66 
 
 
 
 

0.37 
 
 
 
 

1.75 
 
 
 
 
 

0.57 
 
 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Gนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Gนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Gนต้นที�บริษัทได้รัจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Gการค้าทั�วไป  
 
 
-เป็นรายการซื Gอผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Gนตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Gอจากคู่ค้ารายอื�น โดยทําการ
เทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอื�น
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที�เสนอ
ราคาตํ�าสดุ 
 
-ระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าที�ไ ด้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Gการค้า
ทั�วไป 

1) ผู้ ถือหุ้ นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้ นสัดส่วนร้อยละ 100      
ของทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรเวท-  
ลิมิเตด็ 

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 
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บริษัททีเกียวข้อง 
 

ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2554 2555 

16. บจ.ทีเอสเค (โคเรีย)  
      (TSK Korea) 

 1)  คา่ซื Gอผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ซื Gอ ชิ Gนส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์ เ พื�อ      

นํามาใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์ 
และรถจกัรยานยนต์  

 
 
2)  เจ้าหนี Gการค้า 

-ยอดคงค้างจากการซื Gอผลิตภัณฑ์และ
บริการ 
 

3) ซื Gอสินทรัพย์ 
 - ซื Gอเครื� องจักรและอุปกรณ์เพื�อผลิตสาย 
Inner 

 8.44 
 
 
 
 
 

3.64 
 
 
 

  2.44 

 19.48 
 
 
 
 
 

2.31 
 
 
 

   7.37 

-เป็นรายการซื Gอผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Gนตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Gอจากคู่ค้ารายอื�น โดยทําการ
เทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอื�น
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที�เสนอ
ราคาตํ�าสดุ 
 
-ระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าที�ไ ด้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Gการค้า
ทั�วไป 
 
-เป็นรายการซื Gอสินทรัพย์ ที�ไม่สามารถผลิตใน
ประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถจัดหาจากแหล่ง
ภายในประเทศไทยได้  

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ  HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุ
จดทะเบียนที�ชําระแล้วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรีย)  

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 
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บริษัททีเกียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2554 2555 

17. บจ.ยานไต ทีเอสเค เคเบลิ    
      ซสิเตม็ 
      Yantai TSK Cable System 
 

1)  คา่ซื Gอผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ซื Gอ ชิ Gนส่วนเหล็กประเภทสายเ กียร์  เ พื� อ      

นํามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ 
และรถจกัรยานยนต์   

 
 
2)  เจ้าหนี Gการค้า 

-ยอดคงค้างจากค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ 
 

3)  ลกูหนี Gอื�น 
-ยอดเคลมคา่ใช้จ่ายนําเข้าคา่ภาษีอากร 

36.26 
 
 
 
 
 

3.37 
 
 
 

1.50 
 

20.87 
 
 
 
 
 

4.88 
 
 
 
- 

-เป็นรายการซื Gอผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Gนตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Gอจากคู่ค้ารายอื�น โดยทําการ
เทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอื�น
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที�เสนอ
ราคาตํ�าสดุ 
 
-ระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าที�ไ ด้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Gการค้า
ทั�วไป 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Gการค้าทั�วไป 
 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ  HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุ
จดทะเบียนที�ชําระแล้วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรีย)  

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 
 
 
 

18. บจ.ไฮเล็กซ์ เคเบลิ ซสิเตม็ 
      HI-LEX Cable System 

1) รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
   -ขายชิ Gนส่วนเหล็กและยาง เพื�อนําไปใช้ใน   

การประกอบสายควบคมุรถยนต์ และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 

- 0.01 -เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Gนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Gนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Gนต้นที�บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ  HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุ
จดทะเบียนที�ชําระแล้วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรีย)  

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 
 

 



     แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

- 70 - 

บริษัททีเกียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2554 2555 

19. บจ. ไฮเล็กซ์ ฮงัการี เคเอฟ ที   
     (HI-LEX Hungary KFT) 
 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายชิ Gนส่วนเหล็กและยาง เพื�อนําไปใช้ใน

การประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุด
ควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 

 
 

2)  ลกูหนี Gการค้า 
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ 
บริการ 

4.99 
 
 
 
 
 

1.17 

4.06 
 
 
 
 
 

0.55 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Gนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Gนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Gนต้นที�บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 

-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Gการค้าทั�วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุ
จดทะเบียนที�ชําระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์ ฮงัการี เคเอฟที 

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 

20. บจ. โชงกิง ไฮเล็กซ์ เคเบลิ  
ซสิเตม็  

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

คา่ซื Gอผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื Gอ ชิ Gนส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์  เ พื� อ
นํามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์   

1.17 - -เป็นรายการซื Gอผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Gนตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Gอจากคู่ค้ารายอื�น โดยทําการ
เทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอื�น
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที�เสนอ
ราคาตํ�าสดุ 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 63 ของทนุ
จดทะเบียนที�ชําระแล้วของโชงกิง ไฮเล็กซ์ เคเบลิ ซสิเตม็  

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 
 

21. บจ. ไฮเล็กซ์ อเมริกา 
      (HI-Lex America) 
 
 
 
 

1) เจ้าหนี Gการค้า 
     - ยอดคงค้างจากค่าซอ่มแซม 
 
 

2)  ซื Gอสินค้า 
-ซื Gอชิ Gนส่วนเพื�อมาใช้กบัเครื�องจกัรและ 
อปุกรณ์ 

0.14 
 
 
 

0.77 

- 
 
 
 

0.91 

-ระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าที�ไ ด้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Gการค้า
ทั�วไป 
 

-เ ป็นรายการ ซื Gอสิน ค้ า เ พื� อ นํามาซ่อมแซม
เครื�องจกัรและอปุกรณ์ 

1) ผู้ ถือหุ้ นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้ นสัดส่วนร้อยละ 100      
ของทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของไฮเล็กซ์ อเมริกา  

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 
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บริษัททีเกียวข้อง 
 

ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2554 2555 

22. บจ. พี. ทลูลิ�ง จํากดั    
     (P. Tooling Co., Ltd.) 
 

1) ซื Gอสินทรัพย์ 
 - ซื Gอแม่พิมพ์  

- 0.14 
 
 
 
 
 

- รายการซื Gอแม่พิมพ์เพื�อนํามาผลิดสินค้า 
 

1)  กรรมการร่วมกนัคือนายสริศ พฒันะเมลือง 
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10.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน  
กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกนัตามข้อ (10.1) แล้วมีความเห็นว่ารายการซื Gอ
ขายผลิตภณัฑ์ และบริการรวมถึงรายการซื Gอสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการที�เกิดขึ Gนตามปกติของบริษัท 
และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทํารายการดงักล่าว
บริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ ถือหุ้ นโดยรวมเป็นสําคัญ โดยเงื�อนไขต่าง ๆ ของ
รายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ Gนจะถกูกําหนดให้เป็นไปตามเงื�อนไขการค้าทั�วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการ
แขง่ขนั หรือเป็นราคาที�มีความสมเหตสุมผล  และมีเงื�อนไขไมแ่ตกตา่งจากการทํารายการกบับคุคลภายนอก 

 
10.3 มาตรการหรือขั $นตอนในการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั  

บริษัทมีขั Gนตอนการอนุมตัิการทํารายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันต้องอยู่บนพื Gนฐานของความ
จําเป็น ความสมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบตัิเช่นเดียวกับการทํารายการกับบุคคภายนอก กรณีที�มี
รายการระหว่างกนัของบริษัท หรือบริษัทร่วมกบับคุคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่น
เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็น
เกี�ยวกบัความจําเป็นในการเข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั Gน ๆ โดยพิจารณา
เงื�อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกบัราคา
ของบคุคลภายนอกหรือราคาตลาด และในกรณีที�มีรายการระหว่างกนัที�มีสาระสําคญั  บริษัทจะจดัให้ผ่าน
การอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั Gงการประชุมผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี  
ทั Gงนี Gหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที�อาจเกิดขึ Gน บริษัท
จะจดัให้ผู้ เชี�ยวชาญอิสระ เป็นผู้ ให้ความเห็นเกี�ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพื�อนําไปใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีสว่นได้สว่น
เสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในรายการดงักลา่ว อีกทั Gงจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินที�ตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 
10.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต  

