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ส่ วนที 1
บริษัททีออกหลักทรั พย์

1. ข้ อมูลทัวไป
1.1 ข้ อมูลบริษัท
ชือบริ ษัท
:
เลขทะเบียนบริ ษัท :
ประเภทธุรกิจ
:

ทีตงสํ
ั G านักงานใหญ่
และโรงงาน
เว็บไซต์บริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:

บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “TSC”)
0107548000145
ประกอบธุร กิ จผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์ โดยจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
หลั ก ในประเทศ ศู น ย์ อ ะไหล่ ตลอดจนส่ ง ออกไปยั ง ผู้ ผลิ ต ชิ นG ส่ ว นรถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที 700/737 หมูท่ ี 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี 20160
www.thaisteelcable.com
(038) 447 200 – 21
(038) 185 030
268,500,000 บาท (เรี ยกชําระแล้ ว 259,800,000 บาท)

1.2 ข้ อมูลทีบริษัทถือหุ้นตัง$ แต่ ร้อยละ 10 ขึน$ ไป
บริ ษัทมิได้ ถือหุ้นใด ๆ ในบริ ษัทอืนหรื อธุรกิจอืน
1.3 ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิงอืนๆ
นายทะเบียน
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (02) 229 2800
โทรสาร : (02) 359 1259
ผู้สอบบัญชี

ดร. จรรยาภรณ์ เตชะมนตรี กลุ
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 6720
บริ ษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด
เลขที 100 ถนนพระราม 4 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : (02) 623 3300
โทรสาร : (02) 623 3020 – 1
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2. ปั จจัยความเสียง
2.1 ความเสียงจากการพึงพาผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
บริ ษัทมีการทําสัญญารับความช่วยเหลือในด้ านพึง พาเครื องหมายการค้ า ภายใต้ ชือ
และ
“HI-LEX” และด้ านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่าง
รถยนต์แบบใช้ สายเคเบิลควบคุมจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน (HI-LEX Corporation) เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บริ ษัทสัง ซื Gอวัตถุดิบและชิ Gนส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน เนืองจากไม่สามารถจัดหาจาก
แหล่งจําหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรื อมีปริ มาณการใช้ น้อยจึงไม่ค้ ุมทีจะผลิตเอง อย่างไรก็ดี ไม่มีสญ
ั ญาที
ควบคุมในการจัดซื Gอวัตถุดิบระหว่างกันแต่อย่างใด
สําหรับความเสียงด้ านการสัง ซื GอวัตถุดิบและชินG ส่วนประกอบนันG บริ ษัทก็สามารถจัดซื Gอจากผู้ผลิตอืนแทนการ
สัง ซื Gอจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน ได้ แต่อาจมีราคาและเงือนไขทางการค้ าทีตา่ งจากเดิม ในปั จจุบนั บริ ษัทได้ สรรหา
แหล่งจัดซือG วัตถุดิบและชินG ส่วนประกอบในประเทศมากขึ Gน ซึงจะช่วยลดต้ นทุน โดยเฉพาะค่าขนส่งและภาษี
นําเข้ าลงได้
ส่ว นความเสีย งในแง่ ข องสัญ ญาฯ ดัง กล่า วนันG บริ ษั ท เห็ น ว่า ไฮเล็ก ซ์ คอร์ ป อเรชัน จะต่อ สัญ ญาให้ อ ย่า ง
แน่นอน เนืองจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน ได้ ให้ คํารับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ วา่ หากสัญญาปั จจุบนั หมดอายุ จะ
ต่อสัญญาให้ อีกคราวละ 5 ปี (ซึง เป็ นนโยบายการต่อสัญญาทีไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน ใช้ กบั บริ ษัทในเครื อทุกบริ ษัท)
ประกอบกับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน มีสถานะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ได้ ร่วมทุนและเป็ นพันธมิตรทีดีต่อกัน
มาเป็ นเวลานานกว่า 33 ปี ทําให้ มีความมัน ใจว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน จะยังคงเป็ นผู้ถือหุ้น และให้ การสนับสนุน
บริ ษัทอย่างต่อเนืองต่อไป
ด้ วยเหตุนี G ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความเสีย งตํา
2.2

ความเสียงจากการแข่ งขันจากต่ างประเทศ
บริ ษัทอาจมีความเสีย งจากการแข่งขันกับคูแ่ ข่งรายใหม่ ซึง เป็ นผู้ประกอบการต่างชาติทีย้ายฐานการผลิตชิ Gนส่วน
เข้ ามาภายใต้ ข้อตกลงเขตการค้ าเสรี ปั จจัยหลักทีจะทําให้ ผ้ ูประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการ
แข่งขันได้ คือ คุณภาพ ต้ นทุนการผลิตทีสอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า การส่งมอบทีตรงเวลา และการ
บริ การหลังการขายเพือสร้ างความมันใจให้ กับลูกค้ า โดยบริ ษัทได้ กําหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดทีสําคัญ คือ
มุ่งเน้ นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพสูง ควบคู่กับการดําเนินงานลดต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ การจัดส่งทีตรงต่อ
เวลา และการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ทีเหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้ ซึง บริ ษัทมีกลุม่ ลูกค้ าเป็ นผู้ผลิต
ชันนํ
G าทีมีฐานการผลิตในประเทศไทย และมีความสัมพันธ์ ทีดีกบั ลูกค้ าเหล่านี Gมาโดยตลอด ประกอบกับได้ มีห้อง
ทดสอบผลิตภัณฑ์เป็ นของตนเอง ส่งผลให้ ลดเวลาและค่าใช้ จ่ายในการทํางาน
ดังนันG จึงมีความเสียงตําทีคู่แข่งขันจากต่างประเทศจะเข้ ามาและแข่งขันได้ ในระดับเดียวกัน เนืองจากจะต้ อง
ลงทุนสูงและไม่สามารถดําเนินการได้ ครบวงจรเช่นเดียวกับบริ ษัท
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2.3

ความเสียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ในปี 2555 บริ ษัทได้ จดั ซื Gอวัตถุดิบหลัก ได้ แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมลู ค่ารวมกว่าร้ อยละ
50 ของมูลค่าวัตถุดิบและชินG ส่วนประกอบทีบริ ษัทจัดซื Gอทังหมด
G
โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี Gได้ รับผลกระทบจาก
ความผันผวนของราคาซื Gอขายอันเนืองมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าวในตลาดโลก ซึง
ปรับตัวสูงขึ Gนอย่างต่อเนือง โดยปั จจัยดังกล่าวเป็ นปั จจัยทีอยูเ่ หนือความควบคุมของบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิดความผันผวนถึงขนาดทีมีนยั สําคัญ บริ ษัทสามารถจะปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้ องกับต้ นทุนวัตถุดิบทีมีความผันผวนนันได้
G ตามข้ อตกลงในสัญญาซื Gอขายชิ Gนส่วนทีบริ ษัททํากับลูกค้ านันG
ได้ กําหนดให้ บริ ษัทและลูกค้ าสามารถพิจารณาปรับราคาได้ เป็ นครังG คราว เช่น ทุก ๆ 6 เดือน หรื อทุก ๆ ครังG ที
ราคาวัตถุดิบมีการเปลีย นแปลงตังแต่
G ร้อยละ 3 ขึ Gนไป เป็ นต้ น ซึงการปรับราคาแต่ละครังG คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
G
ายจะ
ทําการตกลงร่วมกัน โดยบางครังG ลูกค้ าจะยินยอมให้ ทําการปรับราคาย้ อนหลังด้ วย ซึง การปรับราคาได้ ดงั กล่าวจะ
ช่วยทําให้ ผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบลดลง และบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายให้ ให้ ผ้ ผู ลิตทําการลด
ต้ นทุนเพือเกิดการบริ หารจัดการต้ นทุนทีดี ซึง เมือผู้ผลิตมีความแข็งแกร่ง มีต้นทุนการบริ หารจัดการทีตําแล้ ว ก็จะ
สามารถควบคุมราคาขายให้ มีเสถียรภาพได้ แม้ ราคาวัตถุดิบจะสูงขึ Gนก็ตาม

2.4

ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ
ในปี 2555 บริ ษัทมีการจัดซื Gอวัตถุดิบและชิ Gนส่วนประกอบโดยนําเข้ าจากต่างประเทศประมาณ ร้ อยละ 42 ของ
ยอดซื Gอวัตถุดิบและชิ Gนส่วนประกอบทังหมด
G
โดยบริ ษัทมียอดการสัง ซื Gอวัตถุดิบและชิ Gนส่วนประกอบทังหมดที
G
เป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศตลอดทังปี
G เทียบเท่าเงินบาทจํานวนประมาณ 474 ล้ านบาท ซึงทําให้ บริ ษัทมีความเสียง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย นเงินตราต่างประเทศในกรณีทีอตั ราแลกเปลีย นมีการปรับตัวสูงขึ Gน
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ รับอนุมตั ิวงเงินในการซื Gอเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าจากสถาบันการเงินแห่งหนึง ซึง
วงเงินดังกล่าวจะช่วยให้ บริ ษัทสามารถลดความเสีย งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ได้ โดยบริ ษัทพิจารณาตามความจําเป็ นและเหมาะสม

2.5

ความเสียงจากการพึงพาลูกค้ ารายใหญ่
ปั จจุบันบริ ษัทมีลูกค้ า รายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้ วยบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ รายใหญ่ 6 ราย และผู้ผลิต
รถจักรยานยนต์รายใหญ่ 2 ราย โดยรายได้ รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้ แก่บริ ษัทเหล่านี Gคิดเป็ นประมาณร้ อยละ
88 ของรายได้ รวมของบริ ษัทในปี 2555 ดังนันG บริ ษัทจึงอาจมีความเสีย งด้ านรายได้ หากผู้ผลิตรายใดรายหนึงลด
ปริ มาณการผลิตหรื อเลิกการสัง ซื Gอผลิตภัณฑ์จากบริ ษัทซึงอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทาง
การเงิน และผลการดําเนินการของบริ ษัทในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตสายควบคุมสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่าง
รถยนต์ทีดําเนินธุรกิจมากว่า 33 ปี โดยได้ พฒ
ั นาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชือเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตทีได้
คุณภาพและมีประสิทธิภาพทีเป็ นทียอมรับอย่างกว้ างขวาง มีต้นทุนการผลิตทีแข่งขันได้ มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์
เป็ นของตนเอง ส่งผลให้ ลดเวลาและเพิมความรวดเร็ วในการดําเนินงาน อีกทังG การทําธุรกิจกับบริ ษัทผู้ผลิต
รถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่มาเป็ นเวลานาน มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่คือไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน ซึงเป็ นผู้ผลิต
สายควบคุมชันนํ
G าของประเทศญีปนุ่ ตลอดจนการเป็ นบริ ษัทในกลุม่ ของซัมมิท คอร์ ปอเรชัน ซึงเป็ นผู้ผลิตชิ Gนส่วน
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รถยนต์และรถจักรยานยนต์ รายใหญ่ ของประเทศไทย ทีมีประสบการณ์ ในธุรกิ จมานาน เป็ นผู้ผลิตทีมีความ
น่าเชื อถื อในเรื องของคุณ ภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณ ฑ์ ของบริ ษัทในกลุ่มซัมมิท คอร์ ปอเรชันครอบคลุมถึ ง
อุปกรณ์ และชินG ส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะทีนงั ผนังประตูข้าง ฯลฯ ซึง
คุณสมบัติดงั กล่าวทําให้ เห็นว่ามีความเป็ นไปได้ ตําทีบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหล่านี Gจะเปลียนไป
สัง ซื Gอจากคูแ่ ข่งของบริ ษัท
อนึง บริ ษัทได้ มีนโยบายกระจายความเสียงโดยมีแผนการจะเพิมการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ Gนเพือเป็ น
การลดความเสีย งจากการพึง พาลูกค้ ารายใหญ่อีกทางหนึง ด้ วย
2.6

ความเสียงจากการทีบริษัทมีผ้ ูถอื หุ้นรายใหญ่ ถอื หุ้นรวมกันเกินกว่ าร้ อยละ 50 และการมีอํานาจบริ หาร
จัดการบริ ษัท และผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ ของบริ ษัท และ/หรื อ
ผู้ถอื หุ้นรายอืนของบริษัท
ปั จจุบนั บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุม่ คือกลุม่ จุฬางกูร กลุม่ พัฒนะเมลือง และไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน โดยถือหุ้น
รวมกันในประมาณร้ อยละ 79 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วของบริ ษัท ซึง สามารถควบคุมมติทีประชุมผู้ถือหุ้น
ได้ เกือบทังหมด
G
ผู้ถือหุ้นรายอืนอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพือทําการตรวจสอบและถ่วงดุลเรื องทีผ้ ถู ือหุ้นราย
ใหญ่ เสนอได้ ในบางกรณี ผลประโยชน์ ของผู้ถื อหุ้น รายใหญ่ อาจขัดแย้ ง กับผลประโยชน์ ข องบริ ษัท หรื อ ของ
ผู้ถือหุ้นรายอืน นอกจากนี Gผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยงั เป็ นผู้มีอํานาจในการบริ หารจัดการบริ ษัท โดยดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษัทถึง 7 ท่าน จากทังหมด
G
11 ท่าน จึงมีความเสีย งจากการทีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ใช้ อํานาจบริ หารจัดการ
อย่างเบ็ดเสร็ จ และบริ หารจัดการไปในทางทีขดั แย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึงอาจ
มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัทได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีคณะกรรมการอิสระ ประกอบด้ วยกรรมการทังสิ
G Gน 4 ท่าน ทังหมดเป็
G
นบุคคลทีไม่มีสว่ นได้
เสียกับบริ ษัท สามารถทําหน้ าทีตรวจสอบการดําเนินงานของผู้บริ หารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ได้ อย่างเพียงพอ อีกทังบริ
G ษัทได้ ว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายนอกให้ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
ร่ วมกับฝ่ ายตรวจสอบของบริ ษัท ซึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้ อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบจะ
นําไปปรับปรุ งระบบการควบคุมภายใน เพือให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพยิงขึ Gน
ดังนันG จึงมีความเป็ นไปได้ น้อยทีจะเกิดความเสีย งดังกล่าวขึ Gน