ในอนาคตบริษัทอาจมีความจําเป็นที�จะต้องเข้าทํารายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั Gงเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีเรื�องการเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกับบุคคล หรือ
กิจการที�เกี�ยวข้องกนั ซึ�งกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนด
เกี�ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และการได้มาหรือจําหนา่ยไป  

 

กรณีการเข้าทํารายการระหว่างกนัที�เกิดขึ Gนเป็นปกติ เช่น การจ้างผลิตชิ Gนงาน การซื Gอผลิตภณัฑ์และวตัถดุิบ และ
การขายผลติภณัฑ์ เป็นรายการที�เกิดขึ Gนตอ่เนื�องในอนาคต บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั�วไป โดยอ้างอิงกับราคา และเงื�อนไขที� เหมาะสมและราคายุติธรรม 
สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดที�ใช้กับลูกค้าทั�วไป รวมทั Gงสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลกัเกณฑ์ของรายการที�เข้าข่ายเป็นรายการที�เกิดขึ Gนเป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดให้มีการ
ตรวจสอบการทํารายการระหว่างกันโดยว่าจ้างผู้ เชี�ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดําเนินการตรวจสอบว่า ได้
ปฏิบตัิตามระเบียบของบริษัท และเป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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อยา่งไรก็ตาม หากมีการเข้าทํารายการระหว่างกนัที�ไม่เข้าข่ายรายการที�เกิดขึ Gนเป็นปกติดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการระหว่างกนั  
และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินของบริษัท และเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที�ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั Gงนี G 
หากมีรายการระหวา่งกนัเกิดขึ Gนกบับคุคลที�เกี�ยวข้อง มีสว่นได้สว่นเสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
อนาคต จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี�ยวกับความเหมาะสมของรายการดงักล่าว ในกรณีที�
คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที�เกิดขึ Gน บริษัทจะจดัให้มีบคุคลที�มี
ความรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที�มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ ให้ความเห็นเกี�ยวกบัรายการ
ระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที�มีความรู้ความชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช้
ประกอบการตดัสินของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื�อให้มีความมั�นใจว่าการเข้าทํารายการ
ดงักลา่วจะไมเ่ป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท แตเ่ป็นการทํารายการ
ที�บริษัทได้คํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 
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 11.1 งบการเงนิ 
 

(ก) สรุปรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และรายงานการสอบ
บัญชี 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบงบทางการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) และข้อมลูทาง
การเงินที�ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึ Gนตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีที�เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ�าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวงัอย่างดีที�สุดในการจัดทํา 
รวมทั Gงมีการเปิดเผยข้อมลูที�สาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 

 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบควบคมุภายในที�มีประสิทธิผล เพื�อให้มั�นใจว่าการบนัทึกข้อมลูทางบญัชีมี
ความถกูต้อง ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั 
ในการตรวจสอบนั Gนทางคณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารต่าง ๆ เพื�อให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผู้สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีที�แสดงไว้
ในรายงานประจําปีแล้ว 
 

 ในการนี G บริษัทได้แต่งตั Gงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งประกอบด้วยกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที�หรือ
ลกูจ้างบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบเกี�ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในและความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี�ยวกบัเรื�องนี G ซึ�งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที�น่าพอใจและ
สามารถสร้างความเชื�อมั�นอย่างมีเหตผุลว่า งบการเงินของบริษัท ประจําปี สิ Gนสดุวนัที� 30 กนัยายน 2555 มีความเชื�อถือได้ 
โดยได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป และปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 
 

  

                          
                              (นายสริศ พฒันะเมลอืง)       (นายสรรเสริญ จฬุางกรู) 
            กรรมการผู้จดัการ                                ประธานกรรมการ 
 
 
 

 
 
 

11. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
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สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีทีผ่านมา 
  

งบการเงินของบริษัทปี 2553 – 2555 ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท สหการสอบบญัชี  จํากัด ซึ�งได้แสดง
ความเห็นและรายงานการตรวจสอบดงันี G 
 

งบการเงนิปี 2553 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเงื�อนไข  
 

งบการเงนิปี 2554 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเงื�อนไข  
 

งบการเงนิปี 2555 ณ วนัที� 30 กนัยายน  2555 ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเงื�อนไข  
 

งบกําไรขาดทุน 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555** 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
 รายได้จากการขาย 2,618 100 2,253 100 2,355 100 

 ต้นทนุขาย 2,061 79 1,778 79 1,951 83 
     กําไรขั $นต้น 557 21 475 21 404 17 
 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 297 11 303 13 266 11 
 รายได้อื�น 47 2 43 2 26 1 
     กําไรจากการดาํเนินงาน 307 12 215 10 164 7 
 ดอกเบี Gยจ่าย 0 0 1 0 1 0 
 ภาษีเงินได้ 16 1 14 1 9 0 

 กําไรสุทธิสําหรับงวด 291 11 200 9 154 7 

งบดุล  

 สินทรัพย์หมุนเวียน       
     เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 283 14 98 5 141 6 
     เงินลงทนุชั�วคราว 120 6 113 6 0 0 
     ลกูหนี Gการค้าและลกูหนี Gอื�น- กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 37 2 26 1 32 1 
     ลกูหนี Gการค้าและลกูหนี Gอื�น - ทั�วไป 424 20 212 11 631 26 
     สินค้าคงเหลือ 287 14 514 26 415 17 
     อื�น ๆ 26 1 40 2 38 2 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,177 57 1,003 51 1,257 52 
     เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั 26 1 26 1 26 1 
     ที�ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 869 42 926 48 1,143 47 
     สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�น 1 0 1 0 1 0 

 รวมสินทรัพย์     2,073 100 1,956 100 2,427 100 
** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 
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งบดุล (ต่อ) 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555** 

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

 หนี $สินหมุนเวียน   
     เจ้าหนี Gการค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 65 3 75 4 142 6 
     เจ้าหนี Gการค้า – กิจการอื�น 320 16 204 10 386 16 
     เจ้าหนี Gจากการซื Gอสินทรัพย์ 10 0 18 1 40 2 
     เจ้าหนี Gเช่าซื Gอสินทรัพย์ที�ถงึกําหนดชําระภายใน 1 ปี 2 0 4 0 6 0 
     เงินกู้ ยืมระยะยาวที�ถงึกําหนดชําระภายใน 1 ปี - - - - 57 2 
     เจ้าหนี Gอื�น 30 1 18 1 29 1 
     คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 40 2 30 2 102 5 
     หนี Gสินหมนุเวียนอื�น 25 1 21 1 6 0 

 รวมหนี $สินหมุนเวียน 492 23 370 19 768 32 
     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - - 22 1 21 1 
     เจ้าหนี Gเช่าซื Gอสินทรัพย์ 1 0 6 0 8 0 
     เงินกู้ ยืมระยะยาว - - - - 52 2 

 ประมาณการหนี Gสิน 13 1 15 1 19 1 
หนี Gสินไม่หมนุเวียนอื�น - - 8 1 0  

 รวมหนี $สิน 506 24 421 22 868 36 
   ทนุเรือนหุ้น - หุ้นสามญั ทนุจดทะเบียนและเรียกชําระเตม็ 
   มลูคา่   
          - หุ้นสามญั 259,800,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 260 13 260 13 260 11 
   เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามญั       
   ส่วนเกินกวา่มลูค่าหุ้นสามญั 465 22 465 24 465 19 
   กําไรสะสมจดัสรรแล้ว       
          - สํารองตามกฎหมาย 27 1 27 1 27 1 
   กําไรสะสมที�ยงัไม่ได้จดัสรร 815 40 783 40 807 33 
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,567 76 1,535 78 1,559 64 
 รวมหนี $สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,073 100 1,956 100 2,427 100 
** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 
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หนว่ย : ล้านบาท 

งบกระแสเงนิสด ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555** 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

     กําไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ 307 214 163 

     รายการปรับปรุงเพื�อกระทบยอดกําไรสทุธิเป็นเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

          คา่เสื�อมราคาสินทรัพย์ 75 77 69 

          คา่เสื�อมราคาอสงัหาริมทรัพย์ 8 8 2 

          ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 3 6 5 

          (กําไร)/ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ (2) (0.03) (2) 

          ขาดทนุจากการเลิกใช้สินทรัพย์ 0.5 0.02 0.3 

          ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - 2 1 

          ประมาณการหนี Gสิน 4 4 5 

  (กําไร)/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ Gน (0.8) 0.04 0.8 

  ดอกเบี Gยรับ (2) (5) 0.2 

  คา่ใช้จ่ายดอกเบี Gย 0.2 1 1 

      393 307 245 

     (เพิ�มขึ Gน)ลดลงในลกูหนี Gการค้าและตั�วเงินรับ (71) 223 (425) 

     (เพิ�มขึ Gน)ลดลงในสินค้าคงเหลือ (43) (226) 99 

     (เพิ�มขึ Gน)ลดลงในสินทรัพย์หมนุเวียนอื�น (17) (14) 2 

     (เพิ�มขึ Gน)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน (0.7) 0.2 (0.3) 

     เพิ�มขึ Gน(ลดลง)ในเจ้าหนี Gการค้าและตั�วเงินจ่าย 44 (120) 262 

     เพิ�มขึ Gน(ลดลง)ในเจ้าหนี Gซื Gอสินทรัพย์ (5) - - 

     เพิ�มขึ Gน(ลดลง)ในคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 11 (7) 75 

     เพิ�มขึ Gน(ลดลง)ในหนี Gสินหมนุเวียนอื�น 11 (3) (15) 

     เพิ�มขึ Gน(ลดลง)ในภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  (5) (2) 

     เพิ�มขึ Gน(ลดลง)ในประมาณการหนี Gสิน - (3) (2) 

     เพิ�มขึ Gน(ลดลง)ในหนี Gสินไม่หมนุเวียนอื�นๆ  8 (8) 

     เงินสดรับจากการดําเนินงาน 322 160 230 

     เงินสดรับจากดอกเบี Gย 2 5 0.6 

     เงินสดจ่ายดอกเบี Gย (0.2) (1) (1) 

     เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (9) (17) (11) 

  เงนิสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 315 147 218 
** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 
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หนว่ย : ล้านบาท 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555** 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    

     เงินสดจ่ายซื Gอเงินลงทนุชั�วคราว (55) 7 113 

     เงินสดจ่ายเพื�อซื Gอสินทรัพย์ถาวร (55) (125) (256) 

     เงินสดจ่ายเพื�อซื Gอสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (3) (5) (11) 

     เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 11 1 5 

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (102) (122) (149) 

    กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

    เพิ�มขึ Gน(ลดลง)ในเงินเบกิเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน  0.7 (0.7) 

  เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาว - - 108 

     เงินสดจ่ายเจ้าหนี Gเช่าซื Gอสินทรัพย์ (2) (2) (4) 

     เงินสดจ่ายปันผล (208) (208) (130) 

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (210) (209) (26) 

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึ $น(ลดลง)สุทธิ 3 (184) 43 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 279 282 98 

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ $นงวด 282 98 141 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555** 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง      

     อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่ 2 3 2 

     อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เทา่ 2 1 1 

     อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เทา่ 1 0.4 0.3 

     อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนี Gการค้า เทา่ 6 9 4 

     ระยะเวลาเก็บหนี Gเฉลี�ย วนั 60 40 90 

     อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 7 4 4 

     ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี�ย วนั 51 90 90 

     อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี G เทา่ 5 6 5 

     ระยะเวลาชําระหนี G วนั 72 60 72 

     Cash Cycle วนั 39 70 108 
** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 
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อัตราส่วนทางการเงนิ  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555** 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร     

     อตัรากําไรขั Gนต้น % 21 21 17 

     อตัรากําไรจากการดําเนินงาน % 12 10 7 

     อตัรากําไรอื�น % 2 2 1 

     อตัราส่วนเงินสดตอ่การทํากําไร % 69 12 42 

     อตัรากําไรสทุธิ % 11 9 6 

     อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 19 13 10 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

     อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 14 10 6 

     อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 43 31 20 

     อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 1 1 1 

 อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     

     อตัราส่วนหนี Gสินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.32 0.27 0.56 

     อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบี Gย เทา่ 1,618 119 226 

     อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis) เทา่ 0.98 0.44 1.24 

     อตัราการจ่ายเงินปันผล % 70 71 84 
** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 
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11.2    อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานปี 2555 
ผลการดาํเนินงาน 
ในปี 2555 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 2,427 ล้านบาท หนี Gสินรวมจํานวน 868 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้น
รวมทั Gงสิ Gน 1,559 ล้านบาท โดยผลการดําเนินงานประจําปี 2555 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2554 บริษัท
มีรายได้รวมทั Gงสิ Gน  2,381 ล้านบาท  และ 2,296 ล้านบาท เพิ�มขึ Gน จํานวน 85 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4% และมี
กําไรสทุธิจํานวน 154 ล้านบาท และจํานวน 200 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิตอ่รายได้รวมเป็น 6% และ 9% 
ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดดงันี G 
 

���� ด้านรายได้  
รายได้รวมปี 2555 จํานวน 2,381 ล้านบาท เพิ�มขึ Gนจํานวน 85 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4% มาจากรายได้จาก
การขายในประเทศ เพิ�มขึ Gนจํานวน 165 ล้านบาท รายได้จากการขายตา่งประเทศ ลดลงจํานวน 63 ล้านบาท 
และรายได้อื�น ๆ  ลดลงจํานวน 17 ล้านบาท มีรายละเอียดดงันี G 
-  รายได้จากการขายสายควบคมุรถยนต์จํานวน 1,516 ล้านบาท เพิ�มขึ Gนจํานวน 182 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

14%   
-  รายได้จากการขายสายควบคมุรถจกัรยานยนต์จํานวน 447 ล้านบาท ลดลงจํานวน 85 ล้านบาท  หรือคิด

เป็น 16%  
-  รายได้จากการขายชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์จํานวน 339 ล้านบาท เพิ�มขึ Gนจํานวน  35 ล้าน

บาท หรือคิดเป็น 12%  
-  รายได้อื�น ๆ จํานวน 26 ล้านบาท ลดลงจํานวน 17 ล้านบาท รายได้อื�นๆ สว่นใหญ่มาจากการลดลงของ

รายได้จากการขายสนิทรัพย์และรายได้จากการขายสนิค้าตวัอยา่ง 
 

���� ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม     
-  ปี 2555 ต้นทนุขายจํานวน 1,951 ล้านบาท คิดเป็นอตัราต้นทนุขายต่อรายได้รวม  82% และปี 2554 มี

จํานวน 1,778 ล้านบาท คิดเป็นอตัราต้นทนุขายตอ่รายได้รวม  77%  
-  ปี 2555 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 266 ล้านบาท และปี 2554 มีจํานวน 303 ล้านบาท คิด

เป็นอตัราคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารตอ่รายได้รวมเป็น 11% และ 13% ตามลาํดบั ลดลง 2% เป็นผล
มาจากคา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังาน 

 

���� ฐานะการเงนิ 
                  สินทรัพย์ 

 ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 2,427 ล้านบาท เพิ�มขึ Gน 471 ล้านบาท หรือคิดเป็น  
24%  มีที�มาดงันี G 
-  สินทรัพย์หมนุเวียนจํานวน 1,257 ล้านบาท เพิ�มขึ Gน 254 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% มาจากเงินสดและ

เงินฝากธนาคารลดลง 72 ล้านบาท  และลูกหนี Gการค้าเพิ�มขึ Gน 425 ล้านบาท โดยบริษัทมีผลการ
ดําเนินงานปี 2555  เพิ�มขึ Gน ทําให้มีการรับชําระเงินจากลกูหนี Gการค้าเพิ�มขึ Gนจากปี 2554 รวมทั Gงมีลกูหนี G
การค้าเพิ�มขึ Gนและสนิค้าคงเหลอืลดลงด้วย 