2.7

ความเสียงจากการชดใช้ ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim)
ตามทีบริ ษัทมีหน้ าทีในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้ องรับผิดชอบต่อลูกค้ าของบริ ษัทนันG กรณีทีเกิด
ความเสียหายอันเนืองมาจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ในสัญญาซื Gอขายชิ Gนส่วนระบุให้ บริ ษัทต้ องชําระค่าเสียหาย
จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ ง หากผู้ ผลิ ต รถยนต์ และรถจั ก รยานยนต์ เ รี ยกร้ องให้ บริ ษั ทชํ าระ ค่ า เสี ย หา ย
จากผลิตภัณฑ์ ในจํานวนเท่ากับหรื อมากกว่ายอดขายของบริ ษัท และศาลมีคําสัง เป็ นทีสดุ ให้ บริ ษัทชําระเงิน
จํานวนดังกล่าว บริ ษัทก็อาจได้ รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทังการที
G
บริ ษัทต้ องร่ วมรับผิดกับ
ผู้ผลิตรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ หากมีผ้ ูบริ โภคได้ รับความเสียหายอันเกิดจากข้ อบกพร่ องในผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษัท
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ในแต่ละปี ทีผา่ นมา ลูกค้ าได้ เรี ยกร้ องให้ บริ ษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์อยู่บ้าง แต่เป็ นจํานวนเงินทีน้อย
มากเมือเทียบกับยอดขาย และการเรี ยกร้ องให้ ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็ นเหตุการณ์ ปกติของการดําเนิน
ธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจสัง ซื Gอผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า และเท่าทีผ่านมาไม่เคยมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัทแต่ประการใดนอกจากนี Gบริ ษัทยังตระหนักถึงความสําคัญ
ในเรื องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนันG ก่อนการส่งให้ ลกู ค้ า บริ ษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
อย่างถีถ้วนและสรุ ปยอดการเรี ยกร้ องให้ ชดเชยค่าเสียหายทุก ๆ ครึ งปี เพือนําผลลัพธ์ ไปวางแผนการตรวจสอบ
และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไปอีกด้ วย ซึงบริ ษัทเชือว่าจะช่วยลดความเสียงในกรณีทีบริ ษัทต้ องชําระ
ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ได้
2.8

ความเสียงจากการพึงพาอุตสาหกรรมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
การดําเนินการของบริ ษัทจะเปลียนแปลงไปในแนวทางทีสอดคล้ องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เป็ นสําคัญ ซึงหากอุตสาหกรรมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ อยู่ในภาวะถดถอยหรื อภาวะชะงักงัน บริ ษัทก็จะ
ได้ รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ ตาม เนื องจากปั จจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์ ถือเป็ นอุตสาหกรรมหลัก ของประเทศ และภาครั ฐ มี
นโยบายชัดเจนในการส่งเสริ มให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมรถยนต์ของภูมิภาคเอเชีย ทําให้
โอกาสทีอุตสาหกรรมยานยนต์จะเข้ าสู่ภาวะถดถอยมีน้อยลง และช่วยลดความเสียงจากการทีบริ ษัทจะได้ รับ
ผลกระทบจากการทีธุรกิจของบริ ษัทต้ องพึง พาอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ลงได้

2.9

ความเสียงจากการแข่ งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิน$ ส่ วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
บริ ษั ท อาจสู ญ เสี ย ส่ ว นแบ่ ง การตลาดแก่ บ ริ ษั ท คู่ แ ข่ ง เนื อ งจากอุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ นG ส่ ว นรถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์เป็ นอุตสาหกรรมทีมีการแข่งขันสูงทังภายในประเทศและต่
G
างประเทศ จึงมีความเสียงทีอาจเกิด
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
เนืองจากการผลิตชิ Gนส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ ขนตอนการผลิ
ัG
ตทีมีประสิทธิภาพเทียงตรง เพือให้ ได้
คุณ ภาพตรงกั บ ความต้ องการของลูก ค้ าแต่ ล ะราย นอกจากนี ใG นการสัง ซื อG ชิ นG ส่ ว นสํ า หรั บ รถยนต์ ห รื อ
รถจัก รยานยนต์ แ ต่ ล ะรุ่ น นันG บริ ษั ท ผู้ ผลิ ต รถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ จ ะทํ า การคัด เลื อ กผู้ ผลิ ต ชิ นG ส่ ว น
ล่วงหน้ าก่อนการผลิตจริ ง โดยผู้ผลิตชิ Gนส่วนทีผา่ นการคัดเลือกแล้ ว จะได้ รับคําสัง ซื Gอผลิตภัณฑ์จากบริ ษัทผู้ผลิต
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนืองตลอดอายุการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นนันG ๆ อีกทังG การ
เปลียนแปลงรุ่ นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีผลต่อการเปลียนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตสายควบคุม
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์มากนัก
ดังนันG บริ ษัทในฐานะทีเป็ นผู้ผลิตสายควบคุมสําหรั บรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์ ซึงดําเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 33 ปี เป็ นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึงของประเทศ มีผลงานและ
ชือเสียงทีเป็ นทียอมรับอย่างกว้ างขวางในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาเป็ นเวลานาน จึงได้ เปรี ยบ
คู่แ ข่ ง อื น ๆ ในการผลิ ต สายควบคุ ม และชุ ด ควบคุม รางกระจกหน้ า ต่ า งรถยนต์ เ พื อ ประกอบรถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ในประเทศ ด้ วยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจึงมัน ใจว่า ยังสามารถจะแข่งขันกับผู้ผลิตรายอืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1 ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการทีสําคัญ
บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จํากัด ก่อตังขึ
G Gนเมือวันที 12 มิถุนายน 2521 โดยมีผ้ ูก่อตังหลั
G ก 2 ท่าน คือ
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมลือง บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนเริ มแรกจํานวน 4 ล้ านบาท และมีกําลัง
การผลิตในช่วงแรก 250,000 เส้ นต่อปี ต่อมาได้ เพิมทุนจดทะเบียนและร่ วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชันซึงเป็ น
บริ ษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญีปนุ่
การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญของบริษัท
2549
- ย้ ายทีตงโรงงานและสํ
ัG
านักงานจากจังหวัดสมุทรปราการ มายังนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
2550
- ได้ รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริ มการลงทุนจํานวน 2 บัตร คือ
บัตรที 1 ส่งเสริ มการลงทุนในโครงการโยกย้ ายสถานประกอบการ
บัตรที 2 ส่งเสริ มการลงทุนในโครงการขยายการดําเนินงานของบริษัท
- ได้ รับรางวัล Q1 จาก AutoAlliance โดยเป็ นรางวัลสําหรับผู้ผลิตชิ Gนส่วนทีมีการจัดการด้ านคุณภาพดีเยียม
2551
- ได้ รับรางวัล Quality Control Cycle (QCC) จาก Thai Hino Co-Operation Club โดยเป็ นรางวัลด้ านการปรับปรุ ง
การควบคุมคุณภาพโดยลดของเสียในกระบวนการผลิต
- ได้ รับรางวัล Toyota Production System (TPS) ชนะเลิศอันดับหนึง ในประเภท Group Sub Leader ติดต่อกันเป็ น
ปี ที 2 จากบริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ ง จํากัด โดยเป็ นรางวัลด้ านการ
ลดต้ นทุนด้ วยการบริ หารทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
- จัดตังศู
G นย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ และได้ รับการรับรองจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน
2552
- ได้ รับรางวัล Quality Award the Satisfies 2009 จากบริ ษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
- ได้ รับรางวัล Gold Certificate TCC Safety Activity of Level A จากบริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิ
เนียริ ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ ง จํากัด
- ได้ รับรางวัล Thank You Award จาก บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ ง แอนด์แมนูแฟคเจอริ ง
จํากัด ซึง มอบให้ บริ ษัททีมีความเชียวชาญในระบบ Toyota Production System (TPS) และให้ คําแนะนําการจัดทํา
ระบบให้ กบั บริ ษัทอืน ๆ จนประสบความสําเร็ จได้
- ได้ รับรางวัล D 2009 Delivery Award จากฮอนด้ ากรุ๊ ป ซึงเป็ นรางวัลสําหรับผู้ผลิตชิ Gนส่วนทีมีผลการจัดส่งสินค้ า
ดีเด่นประจําปี
- นําโปรแกรม SAP มาใช้ บริ หารจัดการกระบวนการผลิตทังระบบ
G
ตังแต่
G วางแผนการผลิตไปจนถึงการส่งมอบสินค้ า
และเรี ยกเก็บเงิน
- ให้ บริ การทดสอบสายควบคุม และบริ การทดสอบชิ Gนส่วนให้ กบั ผู้ผลิตชิ Gนส่วนของบริ ษัท
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2553
- ได้ รับ Award of Quality ในด้ าน Quality Achievement จากบริ ษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
- ได้ รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานห้ องปฏิบตั ิการอย่างเป็ นทางการจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน สามารถขยายการ
ให้ บริ การทดสอบไปยังบริ ษัทในเครื อไฮเล็กซ์ทวั โลก
- ได้ รับรางวัลโครงการ Productivity Facilitator 2010 จากสถาบันเพิมผลผลิตแห่งชาติจํานวน 3 รางวัล ได้ แก่
ผู้บริ หารองค์กรดีเด่น, องค์กรดีเด่นประเภทอุตสาหกรรมชิ Gนส่วนรถยนต์, และ Productivity Facilitator ดีเด่น
2554
- ได้ รับรางวัล Bronze Award ในด้ าน Supplier ดีเด่นจากบริ ษัท ฮีโน่มอเตอร์ ส แมนูแฟคเจอริ ง (ประเทศไทย) จํากัด
- ได้ รับรางวัล QCD Improvement Supplier in 2010 Awards สําหรับผู้ผลิตทีมีการปรับปรุ งและพัฒนาในด้ าน
คุณภาพ ต้ นทุน และการส่งมอบดีเยียม จากคณะบุคคลผู้ผลิตชิ Gนส่วนอีซูซุ
- ได้ รับรางวัล Supplier Evaluation Score in Delivery Awards ในด้ านการส่งมอบงานดีเด่นสูงสุดปี 2551- 2553
จาก บริ ษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
2555
- ได้ รับใบรับรองความสามารถห้ องปฏิบตั ิการ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025: 2005) จากสํานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึงเป็ นการรับประกันความสามารถทางวิชาการของห้ องปฏิบตั ิการตาม
มาตรฐานสากล
- ได้ รับรางวัล Improvement Award จาก Thai Suzuki Motor Co., Ltd. ซึงเป็ นรางวัลสําหรับผู้ผลิตชิ Gนส่วนด้ านทีมี
การจัดส่งสินค้ าดีเด่นติดต่อกัน 3 ปี
- ได้ รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริ มการลงทุนจํานวน 1 บัตร คือ
บัตรที 3 ส่งเสริ มการลงทุนในโครงการขยายการดําเนินงานของบริษัท
3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสายควบคุมสําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ เพือจําหน่ายให้ แก่ผ้ ูผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ชันG นํา ตลอดจนศูนย์
อะไหล่และบริ ษัทผู้ค้ารายย่อยต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้
G
เครื องหมายการค้ า
และ
เครื องหมายการค้ าของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน ได้ แก่
และ “HI-LEX” โดยผลิตภัณฑ์ใดทําการ
ผลิตภายใต้ สญ
ั ญาการใช้ สิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคทีทํากับ ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน นันG บริ ษัทก็จะต้ อง
จ่ายค่าลิขสิทธิ~ให้ กบั ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน ด้ วย
บริ ษั ท ได้ รั บ การยอมรั บ จากบริ ษั ท ผู้ผ ลิต รถยนต์ แ ละรถจัก รยานยนต์ ใ นประเทศไทยมาเป็ นเวลายาวนานว่ า
ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพดี ราคาเหมาะสม และมีการบริ การทีดีทงก่
ั G อนและหลังการขาย
ณ สิ Gนปี 2555 บริ ษัทมีสว่ นแบ่งการตลาดสําหรับสายควบคุมสูงเป็ นอันดับต้ น ๆ ของประเทศไทย โดยมีลกู ค้ าเป็ น
กลุม่ บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนนํ
ั G าของทังประเทศญี
G
ปนและสหรั
ุ่
ฐอเมริ กา นอกจากนี Gบริ ษัทยังได้ รับ
ความไว้ วางใจจากบริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด ให้ เป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ในการผลิตชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์ด้วย
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โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ณ วันที 30 กันยายน 2555
กลุม่ จุฬางกูร
40%

กลุม่ พัฒนะเมลือง

อืน ๆ

ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน
27%

21%

12%

บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
ทุนชําระแล้ ว 259.80 ล้ านบาท
6%
บริ ษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จํากัด
ทุนชําระแล้ ว 11.15 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

94%

3.3 ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทคือ
1) สายควบคุม (Control Cable) ประกอบด้ วย
- สายควบคุมระบบต่าง ๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิ ดฝากระโปรงหน้ า หลังสายสตาร์ ทเครื องยนต์ สายคันเร่ง สายเกียร์ เป็ นต้ น
- สายควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรค สายคลัช
สายวัดรอบ สายเร่งความเร็ ว เป็ นต้ น
2) ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้ แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
แบบใช้ สายควบคุมสําหรับรถยนต์ทกุ ประเภท
การผลิต สายควบคุมและชุด ควบคุม รางกระจกหน้ าต่า งรถยนต์ แ บบใช้ สายควบคุมต่า ง ๆ ทีก ล่า วมาข้ า งต้ น
บริ ษัททําการผลิตภายใต้ สญ
ั ญาการใช้ สิทธิ และรับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค (License and Technical
Assistance Agreement) ระหว่างบริ ษัทกับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน (HI-LEX Corporation) ซึงเป็ นผู้ผลิตสายควบคุม
สําหรับยานยนต์ชนนํ
ั G าของประเทศญีปนและเป็
ุ่
นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
ปั จจุบันบริ ษัทตังG โรงงานและสํานักงานใหญ่ เพือดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัททังG 2 ประเภท ตังG อยู่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที 700/737 หมูท่ ี 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พื Gนที 50 ไร่ 56 ตาราง
วา หรื อประมาณ 80,224 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียด ดังนี G
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

พืน$ ทีใช้ ในการผลิต จัดเก็บและจัดส่ งสินค้ า (เดิม)
ส่วนการผลิตสายควบคุม
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
ส่วนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
พื Gนทีจดั เก็บและจัดส่งสินค้ า
พื Gนทีใช้ สอยร่วม
รวม
พืน$ ทีอืน ๆ (เดิม)

พืน$ ที (ตารางเมตร)
4,821
1,934
1,404
8,640
12,001
28,800
พืน$ ที (ตารางเมตร)

พื Gนทีซอ่ มบํารุง
พื Gนทีสาํ นักงานและโรงอาหาร
รวม

3,584
10,200
13,784

พืน$ ทีใช้ ในการผลิต จัดเก็บและจัดส่ งสินค้ า (ใหม่ )

พืน$ ที (ตารางเมตร)

ส่วนการผลิตสายควบคุม
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
ส่วนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
พื Gนทีจดั เก็บและจัดส่งสินค้ า
พื Gนทีใช้ สอยร่วม
พื Gนที Free Area
รวม
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7,061
2,678
1,299
10,178
15,953
13,231
50,400

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

3.4 โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
บริ ษัทมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ กับคู่ค้าทังภายในและภายนอกประเทศ
G
โดยสามารถสรุ ปโครงสร้ างรายได้ ของ
บริ ษัทแยกตามผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2553 – 2555 ได้ ดงั ตารางต่อไปนี G
2553
2554
2555**
สายผลิตภัณฑ์
รายได้
สัดส่ วน
รายได้
สัดส่ วน
รายได้
สัดส่ วน
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
รายได้ จากการขายในประเทศ
2,551
95
2,127
93
2,292
96
- สายควบคุมรถยนต์
1,586
59
1,320
58
1,501
63
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
544
20
495
22
447
19
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
416
16
304
13
339
14
- อืน ๆ
5
8
5
รายได้ จากการขายต่ างประเทศ
67
3
126
5
63
3
- สายควบคุมรถยนต์
15
1
14
1
15
1
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
6
37
1
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
- อืน ๆ
46
2
75
3
48
2
รายได้ อืน
- อืน ๆ
47
2
43
2
26
1
รวมรายได้