-  สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนจํานวน 1,170 ล้านบาท เพิ�มขึ Gน 218 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23% สว่นใหญ่มาจาก
การซื Gอสนิทรัพย์ถาวร 
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หนี $สนิ 
ปี 2555 มีหนี Gสินจํานวน 868 ล้านบาท เพิ�มขึ Gน 447 ล้านบาท หรือคิดเป็น 106% มาจากหนี Gสินหมนุเวียน
จํานวน  768 ล้านบาท  เพิ�มขึ Gน 398 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนี Gการค้าเพิ�มขึ Gน 249 ล้านบาท เงินกู้ยืม
ระยะยาวเพิ�มขึ Gน 109  ล้านบาทและคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ�มขึ Gนด้วย 

                       
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ปี 2555 มีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,559 ล้านบาท เพิ�มขึ Gน 24 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2% เนื�องจากในปี 
2555  บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 154 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจํานวน 130 ล้านบาท  
 

ทั Gงนี G มลูคา่หุ้นตามบญัชี (Book Value per Share) ในปี 2555 เป็นจํานวน 6.00 บาทต่อหุ้น เพิ�มขึ Gนจํานวน 
0.09 บาทต่อหุ้น (ปี 2554 มีจํานวน 5.91 บาทต่อหุ้น) และมีอัตราส่วนหนี Gสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น (D/E 
Ratio) ในปี 2555 และ ปี 2554 เป็นจํานวน 0.56 เท่า และ 0.27 เท่า ตามลําดบั เนื�องจากหนี Gสินเพิ�มขึ Gน 
106% และสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ�มขึ Gน 2% 

 
11.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

1  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee)  
 บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ 

-  สาํนกังานสอบบญัชีบริษัท สหการสอบบญัชี  จํากดั หรือกิจการที�เกี�ยวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกังานที�
ผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบปีที�ผา่นมามีการจ่ายคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงินรวม  440,000 บาท (สี�แสนสี�หมื�น
บาทถ้วน) 

-  คา่ที�พกัและพาหนะเดินทางของผู้สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 57,500 บาท (ห้าหมื�นเจ็ดพนัห้าร้อยบาทถ้วน) 
  

2  ค่าบริการอืน (Non-audit Fee) 
-   คา่บริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจํานวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื�นบาทถ้วน) 

 

ทั Gงนี G ผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาตั Gงแต่ปี 2547 - 2555 รวมเป็นระยะเวลา 9  ปี และปฏิบตัิหน้าที�ในฐานะ
ผู้สอบบญัชีได้เป็นอยา่งดีตลอดมา โดยผู้สอบบญัชีไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 
 

 
 
 

- ไมม่ี - 
 
 

 
 
 

 

12. ข้อมูลอืนทีเกียวข้อง 
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ส่วนที 2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันี Gแล้ว และด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อื�นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที�ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ 
นอกจากนี G บริษัทขอรับรองวา่  
(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที�สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วน

ในสาระสาํคญัเกี�ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท  
(2) บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที�ดี เพื�อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลใน

ส่วนที�เป็นสาระสําคัญทั Gงของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั Gงควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดงักลา่ว 

(3) บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ
ดงักลา่ว และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที� 26 พฤศจิกายน 2555 ต่อผู้สอบ
บญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ�งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของระบบ
การควบคมุภายใน รวมทั Gงการกระทําที�มิชอบที�อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

 

ในการนี Gเพื�อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั Gงหมด เป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที�บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้ นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง เป็นผู้ลงลายมือชื�อกํากับเอกสารนี Gไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื�อของ นางสาวสิริณา พฒันะเมลือง กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที�บริษัทได้รับรองความถูกต้องของ
ข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

 ชื�อ    สกลุ ตําแหนง่  ลายมือชื�อ 
 
 

1.   นายสรรเสริญ จฬุางกรู   ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร                                       
 
 

2.  นายชทูอง  พฒันะเมลอืง  รองประธานกรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร              
 
 

3.   นายสริศ   พฒันะเมลอืง กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการผู้จดัการ                        
     
 

4.   นายทวีฉตัร   จฬุางกรู       กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา             
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  ชื�อ                      สกลุ ตําแหนง่ ลายมือชื�อ 
 
 

5.   นายกรกฤช   จฬุางกรู กรรมการ / กรรมการสรรหา             
 
 

6.   Mr. Katsuyoshi  Ogaki กรรมการ /     
    ผู้จดัการทั�วไปอาวโุส สว่นงานวจิยัและพฒันา 
 
 
 ชื�อผู้ รับมอบอํานาจ                      ตําแหนง่                                      ลายมือชื�อ 
 
 
 นางสาวสริิณา       พฒันะเมลอืง   ผู้จดัการทั�วไป สว่นงานบริหารธุรกิจ              
 
 

หมายเหต ุ มาตรา 89/20 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกนัรับผิดต่อบคุคล
ที�ซื Gอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในความเสยีหายใด ๆ อนัเกิดขึ Gนเนื�องจากการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นหรือประชาชน
ทั�วไป โดยแสดงข้อความที�เป็นเท็จในสาระสําคญัหรือปกปิดข้อความจริงที�ควรบอกให้แจ้งในสาระสําคญั ในกรณี
ของงบการเงินและรายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื�นใดที�ต้องเปิดเผย
ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้จํากดัความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที�ลงลายมือชื�อรับรอง
ความถกูต้องของข้อมลูในเอกสารดงักล่าวเท่านั Gน อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึ�งสามารถพิสจูน์ได้ว่าโดย
ตําแหนง่หน้าที�ตนไมอ่าจลว่งรู้ ถึงความแท้จริงของข้อมลูหรือการขาดข้อมลูที�ควรต้องแจ้งนั Gน ย่อมไม่มีความรับผิด
ตามมาตรา 89/20 
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ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2555) 

ความสมัพนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายสรรเสริญ   จฬุางกรู 71 มธัยมศึกษา 
 

83,115,000 หุ้น 
(31.99%) 

บิดานายทวีฉัตร จฬุางกรู  
และนายกรกฤช จฬุางกรู 
 

2521 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

2534 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชั�น ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอื�น ๆ 

2515 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี  โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
ทกุชนิด 

2529 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี G อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต์ และรับจ้างทําแบบพิมพ์ 

2534 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี G เวิร์ค  ผลิตชิ Gนสว่นตวัถงัรถยนต์จากการปั�มขึ Gนรูป   
ชิ Gนสว่นท่อไอเสีย 

2534 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท          
แมนแูฟคเจอริ�ง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอปุกรณ์เลื�อน 

2534 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล     
แมนแูฟคเจอริ�ง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก 
แผ่นเส้นใยอดัและแผ่นพลาสติกเพื�อใช้ประกอบ
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

2538 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ูโฟม อินดสัตรี  ผลิตชิ Gนสว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์ 

2539 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี  ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ 

 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
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ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2555) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

     2540 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท เอ็นจิเนียริ�ง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแมพ่ิมพ์ เครื�องฉีดพลาสติก
โลหะงานไม้ 

 

     2541 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี  ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ Gนสว่นรถยนต์  

     2545 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  ผลิต นําเข้า สง่ออก และรับจ้างผลิตพรมปพูื Gน 
หวัหมอนเบาะรถยนต์ 

 

     2517 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ไทยออโตอินดสัตรี  ผลิต ขาย ชิ Gนสว่น Press Part ของรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ 

 

     2525 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

 

     2530 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์  ผลิตผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิคส ์  

     2531 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บจ.บางกอก อีเกิล วิง  ผลิตชิ Gนสว่น Press Part  
     2531 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   

ประธานกรรมการบริหาร   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างทําพวงมาลยัรถยนต์และ
กระปกุเกียร์รถยนต์ 

 

     2533 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  นําเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น 
รับจ้างตดัเหล็ก 

 

     2536 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โชวา่ แมนแูฟคเจอริ�ง  ผลิตและรับจ้างผลิตโช๊คอพั  