2,665

100

2,296

100

2,381

100

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)

3.5 เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษั ท มี เ ป้ าหมายหลัก ที จ ะรั ก ษาความเป็ นผู้นํ า ในการเป็ นผู้ผ ลิ ต สายควบคุม รถยนต์ แ ละรถจัก รยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ชนนํ
ั G าในระดับโลก โดยจะให้ การสนับสนุนด้ านชิ Gนส่วนแก่บริ ษัทในกลุม่
ของไฮเล็กซ์ คอร์ ป อเรชันเป็ นหลัก ซึง บริ ษัทตระหนักว่าปั จจัยสําคัญ ทีจะทําให้ บริ ษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวได้ นันG บริ ษัทจะต้ องดําเนินการรั กษาและปรั บปรุ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมต้ นทุนการผลิต เพิม
ประสิทธิภาพการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการเพิมความสัมพันธ์ ทีดีกบั บริ ษัทอืนในกลุม่ ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน ให้
มากยิงขึ Gน ในด้ านการรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ มีคณ
ุ ภาพตรงตามความต้ องการของบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์นนั G ปั จจัยสําคัญคือการรักษาและปรับปรุ งคุณภาพในการผลิตอย่างต่อเนือง ซึงทีผ่านมาบริ ษัทได้
เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าว โดยทําการปรับปรุ งและพัฒนามาตรฐานการผลิตจนได้ รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการผลิตในระดับสากล คือ ISO/TS 16949
ในด้ านการควบคุมต้ นทุนการผลิตนันG บริ ษัทมีเป้าหมายในการลดต้ นทุนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ Gน โดยปรับเป้าหมายการผลิตให้ สงู ขึ Gนอย่างต่อเนือง เพือเป็ นการเพิมขีดความสามารถของบริ ษัท
ให้ แข่งขันได้ ในระดับภูมิภาค ประกอบกับบริ ษัทได้ วา่ จ้ างบุคคลภายนอก ซึง มีความชํานาญในการบริ หารคลังสินค้ า
(เฉพาะวัตถุดิบ) มาดําเนินการบริ หารจัดการ นําเทคโนโลยีและแนวทางการบริ การมาปรับปรุ ง รวมทังพั
G ฒนาระบบ
ต่าง ๆ ให้ เกิดประสิทธิภาพโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการจัดการ เพือให้ เกิดความถูกต้ องแม่นยําในเรื อง
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ของจํานวนสินค้ า ตําแหน่งจัดเก็บ การใช้ พื Gนทีให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ลดจํานวนสินค้ าทีหมดอายุ และลดปริ มาณ
สินค้ าคงคลังเพือช่วยในเรื องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
สําหรับการจัดส่งนันG บริ ษัทมีเป้าหมายพัฒนาช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์ให้ มีประสิทธิภาพมากยิงขึ Gน ซึงรวมถึง
การว่าจ้ างผู้เชียวชาญในการจัดส่งเข้ ามาดําเนินการในการกระจายผลิตภัณฑ์ในกรณีทีมีความจําเป็ น ทังนี
G G เพือ
รองรับการจัดส่งให้ กบั ลูกค้ าทังภายในและภายนอกประเทศ
G
ซึงการว่าจ้ างผู้เชียวชาญจะช่วยให้ บริ ษัทสามารถส่ง
ผลิตภัณฑ์ได้ ตามกําหนด และช่วยลดต้ นทุนทีเกียวข้ องลงได้ เนืองจากผู้จดั ส่งสามารถรวบรวมผลิตภัณฑ์ทีจะต้ อง
จัดส่งในจุดหมายเดียวกันจากผู้ว่าจ้ างหลายรายเพือดําเนินการจัดส่งในคราวเดียวกันได้ ทําให้ ต้นทุนค่าใช้ จ่ายใน
การขนส่งแต่ละครังG ถูกลง นอกจากนี G การว่าจ้ างผู้เชียวชาญดังกล่าวจะช่วยลดภาระของบริ ษัทในการรับประกัน
ความเสีย หายที อาจเกิ ดขึนG จากการขนส่งด้ ว ย เนื องจากผู้เชี ยวชาญดังกล่าวจะเป็ นผู้รับ ผิดชอบในการจัดทํ า
ประกันภัยเอง
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
1. สายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ (Control Cable)
2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ (Window Regulator)
บริ ษัททําหน้ าทีเป็ นผู้ผลิตชินG ส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement
Equipment Manufacturer) เพือส่งให้ แก่โรงงานประกอบของลูกค้ า ผู้ผลิตชิ Gนส่วน และศูนย์อะไหล่ ซึงได้ แก่ ผู้ผลิต
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทังในและต่
G
างประเทศ รวมถึงบริ ษัทต่าง ๆ ในเครื อของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน โดย
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทมีดงั นี G
1. สายควบคุม (Control Cable)
บริ ษั ท ทํ า การผลิ ต สายควบคุม ทังG ที ใ ช้ กับ รถยนต์ แ ละรถจัก รยานยนต์ โดยสายควบคุม เป็ นอุป กรณ์ ที มี
ความสําคัญมาก เนืองจากเป็ นอุปกรณ์ทีใช้ ในการควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ
เช่น ระบบเบรค ระบบสตาร์ ทเครื องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลัช เป็ นต้ น บริ ษัทมียอดขายสายควบคุมในปี
2555 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ ร้ อยละ 84 ของยอดขายรวม โดยเป็ นการขายในประเทศร้ อยละ 97 และเป็ นการ
ขายต่างประเทศร้ อยละ 3 ของยอดขายรวมของสายควบคุม ทังนี
G Gรายละเอียดของผลิตภัณฑ์สายควบคุมของ
บริ ษัทมีดงั นี G
สายควบคุมรถยนต์ (Automobile Control Cable)
บริ ษัทผลิตสายควบคุมระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ โดยเน้ นรถยนต์นงั ส่วนบุคคล รถบรรทุก (กระบะ) ขนาด 1 ตัน ซึงโดย
เฉลียแล้ วในรถยนต์ 1 คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 8-16 ประเภท ทําหน้ าทีควบคุมการทํางานของระบบ ต่าง ๆ
ในรถยนต์ เช่น เครื องยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ทังนี
G G บริ ษัทสามารถผลิตสายควบคุมทีใช้ ในรถยนต์ได้ ทกุ ๆ ประเภท
ภาพสายควบคุมหลักของรถยนต์ทีบริ ษัทผลิต
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นอกจากสายควบคุมดังแสดงในแผนภาพข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังสามารถผลิตสายควบคุมทีใช้ ควบคุมระบบอืน ๆ ของ
รถยนต์ อาทิ สายโช้ ค สายปรับเบาะทีนงั สายล็อคประตู สายควบคุมกระจกมองข้ าง สายเครื องปรับอากาศ และ
สายไมล์/วัดความเร็ ว เป็ นต้ น
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ทีผา่ นมา บริ ษัทมียอดการจําหน่ายสายควบคุมรถยนต์ ดังนี G
2553
1,586
15
1,601
64

ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)

2554
1,320
14
1,334
(17)

หน่วย: ล้ านบาท
2555**
1,501
15
1,516
14

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)

สายควบคุมรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable)
บริ ษัทผลิตสายควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ญีปนทุ
ุ่ กประเภท ซึง โดยเฉลียแล้ วในรถจักรยานยนต์ 1 คัน
จะมีสายควบคุมประมาณ 8 ประเภท ซึงทําหน้ าทีควบคุมการทํางานของระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ เช่น
เครื องยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ทังนี
G G บริ ษัทสามารถผลิตสายควบคุมทีใช้ ในรถจักรยานยนต์ได้ ทกุ ประเภท
ภาพสายควบคุมหลักของรถจักรยานยนต์ทีบริษัทผลิต

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ทีผา่ นมา บริ ษัทมียอดการจําหน่ายสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ดังนี G
2553
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)

2554
544
6
550
37

495
37
532
(3)

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)
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2555**
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447
(16)
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2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่ างรถยนต์ (Window Regulator)
ชุด ควบคุม รางกระจกหน้ า ต่ า งรถยนต์ เ ป็ นอุป กรณ์ ที ใ ช้ ในการเปิ ด-ปิ ดกระจกหน้ า ต่ า งรถยนต์ โดยเป็ น
ผลิตภัณฑ์ทีบริ ษัทให้ ความสําคัญในการทําตลาด เนืองจากสามารถใช้ ได้ กบั รถทุกชนิด และทุกขนาด บริ ษัทมี
ยอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ในปี 2555 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 14 ของยอดขายรวม
โดยเป็ นการขายในประเทศเกือบทังหมด
G
แผนภาพแสดงชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายควบคุม

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ทีผา่ นมา บริ ษัทมียอดการจําหน่ายสายควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ดังนี G
หน่วย: ล้ านบาท
2553
2554
2555**
ในประเทศ
416
304
339
ต่างประเทศ
0
0
รวม
416
304
339
อัตราการเติบโต (ร้ อยละ)
31
(27)
12
** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)

สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ปั จจุบนั ยังไม่ชดั เจนว่าจะมีเทคโนโลยีใดทีจะนํามาใช้ ผลิตทดแทนสายควบคุมได้ เนืองจากสายควบคุมเป็ นอุปกรณ์
เกี ยวกับ ความปลอดภัยซึงได้ ผ่านการทดลองและวิจัย จนได้ รับ การยอมรั บมาเป็ นเวลานาน แม้ ว่าในปั จจุบัน
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ เริ มนําระบบควบคุมด้ วยไฟฟ้ าเข้ ามาใช้ ทดแทนสายควบคุมในบางส่วน เช่น
การใช้ ระบบดิจิตอลทดแทนสายไมล์/สายวัดความเร็ ว เป็ นต้ น แต่ในช่วงระยะเวลาอันใกล้ นี G การทดแทนดังกล่าวคงจะ
เป็ นไปได้ เพียงบางส่วนเท่านันG เนืองจากแม้ จะมีการปรับเปลียนไปใช้ ระบบไฟฟ้ า แต่อปุ กรณ์จําพวกทีเกียวกับความ
ปลอดภัยอย่างสายควบคุมก็ยงั คงต้ องได้ รับการติดตังควบคู
G
่ไปด้ วย ทังนี
G G เพือให้ สามารถควบคุมระบบต่าง ๆ ของ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ ในกรณีทีระบบไฟฟ้ าขัดข้ อง อีกทังเพื
G อให้ เกิดความปลอดภัย เนืองจากระบบไฟฟ้ าไม่
เหมาะสมในการใช้ งานกับอุปกรณ์บางประเภท เช่น ถังนํ Gามัน เพราะอาจเกิดการจุดระเบิดขึ Gนได้
นอกจากนี G การเปลีย นแปลงไปใช้ ระบบไฟฟ้ าทําให้ ต้นทุนในการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผลิตสูงกว่าการใช้
สายควบคุม เพราะต้ องรวมค่าใช้ จ่ายในการวิจยั และพัฒนาระบบไฟฟ้ าเข้ าไปเป็ นส่วนหนึงของต้ นทุนการผลิตด้ วย
จึงคาดว่าในระยะแรกคงจะมีการปรับเปลียนมาใช้ ระบบไฟฟ้ าในรถยนต์รุ่นใหม่บางรุ่ นทีมีราคาสูงก่อนเท่านันG เช่น
รถสปอร์ ต เนืองจากผู้ผลิตสามารถตังราคาให้
G
สงู ขึ Gนได้ โดยไม่กระทบกระเทือนต่อผู้บริ โภคมากนัก
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สํา หรั บ รถยนต์ นัง ส่ว นบุค คลส่ว นใหญ่ รถกระบะ รวมทังG รถจัก รยานยนต์ โดยเฉพาะรถรุ่ น ใหม่ ๆ ที จ ะออก
สู่ต ลาดในช่ ว งระยะเวลา 2-3 ปี ข้ า งหน้ า นันG จะยัง คงต้ อ งใช้ ส ายควบคุม ต่อ ไป ซึ ง เมื อ พิ จ ารณารวมกับ อายุ
ของผลิตภัณฑ์หลังออกสูต่ ลาดโดยเฉลีย ประมาณ 4-8 ปี สําหรับรถยนต์ และ 2-3 ปี สําหรับรถจักรยานยนต์ และนับ
รวมในส่วนอะไหล่ทีจะต้ องผลิตเพือขายให้ กบั ศูนย์อะไหล่อย่างต่อเนืองอีกระยะหนึงหลังจากนันG บริ ษัทจึงมีความ
เชือมัน ว่าเทคโนโลยีสายควบคุมจะยังคงมีความสําคัญอยูต่ อ่ ไป
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ในปั จจุบนั ยังไม่มีเทคโนโลยีใหม่ทีจะนํามาใช้ ทดแทนชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ได้ บริ ษัทจึงมีความ
เชือมัน ว่าเทคโนโลยีชดุ ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์จะยังคงใช้ กนั อย่างแพร่หลายต่อไปอีกเป็ นระยะเวลานาน
4.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
4.2.1 กลยุทธ์ ทางการตลาด
บริ ษัทได้ ดําเนินธุรกิ จการผลิตและจําหน่ายสายควบคุมมาเป็ นเวลากว่า 33 ปี และชุดควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์มาเป็ นเวลากว่า 15 ปี มีผลงานและคุณภาพเป็ นทียอมรับและไว้ วางใจของลูกค้ ามาอย่าง
ต่อเนือง โดยในการดําเนินงานทีผา่ นมา บริ ษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดทีสาํ คัญ ดังนี G
1)

มุ่งเน้ นกลยุทธ์ การตลาดเชิงรุก
บริ ษัทได้ จัดทําการวิจัยตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ ในปี 2555 พบว่า มีโอกาสทีจะขยายส่วนแบ่งตลาดชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์เพิมมากขึ Gน เนืองจากคู่แข่งทีจะมาตังฐานการผลิ
G
ตในประเทศไทยยังมี
จํานวนไม่สงู มากนัก ประกอบกับลูกค้ ายังมุง่ เน้ นทีจะจัดหาชิ Gนส่วนภายในประเทศมากขึ Gน จึงน่าจะเป็ นโอกาส
ในการขยายส่วนแบ่งตลาดเพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ มากขึ Gน โดยบริ ษัทได้ นํากลยุทธ์ ด้าน
Cost leader คือ การลดต้ นทุนและหาแนวทางในการปรับปรุ งด้ านราคาให้ สามารถแข่งขันได้ กบั คู่แข่งทังใน
G
ประเทศและต่างประเทศ รวมทังศึ
G กษาด้ านสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ทีจะช่วยลดต้ นทุนสําหรับชิ Gนส่วนทียงั คง
ต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศอยู่

2)