     2537 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

     2537 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

บจ.ไทยซีทเบลท์  ผลิตและขายผลิตภณัฑ์เข็มขดันิรภยัและสาย
เข็มขดันิรภยั 
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ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2555) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

     2538 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  ผลิตผ้าสําหรับหุ้มเบาะรถยนต์  

     2538 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอริ�ง  

ผลิตชิ Gนสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส ์และอื�น ๆ 

 

     2539 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  

     2539 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ครูาตะ แมนแูฟคเจอริ�ง  ผลิต ขาย แกนพวงมาลยัรถยนต์  

     2540 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอนเซ ่ออโตพาร์ท  ผลิตชิ Gนสว่นผลิตภณัฑ์ระบบล็อค ประตรูถยนต์ 
ฝากระโปรงรถยนต์  

 

     2541 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อินดสัตรี G  (ประเทศไทย)   ธุรกิจให้เช่า  

     2542 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ แอนด์ ซมัมิท  
อินทีเรียส์  

ผลิตเบาะนั�งรถยนต์  

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอช เอส เอช  ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอื�น  
     2545 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ   

     2546 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจ.ฮายามา่ อินเตอร์เทรด  จําหน่ายชิ Gนงานพรม แผ่นยางที�ใช้กบัรถยนต์  
     2546 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
บจ.มารูบิชิ ซมัมิท อินดสัตรี เวียดนาม ผลิตชิ Gนสว่นเบาะที�นั�งรถยนต์  

     2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท   ผลิตชิ Gนสว่นรถยนต์  

     2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ไฮยา่ (ประเทศไทย)  ผลิตและซอ่มแซมเครื�องจกัรและอปุกรณ์การผลิต  

     2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอริ�ง  ผลิตเบรคมือรถยนต์  

     2548 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

บจ.ซมัมิท รีเทอร์ นิทโตก ุซาวด์ พรู๊ฟ  ผลิตเพื�อขายและสง่ออกซึ�งวสัดกุนัเสียงสําหรับ
รถยนต์ 

 

 



     แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

 

- 87 - 

ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2555) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

     2549 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ฟจูิกิโกะ ครูาตะ          
แมนแูฟคเจอริ�ง 

ผลิตแกนพวงมาลยั รวมทั Gงชิ Gนสว่นประกอบ 
และอปุกรณ์ของยานพาหนะ 

 

     2549 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์           
โอโตโมทีฟ 

ผลิตหรือรับจ้างผลติเครื�องมือ ผลติชิ Gนสว่น   
ตวัถงัรถยนต์และชิ Gนสว่นอะไหลร่ถยนต์อื�น ๆ 

 

     2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ออนกรีน มีเดีย ประกอบกิจการการพิมพ์  

     2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่
กอล์ฟคลบั 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ   

     2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.แคสมา เรสซิ�ง ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้า 
อปุกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 

 

     2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ประกอบกิจการทดสอบคณุภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภณัฑ์ 

 

     2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซมัมิท ประกอบกิจการผลิตชิ Gนสว่นรถยนต์  

     2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี G สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกิจการฝึกอบรม  

     2552 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย) กระทะล้อ  

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.สตีล อลัลายแอนซ์ เซอร์วสิ      
เซ็นเตอร์ 
 

Coil Steel  
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ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2555) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

2. นายชทูอง พฒันะเมลือง 69 ปริญญาโท 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director Accreditation 
  Program (DAP 
 35/2005) 

 16,997,400 หุ้น
(6.54%) 

 

บิดานายสริศ พฒันะเมลือง 
และน.ส.สิริณา พฒันะเมลือง 

2521 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  
รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 
 
 

2525 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

2538 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนแูฟ็คเจอริ�ง  

ผลิตชิ Gนสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส ์และอื�น ๆ 

     2539 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 

     2531 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการบริหาร   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริ�ง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างทําพวงมาลยัรถยนต์และ
กระปกุเกียร์รถยนต์ 

     2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.อมตะ ซมัมิท เรดดี G บิลท์  ให้เช่าและจําหน่ายโรงงานสําเร็จรูป 

3. นายสริศ  พฒันะเมลือง  37 ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 
New Hampshire 
College, 
สหรัฐอเมริกา 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director Certification 
  Program (DCP 
42/2004) 

 
  

460,200 หุ้น 
(0.18%) 

บตุรนายชทูอง พฒันะเมลือง 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ  
กรรมการสรรหา 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

บจ.พี. ทลูลิ�ง ออกแบบและจดัสร้างแมพ่ิมพ์ทกุชนิดทกุประเภท  
รวมทั Gงเครื�องมือเครื�องใช้  เครื�องจกัรและอปุกรณ์  ที�
เกี�ยวข้อง 

 

 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

 

 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนแูฟ็คเจอริ�ง  

ผลิตชิ Gนสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส ์และอื�น ๆ 

 

 2539 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  
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ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2555) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

4. นายมากาโต เทราอรุา 75 Mechanical 
Engineering, Faculty 

ไมม่ี   ไมม่ี   2524 - ปัจจบุนั กรรมการ   บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

  of Technology,  
Shizuoka University, 

 
 

 2538 - ปัจจบุนั กรรมการ Chongqing HI-LEX Cable System 
Group  Co., Ltd. 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

  ญี�ปุ่ น   2546 - ปัจจบุนั กรรมการ Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea) ผลิตชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ 
Door Module 

 

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

 
Guangzhou TSK Control Cable 
Co., Ltd. 

ผลิตชิ Gนสว่นสําหรับรถยนต์  

     2543 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Cable System Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

     2532 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Controls Inc. ผลิตชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ 
Rear Slider 

 

     2518 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ HI-LEX Corporation ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  

     2542 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX India Private Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

     2542 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX  Vietnam Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถจกัรยานยนต์  

     2528 - ปัจจบุนั กรรมการ Izushi Cable, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์  
     2516 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX KANTO, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์  

     2524 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Saitama, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

     2532 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Shimane, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

     2521 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Indonesia ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

     2532 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Parts. Indonesia ผลิตชิ Gนสว่นยานยนต์  
     2516 - ปัจจบุนั กรรมการ Tajima TSK, Inc. ผลิตชิ Gนสว่นยานยนต์  

     2515 - ปัจจบุนั กรรมการ TSK (Korea) Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  
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ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2555) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ Yantai TSK Cable System Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

     2535 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX America Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์  

     2551 - ปัจจบุนั กรรมการ Daedong HI-LEX of America Inc. 
LLC. 

ผลิตชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ 
Door Module 

 

     2536 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

     2543 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Cable System Co., Ltd. 
(Europe) 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

     2549 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Hungary Cable System 
Manufacturing LLC. 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์  

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ Guangdong HI-LEX Cable System 
Co., Ltd 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ Changchun HI-LEX Auto Cable 
Co., Ltd 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
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ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)    
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2555) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

5. นายทวีฉัตร  จฬุางกรู 41 ปริญญาโท 
สาขา Finance  
Webster University 
 
 

19,109,300 หุ้น 
(7.36%) 

บตุรนายสรรเสริญ จฬุางกรู 2546 - ปัจจบุนั กรรมการ   
ประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  
 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

2536 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี G อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต์ และรับจ้างทําแบบพิมพ์ 

2537 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

2538 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอริ�ง 

ผลิตชิ Gนสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส์ และอื�น ๆ 

     2538 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ู โฟม อินดสัตรี  ผลิตชิ Gนสว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์   

     2539 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี  ผลิตท่อไอเสียรถยนต์  

     2539 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  

     2541 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ Gนสว่นรถยนต์  

     2541 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ซมัมิท อินดสัตรี G (ประเทศไทย) ธุรกิจให้เช่า  

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชั�น  ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอื�น ๆ  

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
ทกุชนิด 

 

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท แมนู
แฟคเจอริ�ง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอปุกรณ์เลื�อน  

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี G เวิร์ค 
 

ผลิตชิ Gนสว่นตวัถงัรถยนต์จากการปั�มขึ Gนรูป 
ชิ Gนสว่นท่อไอเสีย 

 

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  
 

นําเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหลก็แผ่น 
รับจ้างตดัเหล็ก 

 

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท เอ็นจิเนียริ�ง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแมพ่ิมพ์ เครื�องฉีดพลาสติก
โลหะงานไม้ 
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ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2555) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  ผลิต นําเข้า สง่ออก และรับจ้างผลิตพรมปพูื Gน 
หวัหมอนเบาะรถยนต์ 

 

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียลแมนู
แฟคเจอริ�ง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก 
แผ่นเส้นใยอดัและแผ่นพลาสติก เพื�อใช้ประกอบ
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

 

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ไทยซีทเบลท์  ผลิตและขายผลิตภณัฑ์เข็มขดันิรภยัและสาย
เข็มขดันิรภยั 

 

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  ผลิตผ้าสําหรับหุ้มเบาะรถยนต์  

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างทําพวงมาลยัรถยนต์และ
กระปกุเกียร์รถยนต์ 

 

     2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.มารูบิชิ ซมัมิท อินดสัตรี 
เวียดนาม  

ผลิตชิ Gนสว่นเบาะที�นั�งรถยนต์  

     2546 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

 

     2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอริ�ง  ผลิตเบรคมือรถยนต์  

     2547 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ไฮยา่ (ประเทศไทย) ผลิตและซอ่มแซมเครื�องจกัรและอปุกรณ์การผลิต  

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท  ผลิตชิ Gนสว่นรถยนต์ 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์    
โอโตโมทีฟ 

ผลิตหรือรับจ้างผลติเครื�องมือ ผลติชิ Gนสว่น   
ตวัถงัรถยนต์และชิ Gนสว่นอะไหลร่ถยนต์อื�น ๆ 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ฟจูิกิโกะ ครูาตะ 
แมนแูฟคเจอริ�ง  

ผลิตแกนพวงมาลยั รวมทั Gงชิ Gนสว่นประกอบ 
และอปุกรณ์ของยานพาหนะ 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ออนกรีน มีเดีย ประกอบกิจการการพิมพ์ 
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ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2555) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่
กอล์ฟคลบั 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.แคสมา เรสซิ�ง ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้าอปุกรณ์
ตกแต่งรถยนต์ 

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ปอเรชั�น 
 

ประกอบกิจการ หา ซื Gอ ขายและให้เช่าเกี�ยวกับ
สงัหาริมทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์ทกุประเภท 

 

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี G แอ็คเซ็ส 
 

ประกอบกิจการจดัหา ซื Gอ ขาย และให้เช่าเครื�องจกัร 
รวมทั Gงอปุกรณ์ชิ Gนสว่นของสินค้า 
ประเภทดงักลา่วทกุประเภท 

 

     2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี G สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกิจการฝึกอบรม  

     2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ประกอบกิจการทดสอบคณุภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภณัฑ์ 

 

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สตีล อลัลายแอนซ์ เซอร์วิส         
เซ็นเตอร์ 
 

Coil Steel  
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ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2555) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

6. นายกรกฤช  จฬุางกรู 35 ปริญญาโท 
สาขา Technology 
Management Program, 
American Inter 
Continental University, 
Los Angeles, 
สหรัฐอเมริกา 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director Accreditation  
  Program (DAP 
77/2009) 

 

4,000,000 หุ้น  
(1.54%) 

บตุรนายสรรเสริญ  จฬุางกรู 
 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการสรรหา 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

2552 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ   
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชั�น ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอื�น ๆ 

2552 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี G อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต์ และรับจ้างทําแบบพิมพ์ 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี  โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
ทกุชนิด 

2552 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ   
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี G เวิร์ค  
 

ผลิตชิ Gนสว่นตวัถงัรถยนต์จากการปั�มขึ Gนรูป   
ชิ Gนสว่นท่อไอเสีย 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท     
แมนแูฟคเจอริ�ง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอปุกรณ์เลื�อน 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล     
แมนแูฟคเจอริ�ง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก 
แผ่นเส้นใยอดัและแผ่นพลาสติก เพื�อใช้ประกอบ
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ูโฟม อินดสัตรี  ผลิตชิ Gนสว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์ 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท เอ็นจิเนียริ�ง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแมพ่ิมพ์ เครื�องฉีดพลาสติก
โลหะงานไม้ 

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี  ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ Gนสว่นรถยนต์  

     2539 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี  ผลิตท่อไอเสียรถยนต์  

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  ผลิต นําเข้า สง่ออก และรับจ้างผลิตพรมปพูื Gน 
หวัหมอนเบาะรถยนต์ 
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ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2555) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ   

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.บางกอก อีเกิล วิง  ผลิตชิ Gนสว่น Press Part  

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอริ�ง  

ผลิตชิ Gนสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอื�น ๆ 

 

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างทําพวงมาลยัรถยนต์และ
กระปกุเกียร์รถยนต์ 

 

     2551 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  นําเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น 
รับจ้างตดัเหล็ก 

 

     2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี G สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกิจการฝึกอบรม  

     2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ประกอบกิจการทดสอบคณุภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภณัฑ์ 

 

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ออนกรีน มีเดีย ประกอบกิจการการพิมพ์  

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่
กอล์ฟคลบั 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ   

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.แคสมา เรสซิ�ง ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้าอปุกรณ์
ตกแต่งรถยนต์ 

 

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ   
 

บจ.ไทยซีทเบลท์  ผลิตและขายผลิตภณัฑ์เข็มขดันิรภยัและสาย
เข็มขดันิรภยั 

 

     2549 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอนเซ ่ออโตพาร์ท  ผลิตชิ Gนสว่นผลิตภณัฑ์ระบบล็อคประตรูถยนต์ 
ฝากระโปรงรถยนต์  

 

     2549 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ฟจูิกิโกะ ครูาตะ  
แมนแูฟคเจอริ�ง 

ผลิตแกนพวงมาลยั รวมทั Gงชิ Gนสว่นประกอบ 
และอปุกรณ์ของยานพาหนะ 

 

     2548 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ไทยออโตอินดสัตรี  ผลิต ขาย ชิ Gนสว่น Press Part ของรถยนต์ และ
รถจกัรยานยนต์ 

 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ครูาตะ แมนแูฟคเจอริ�ง  ผลิต ขาย แกนพวงมาลยัรถยนต์ 
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ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2555) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

     2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอริ�ง  ผลิตเบรคมือรถยนต์  

     2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ไฮยา่ (ประเทศไทย)  ผลิตและซอ่มแซมเครื�องจกัรและอปุกรณ์การผลิต  

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซมัมิท ประกอบกิจการผลิตชิ Gนสว่นรถยนต์  

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สตีล อลัลายแอนซ์ เซอร์วิส        
เซ็นเตอร์ 

Coil Steel  

7. นายคะซโึยชิ  โองากิ 
 

62 Machine and 
Technology Course, 
Higashiyodo  
Technical High 
School,  
ญี�ปุ่ น 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director Accreditation 
  Program (DAP 
74/2008)    

ไมม่ี  
 

ไมม่ี  
 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  
ผู้จดัการทั�วไปอาวโุส  
(สว่นงานวิจยัและพฒันา) 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี  
 

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

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

    2548 - 2549 รองประธานกรรมการ  Chongqing HI-LEX Cable System 
Group Co., Ltd. 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

    2544 - 2548 หวัหน้าทีมกลุม่งานประกนัคณุภาพ  HI-LEX Corporation  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  
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ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2555) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด 

 ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

8. นายกวี  วสวุตั 78 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาไฟฟ้ากําลงั 
Royal Melbourne Institute 

 ไมม่ี   ไมม่ี  2548 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

  of Technology (RMIT), 
ออสเตรเลีย 

  ปัจจบุนั ประธานกิตติมศกัดิ~ กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ -  
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  

     ปัจจบุนั ที�ปรึกษา สมาคมวิศวกรรมยานยนต์   

  หลกัสตูร : IOD 
- Director Accreditation  
  Program (DAP 23/2004) 
- Director Certification    
  Program (DCP 58/2005)  
- Audit Committee   
  Program (ACP 10/2005) 
- Finance for Non- 
  Finance Director  
  (FND18/2005) 
- Monitoring the System     
  of Internal Control and   
  Risk Management   
  (MIR 2/2008)  
- Role of the Compensation 
Committee (RCC 6/2008) 

  2543 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ   
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ไทยรุ่งยเูนี�ยนคาร์ ผลิตชิ Gนสว่น ดดัแปลง และประกอบยานยนต์  
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ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2555) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

9. นายอภินนัท์ ณ ระนอง 62 ปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 ไมม่ี  
 

 ไมม่ี  2548 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน   

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

   

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

- Audit Committee 
Program  (ACP 9/2005)

- Monitoring the System 
of Internal Control and 
Risk  Management 
(MIR 2/2008) 

  2541 - ปัจจบุนั กรรมการ   
ประธานบริหาร 

บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เทรด  บริการจดังานเลี Gยง  

    2551 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ   บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ บริหารจดัการโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
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ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2555) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด 

 ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

10. นายปริญญา ไววฒันา 66   ปริญญาตรี (บญัชีบณัฑิต) 
  สาขาการบญัชี  
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

หลกัสตูร : IOD 
   - Director Accreditation 

  Program (DAP 35/2005)  
-  Audit Committee 
  Program (ACP 9/2005) 
- Director Certification 
  Program (DCP 72/2006) 
- Monitoring the System of 
Internal Control and Risk  
Management (MIR 2/2008) 

- Role of the Compensation   
  Committee (RCC  
10/2010)    

ไมม่ี  ไมม่ี  2548 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

    2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการสรรหาและ 
กําหนดค่าตอบแทน 
กรรมการการลงทนุ 

บมจ.ไอร่า แคปปิตอล การลงทนุบริษัทอื�น  

    2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
กรรมการการกํากบัดแูลกิจการ 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น เทคโนโลยีและการสื�อสาร  

    2549 - ปัจจบุนั หุ้นสว่นและผู้จดัการ สํานกังานพี แอนด์ แอสโซซิเอทส ์ บริการให้คําปรึกษาด้านบญัชีและภาษีอากร  
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ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2555) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

11. นายฉัตรชยั เอียสกลุ 58 ปริญญาโท 
สาขาเศรษฐศาสตร์         
การวางแผนและ
นโยบาย 
Northeastern 
University 
 

หลกัสตูร : IOD 
- Director Accreditation 
  Program (DAP 
84/2010)  

ไมม่ี   
 

ไมม่ี   
 

2553 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

    2546 - 2550 ที�ปรึกษา บจ.แปซิฟิค กรุ๊ป อสงัหาริมทรัพย์  

12. นายสทุน เปรมปรี 
 
 

53 
 
 

ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

100,100 หุ้น 
 (0.04%) 

ไมม่ี 2545 – ปัจจบุนั ผู้จดัการทั�วไป - สว่นงานผลิต บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

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

และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
 

13. นางสาวสิริณา  
พฒันะเมลือง         

39 ปริญญาโท 
สาขาอกัษรศาสตร์
จฬุาลงกรณ์หาวิทยาลยั 
 

หลกัสตูร 
 - เลขานกุาร 
   กรรมการบริษัท IOD 

150,100 หุ้น  
(0.06%) 

บตุรีนายชทูอง พฒันะ
เมลือง 

2545 – ปัจจบุนั ผู้จดัการทั�วไป - สว่นงาน
บริหารธุรกิจ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

        

        

     

 

  

14. สวสัดิ~ สขุะอาจิณ 
 

44 
 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมอตุสาหการ 
จฬุาลงกรณ์หาวิทยาลยั 

ไมม่ี ไมม่ี ปัจจบุนั ผู้จดัการทั�วไป - สว่นงานคณุภาพ บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 
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 - ไมมี่ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ        

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) ได้รับการแตง่ตั Gงโดยคณะกรรมการบริษัท  มีกรรมการตรวจสอบ 
4 ทา่น  ซึ�งมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกบัข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์ฯ มีรายนาม และจํานวนครั Gงเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555 ดงันี G 

ลาํดับที รายชือคณะกรรมการตรวจสอบ การดาํรงตาํแหน่งฯ 
การเข้าประชุม/ 

การประชุมทั $งหมด (ครั$ง) 
1. นายกว ี          วสวุตั ประธานกรรมการตรวจสอบ 3/3 
2. นายอภินนัท์     ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ 2/3 
3. นายปริญญา    ไววฒันา กรรมการตรวจสอบ 3/3 
4. นายฉตัรชยั     เอียสกลุ กรรมการตรวจสอบ 3/3 

 
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที�ตามขอบเขต หน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ�งสอดคล้องกบัประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

  ในรอบปี 2555 (ระยะเวลา 9 เดือน เริ�มวนัที� 1 มกราคม – วนัที� 30 กนัยายน 2555 เนื�องจากบริษัทเปลี�ยนรอบ
บญัชีใหม ่และตั Gงแต่วนัที� 1 ตลุาคม 2555 เป็นต้นไป รอบระยะเวลาบญัชี คือ 12 เดือน เริ�มวนัที� 1 ตลุาคม – วนัที� 30 กนัยายน
ของทุกปี) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 3 ครั Gง บางครั Gงได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบที�มีสาระสาํคญัสรุปได้ดงันี G 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี เพื�อให้มั�นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จดัทําขึ Gน
อยา่งถกูต้อง และเชื�อถือได้ ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีว่า งบการเงินดงักลา่ว  
มีความถกูต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชี หลกัการบญัชี และวิธีปฏิบตัิทางบญัชีที�รับรองทั�วไป 
รวมทั Gงได้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายบริหารเกี�ยวข้องทกุไตรมาส 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในที�เหมาะสม เพียงพอ และมีประสทิธิภาพ โดย
ว่าจ้างผู้ เชี�ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดําเนินการตรวจสอบ อีกทั Gงมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าที�ตรวจสอบ
ภายในตามแผนงานตรวจสอบประจําปีที�คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนมุตัิ ซึ�งครอบคลมุระบบงานที�
สําคญั รวมทั Gงได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�เพียงพอ และเหมาะสมกบัลกัษณะของกิจการ และไมพ่บข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน
เกี�ยวกบัระบบการควบคมุภายในที�เป็นสาระสําคญั มีการดแูลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม รวมทั Gงมีการเปิดเผย
ข้อมลูอยา่งครบถ้วน รวมทั Gงการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอยา่งอิสระ เพียงพอ และมีประสทิธิผล 
 นอกจากนี G ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตัิงาน หน้าที� ความ
รับผิดชอบ อตัรากําลงั และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้ จัดการ 
มีความเห็นวา่ การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอยา่งอิสระ เพียงพอ และมีประสทิธิผล 

 เอกสารเเนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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3. สอบทานการบริหารความเสี�ยง ซึ�งบริษัทได้จดัทํากิจกรรมการบริหารความเสี�ยงด้านการดําเนินงาน (Operational 
Risk) โดยหนว่ยงานตา่ง ๆ เป็นผู้บง่ชี Gความเสี�ยง ประเมินความเสี�ยงทั Gงจากปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก จดัการ
ความเสี�ยง และติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงาน เพื�อให้มั�นใจว่า สามารถปฏิบตัิงานได้ตามเป้าหมายที�
กําหนดไว้ และหากเกิดเหตกุารณ์ที�อาจมีผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร สามารถจดัการความเสี�ยงให้อยู่ใน
ระดบัที�ยอมรับได้อย่างทนักาล ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี�ยงที�
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสทิธิผล 

4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์
หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที�มีสาระสําคญัในเรื�องการ
ไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อกําหนดที�เกี�ยวข้อง  

5. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน หรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
การปฏิบัติตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่พบรายการที�
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในเรื�องดงักลา่วอย่างถกูต้องครบถ้วน  รวมทั Gงได้
ปฏิบตัิเป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณฯ ที�กําหนดอยา่งเหมาะสม 

6. พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีฯ และคา่ตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อขออนมุตัิต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ�ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีในปีที�ผ่านมา รวมทั Gงความรู้ ความเชี�ยวชาญ 
และความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื�อขออนมุตัิที�ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตั Gง             นางจรรยา
ภรณ์ เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นางสาวปราณีย์ ผลงาม แห่งบริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ประจําปี 2556 (รอบบญัชี 1 ตลุาคม 2555 – 30 กนัยายน 2556) คา่สอบบญัชีรวม 580,000 บาท 
 
โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที�ครบถ้วนตามที�ระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ที�ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นวา่ บริษัทมีการรายงานข้อมลูทางการเงิน และการดําเนินงาน
อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน มีระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสม และมีประสิทธิผล 
มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อกําหนด และข้อผกูพนัตา่ง ๆ มีการปฏิบตัิกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนัอย่างถกูต้อง มีการปฏิบตัิงานที�
สอดคล้องกับระบบการกํากับดูแลกิจการที�ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื�อถือได้ รวมทั Gงมีการพิจารณาความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบญัชีเพื�อแตง่ตั Gง และเสนอคา่ตอบแทนการสอบบญัชี 

 

 
           (นายกวี   วสวุตั) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ชือบริษัท นายสรรเสริญ 
จุฬางกูร 

นายชูทอง 
พฒันะเมลือง 

นายสริศ 
พฒันะเมลือง 

นายมากาโต 
เทราอุรา 

นายทวีฉัตร 
จุฬางกูร 

นายกรกฤช 
จุฬางกูร 

นายคะซึโยชิ 
โองากิ 

นายกวี 
วสุวัต 

นายอภนิันท์ 
ณ ระนอง 

นายปริญญา 
ไววัฒนา 

นายฉัตรชัย 
เอียสกุล 

นายสุทน 
เปรมปรี 

น.ส. สิริณา 
พฒันะเมลือง 

นายสวัสดิb 
สุขะอาจณิ 

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

     บริษัทที�เกี�ยวข้อง               

  2. บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชั�น X, //, S    /, S /,  //, S         

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

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

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

  6. บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท แมนแูฟคเจอริ�ง X, S    /, S /, S         

  7. บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล แมนแูฟคเจอริ�ง X, S    /, S /, S         

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

  9. บจ.ซมัมิท เอ็นจิเนียริ�ง เซ็นเตอร์ X, //, S    /, S /, S         

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

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

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

13. บจ.บางกอก อีเกิล วิง /     /         

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

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

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

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

18. บจ.ซมัมิท ครูาตะ แมนแูฟคเจอริ�ง X, //, S     /, S         

19. บจ.เอส เอ็น ซ ีซาวด์ พรู๊ฟ X, S    /, S          

20. บจ.ซมัมิท โชว่า แมนเูเฟคเจอริ�ง X, S              

21. บจ.ซมัมิท สเตียริ�ง วีล X, //, S /, //, S   /, S /, S         

22. บจ.เอส ที บ ีเท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  X, S    /, S          

23. บจ.ไทยออโตอินดสัตรี X, S     /, S         

24. บจ.ไทยซีทเบลท์ X, S    / /         

25. บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอริ�ง X, S    /, S /, S         

26. บจ.มารูบชิิ  ซมัมิท อินดสัตรี เวียดนาม /, S    /          

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

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

29. บจ.ซมัมิท อินดสัตรี G (ประเทศไทย) /, S    /          

30. บจ.คอมพลที โอโต รับเบอร์ แมนแูฟ็คเจอริ�ง X, S X, S /, S  /, S /, S         

หมายเหต:ุ       x  ประธานกรรมการ       /  กรรมการ       //  กรรมการบริหาร       S  กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม       ID  กรรมการอิสระ       AC  กรรมการตรวจสอบ 
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ชือบริษัท นายสรรเสริญ 
จุฬางกูร 

นายชูทอง 
พฒันะเมลือง 

นายสริศ 
พฒันะเมลือง 

นายมากาโต 
เทราอุรา 

นายทวีฉัตร 
จุฬางกูร 

นายกรกฤช 
จุฬางกูร 

นายคะซึโยชิ 
โองากิ 

นายกวี 
วสุวัต 

นายอภนิันท์ 
ณ ระนอง 

นายปริญญา 
ไววัฒนา 

นายฉัตรชัย 
เอียสกุล 

นายนันทวี 
ทคีําเกตุ 

น.ส. สิริณา 
พฒันะเมลือง 

นายสวัสดิb 
สุขะอาจณิ 

31. บจ.เอช เอส เอช /              

32. บจ.ฮายาม่า อินเตอร์เทรด /              

33. บจ.ซมัมิท รีเทอร์ นิทโตก ุซาวด์ พรู๊ฟ X, S              

34. บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท  /    /          

35. บจ.ซมัมิท อีเลค็โทรนิค คอมโพเน้นท์ X, S              

36. บจ.ซมัมิท ฟูจิกิโกะ ครูาตะ แมนแูฟคเจอริ�ง X, S    /, S /, S         

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

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

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

40. บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลบั X, S    /, S /, S         

41. บจ.แคสมา เรสซิ�ง X, S    /, S /, S         

42. บจ.ซมัมิท โอโต บอดี G สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์ X, S    /, S /, S         

43. บจ.ซมัมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ X, S    /, S /, S         

44. บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซมัมิท /     /         

45. บจ.อมตะ ซมัมิท เรดดี G บลิท์  X, S             

46. บจ.เจ แม็ค โมโนโปล ีคอร์ปอเรชั�น     /, S          

47. บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี G แอ็คเซ็ส     /, S          

48. บจ.โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย)               

49. บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เทรด          /, //      

50. บมจ.ไทยรุ่งยเูนี�ยนคาร์        /, ID, AC,       

51. บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์         /, ID      

52. บจ.เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย) X, S              

53. บจ.สตีล อลัลายแอนซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ /    / /         

54. บมจ.ไอร่า แคปปิตอล          /, ID     

55. บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น          /, ID     

56. บจ. พี. ทลูลิ�ง   /,S            

57. Changchun HI-LEX Auto Cable Co., Ltd    /           

58. Chongqing HI-LEX Cable System Group Co., Ltd.    /           

59. Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)    /           

60. Dae Dong System Co., Ltd.      /           
 

หมายเหต:ุ       x  ประธานกรรมการ       /  กรรมการ       //  กรรมการบริหาร       S  กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม       ID  กรรมการอิสระ       AC  กรรมการตรวจสอบ 
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ชือบริษัท นายสรรเสริญ 
จุฬางกูร 

นายชูทอง 
พฒันะเมลือง 

นายสริศ 
พฒันะเมลือง 

นายมากาโต 
เทราอุรา 

นายทวีฉัตร 
จุฬางกูร 

นายกรกฤช 
จุฬางกูร 

นายคะซึโยชิ 
โองากิ 

นายกวี 
วสุวัต 

นายอภนิันท์ 
ณ ระนอง 

นายปริญญา 
ไววัฒนา 

นายฉัตรชัย 
เอียสกุล 

นายสุทน 
เปรมปรี 

น.ส. สิริณา 
พฒันะเมลือง 

นายสวัสดิb 
สุขะอาจณิ 

61. Guangdong HI-LEX  Cable Syetem Co.,Ltd     /           

62. Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.    /   x        

63. HI-LEX Cable System Co., Ltd.    /           

64. HI-LEX Controls Inc.    /           

65. HI-LEX Corporation    x           

66. HI-LEX India Private Ltd.    /           

67. HI-LEX Vietnam Co., Ltd.    /           

68. Izushi Cable, Inc.    /           

69. HI-LEX KANTO, Inc.    /           

70. HI-LEX Saitama, Inc.    /           

71. HI-LEX Shimane, Inc.    /           

72. PT. HI-LEX Indonesia    AC           

73. PT. HI-LEX Parts Indonesia    AC           

74. Tajima TSK, Inc.    /           

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

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

77. HI-LEX America Inc.    /           

78. Daedong HI-LEX of America Inc. LLC.    /           

79. HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V    /           

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

81. HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC.    /           
 

หมายเหต:ุ       x  ประธานกรรมการ       /  กรรมการ       //  กรรมการบริหาร       S  กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม       ID  กรรมการอิสระ       AC  กรรมการตรวจสอบ 