มุ่งเน้ นการผลิตผลิตภัณฑ์ ทีมีคุณภาพ
แม้ บริ ษั ท จะมี กิ จ กรรมการลดต้ นทุ น โดยการวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ทางวิ ศ วกรรม (VA/VE หรื อ Value
Analyses/Value Engineering) แต่บ ริ ษั ท ก็ ต ระหนัก ดี ถึ ง ความสํา คัญ ในการรั ก ษาคุณ ภาพ ให้ ไ ด้ ต าม
มาตรฐานทีกําหนดไว้ จากเหตุผลดังกล่าว บริ ษัทจึงมีการพัฒนาคุณภาพการผลิตมาโดยตลอด การทีบริ ษัท
สามารถรักษามาตรฐานการผลิตให้ มีคณ
ุ ภาพอย่างสมําเสมอ จึงทําให้ การผลิตของบริ ษัทมีประสิทธิภาพ มี
ของเสียระหว่างผลิตน้ อย ซึง ส่งผลให้ บริ ษัทมีต้นทุนการผลิตทีตําลงด้ วย

3)

มุ่งเน้ นความสัมพันธ์ กับลูกค้ า
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการสร้ างความพึงพอใจให้ ลกู ค้ า โดยเน้ นหลักการบริ การลูกค้ าสัมพันธ์ (Customer
Relation Management : CRM) ด้ วยการศึกษาความต้ องการของลูกค้ าในทุก ๆ ด้ าน คือ คุณภาพ ราคา และ
การส่งมอบ (QCD) เพือบริ หารจัดการให้ สอดคล้ องและตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างมีสมั พันธ์
ภาพทีดีตอ่ กัน โดยมีการกําหนดวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้ าไว้ เป็ นเป้าหมายขององค์กร พร้ อมทังนํ
G ามา
วิเคราะห์และกําหนดแผนการปรับปรุงร่วมกัน เพือสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า อีกทังยั
G งได้ กําหนด
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แผนการออกเยียมลูกค้ าเพือรับทราบปั ญหาต่าง ๆ และนําข้ อเสนอแนะของลูกค้ ามาปรับปรุ งอย่างต่อเนือง
โดยบริ ษัทได้ เข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างสมําเสมอ นอกจากนี G บริ ษัทยัง
มีการส่งพนักงานไปร่ วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพือให้ พนักงานเข้ า
ใจความต้ องการและออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าได้ ซึงการร่ วมมือเพือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะเป็ นการช่วยสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ลูกค้ าและเพิมโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษัทต่อไป
4)

การจัดส่ งผลิตภัณฑ์ ได้ ตรงต่ อเวลา
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ ตรงตามเวลาทีลกู ค้ าต้ องการเป็ นปั จจัยทีสําคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์
บริ ษัทได้ พฒ
ั นาระบบการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ าอย่างต่อเนือง โดยใช้ ระบบ Toyota Production System
(TPS) ซึง เป็ นระบบ ทีคิดค้ นโดยโตโยต้ า มอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน มาใช้ ในกระบวนการผลิต เพือเพิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทให้ แก่ลกู ค้ า

5)

มีพันธมิตรทางธุรกิจทีเป็ นทียอมรับ
การทีบริ ษัทมีพนั ธมิตรทางธุรกิจทีมีชือเสียงและเป็ นทียอมรับของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิเช่น
ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน การทําสัญญาการใช้ สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค การทําสัญญาความ
ร่ วมมือในการผลิตสายควบคุมในรถยนต์กับ Flextech จากประเทศอาร์ เจนตินา เป็ นเหตุผลสําคัญทีทําให้
บริ ษัทได้ รับการยอมรับในด้ านมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากลูกค้ า

6)

กลยุทธ์ ด้านการกําหนดราคา
เนืองจากนโยบายการจัดหาสินค้ าจากทัว โลก (Global Sourcing) ของลูกค้ าทําให้ มาตรฐานของการกําหนด
ราคาขายต้ องเปลียนไป เพราะนอกจากทีบริ ษัทจะต้ องเปรี ยบเทียบราคากับคู่แข่งในประเทศและในภูมิภาค
ใกล้ เคียงแล้ ว ยังต้ องเปรี ยบเทียบกับผู้ผลิตอืน ๆ ในทัว ทุกมุมโลกอีกด้ วย โดยนโยบายดังกล่าวสามารถมองได้
ทังG แง่ บ วกและแง่ ล บ ในแง่ บ วกเนื อ งจากลูก ค้ า ไม่เ จาะจงที จ ะซื อG จากผู้ผ ลิต แห่ง ใดเป็ นพิ เ ศษ จึ ง ทํ า ให้
บริ ษัทผู้ผลิตชิ Gนส่วนมีโอกาสในการขายมากขึ Gน แต่ในทางกลับกันก็หมายความว่าลูกค้ าก็มีโอกาสทีจะเลือกที
จะซื Gอจากผู้ผลิตอืน ๆ ทีไม่ใช่บริ ษัทเช่นกัน โดยทีผ้ ซู ื Gอจะเน้ นหนักในการพิจารณาราคาเป็ นหลัก ดังนันในการ
G
กําหนดราคาขายบริ ษัทจึงจะต้ องพิจารณาอย่างรอบคอบและต้ องมัน ใจว่าสามารถแข่งขันในระดับโลกได้

7)

กลยุทธ์ การพัฒนาชิน$ ส่ วนภายในประเทศ (Local Parts)
บริ ษั ท มี แ ผนที จ ะพัฒ นาผู้ผ ลิ ต ชิ นG ส่ว นในประเทศให้ ม ากขึ นG เพื อ ที จ ะลดการสัง ซื อG วัต ถุดิ บ นํ า เข้ า จาก
ต่างประเทศ ซึง จะทําให้ ต้นทุนตําลง และบริ ษัทมีความยืดหยุน่ ในการใช้ กลยุทธ์ ด้านราคาในการแข่งขัน และ
การวางแผนผลิตชิ Gนส่วนรุ่นใหม่ ๆ ในระยะยาว รวมทังจะช่
G วยลดความเสีย งด้ านอัตราแลกเปลีย นด้ วย รวมทังG
ได้ ศกึ ษาข้ อมูลของคูแ่ ข่งและทําการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบราคา เพือพัฒนาและปรับปรุงให้ มีการแข่งขันได้
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4.2.2 กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย (กรุ ณาระบุสัดส่ วน)
ในปี 2555 บริ ษัทมียอดขายรวมทังสิ
G Gนจํานวน 2,355 ล้ านบาท โดยเมือแบ่งสัดส่วนยอดขายของบริ ษัทในปี
2555 แยกตามยีห้อของลูกค้ า (รวมยอดขายให้ แก่ศูนย์อะไหล่ของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละ
ราย) จะสามารถแบ่งได้ ตามแผนภูมิวงกลมดังนี G
อืน ๆ
2% 6%

2%
6%

22%

2%

5%
18%

8%
10%
8%

11%

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบ่ งได้ ดงั นี $
1. ผู้ผลิต
กลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถยนต์
กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทสําหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ได้ แก่ บริ ษัทผู้ผลิต
รถยนต์ชนนํ
ั G าต่าง ๆ อันได้ แก่ บริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค
เอ็นจิเนียริ ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ ง จํากัด บริ ษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ส (ประเทศ
ไทย) จํากัด เป็ นต้ น ซึงลูกค้ าดังกล่าวเป็ นลูกค้ าของบริ ษัทมาเป็ นเวลานาน โดยบริ ษัทมีรายได้ จากลูกค้ ารายใหญ่ คือ
บริ ษัท ฮอนด้ า ออโต โมบิล (ประเทศไทย) จํากัด คิดเป็ นร้ อยละ 29 ของยอดขายรวม ทังนี
G G เพือเป็ นการลดความเสีย งจาก
การพึง พาลูกค้ ารายใหญ่ บริ ษัท จึงมีนโยบายเพิมส่วนแบ่งตลาดจากลูกค้ าเดิมรายอืน ๆ และขยายฐานสูล่ กู ค้ าใหม่เพิม
มากขึ Gน โดยจะเน้ นไปทีกลุ่มบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ทีจะย้ ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย นอกจากนี Gยังรวมถึงการหา
ลูกค้ าใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วย ซึง เป็ นไปตามเป้าหมายหลักของบริ ษัททีต้องการจะรักษาความเป็ น
บริ ษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนนํ
ั G าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ผู้ผลิตรถยนต์ทีเป็ นลูกค้ าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตังแต่
G ปี 2551 – 2555**) มีดงั นี G
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์
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
** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)

กลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
กลุ่มลูกค้ าของบริ ษั ทสําหรั บธุ รกิ จผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ได้ แก่ บริ ษั ท ไทยฮอนด้ า แมนูแฟคเจอริ ง จํ ากัด
บริ ษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จํากัด บริ ษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากัด บริ ษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศ
ไทย) จํากัดบริ ษัทมีรายได้ จากลูกค้ ารายใหญ่คือบริ ษัท ไทยฮอนด้ า แมนูแฟคเจอริ ง จํากัด คิดเป็ นร้ อยละ 9 ของยอดขาย
รวม เพือเป็ นการลดความเสีย งจากการพึง พาลูกค้ ารายใหญ่เช่นเดียวกับลูกค้ าในกลุม่ ผู้ผลิตรถยนต์ บริ ษัทมีนโยบายเพิม
ส่วนแบ่งตลาดจากลูกค้ าเดิม และขยายฐานลูกค้ าใหม่เพิมมากขึ Gน โดยจะเน้ นไปทีกลุม่ บริ ษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ทีจะ
ย้ ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย นอกจากนี Gยังรวมถึงการหาลูกค้ าใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วย ทังนี
G G
เป็ นไปตามเป้าหมายหลักของบริ ษัททีต้องการจะรักษาความเป็ นบริ ษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนั G
นําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ทีเป็ นลูกค้ าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตังแต่
G ปี 2551 – 2555**) มีดงั นี G
บริ ษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
รุ่นรถจักรยานยนต์
- 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
** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)

2. ศูนย์ อะไหล่ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
กลุ่ ม ลู ก ค้ าศู น ย์ อ ะไหล่ ร ถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ เ ป็ นลู ก ค้ าต่ อ เนื อ งจากกลุ่ม ลูก ค้ าผู้ ผลิ ต รถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ เนืองจากเป็ นส่วนของการบริ การอะไหล่และซ่อมบํารุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้ผลิตแต่ละ
รายการขยายตัวของลูกค้ ากลุม่ นี G จึงเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
บริ ษัทมีทีมการตลาดทีมีประสบการณ์ ในการขายตรงและการบริ การหลัง การขายเป็ นของตนเอง โดยเจ้ าหน้ า ที
การตลาดของบริ ษัทจะทําการหารายชือและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย ซึงมีทงกลุ
ั G ม่ เป้าหมายทีเป็ นบริ ษัทในเครื อและ
กลุม่ เป้าหมายใหม่ จากนันจะส่
G งทีมการตลาดซึง มีความเชียวชาญและได้ รับการอบรมในเรื องผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างดี
เข้ าไปติดต่อ โดยบริ ษัทได้ เน้ นถึงความสําคัญของบริ การหลังการขาย โดยเจ้ าหน้ าทีการตลาดจะเข้ าเยียมเยียนและ
พบปะกับลูกค้ าอย่างสมําเสมอเพือรับทราบปั ญหาและนํา ไปปรั บปรุ ง การปฏิบตั ิง านให้ อยู่ในระดับสูงสุดตามที
ลูกค้ าคาดหวัง

4.2.3 การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษัทมีช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดงั นี G
• การจัด จํ า หน่า ยสายควบคุม และชุด ควบคุมรางกระจกหน้ า ต่า งรถยนต์ ใ นลักษณะ OEM (Original
Equipment Manufacturer) ให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยตรง (First Tier) โดยผลิตตาม
แบบ (Specification) ทีผ้ ผู ลิตกําหนดไว้ ในแต่ละรุ่ น และทําสัญญากับผู้ผลิตตามระยะเวลาในการผลิต
แต่ละรุ่น ซึง มีระยะเวลาการผลิตประมาณ 4-8 ปี สําหรับรถยนต์ และ 2-3 ปี สําหรับรถจักรยานยนต์
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

• การจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์หรื อชิ Gนส่วน (Components) ของ
สายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM ให้ แก่ผ้ ผู ลิตชิ Gนส่วนรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ (Second Tier) เพือผลิตเพิมเติมก่อนส่งให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่อไป
โดยเป็ นการผลิตตามคําสัง ซื Gอของผู้ผลิตชิ Gนส่วนนันG ๆ
• การจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ให้ แก่ศนู ย์อะไหล่ของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในลักษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใช้ ช่องทางเดียวกัน
กับการจัดจําหน่ายในลักษณะ OEM เนืองจากเป็ นการจําหน่ายให้ แก่ศนู ย์บริ การของผู้ผลิตรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์แต่ละราย ทังนี
G Gจะเป็ นการจัดจําหน่ายตามใบคําสัง ซื Gอเป็ นครังG ๆ ไป
ในปั จจุบนั บริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากการขายในประเทศต่อต่างประเทศเท่ากับร้ อยละ 94 ต่อร้ อยละ 6 โดย
มีการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย จีน บราซิล สหรัฐอเมริ กา อินเดีย เวียดนาม ญีปนุ่ อินโดนีเซีย และสเปน
ทังนี
G G ในการจํ า หน่า ยผลิตภัณฑ์ ใ ห้ แก่ผ้ ูผลิตรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ บริ ษัทจะต้ องผ่า นกระบวนการ
คัดเลือกผู้ผลิตชิ Gนส่วนซึง จะเริ มตังแต่
G บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิต โดยจะ
เปิ ดให้ บริ ษั ทผู้ผลิตชินG ส่วนเข้ า ร่ วมเสนอราคาเพือเป็ นผู้ผลิตชินG ส่วน โดยการนําเสนอแบบและราคาของ
ชิ Gนส่วนสําหรับรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์เป็ นรุ่น ๆ ไป

กระบวนการคัดเลือกผู้ผลิตชิน$ ส่ วนสําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ แต่ ละรุ่ นมีดังนี $

1
ผู้ผลิตประกาศแผน
การผลิตรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์

2

3

4

5

6

ออกแบบและ /หรือ
ผลิตชินงานต้นแบบ

ขันตอนคัดเลือกผู้
ผลิต

บริษัทฯ ได้ รับเลือก

ผลิตส่ งโรงงานผู้ผลิต
(OEM)

ผลิตอะไหล่
(REM)

ขันตอนที
G
1

บริ ษั ทผู้ผลิตรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ ประกาศแผนการผลิตรถรุ่ นใหม่ โดยให้ รายละเอียดเกี ยวกับ
ระยะเวลาทีเริ มออกแบบ ทดสอบ กระทัง เริ มทําการผลิตจริ ง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติ จํ านวน และ
เงือนไขอืน ๆ ของผลิตภัณฑ์ทีต้องการแก่บริ ษัทผู้ผลิตชิ Gนส่วน
ขันตอนที
G
2
บริ ษั ท ผู้ผ ลิต ชิ นG ส่ว นดํ า เนิ นการออกแบบและ/หรื อ ผลิตชิ นG งานต้ น แบบ เพื อ ประมาณการต้ นทุนและ
นํา เสนอราคาตลอดจนแสดงถึ ง ความพร้ อมและศักยภาพในการผลิตให้ แ ก่ บริ ษั ท ผู้ผลิตรถยนต์ ห รื อ
รถจักรยานยนต์เพือพิจารณาคัดเลือก
ขันตอนที
G
3
บริ ษั ทผู้ผลิตรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ทีมีคุณสมบัติครบถ้ ว น ตรงตาม
คุณสมบัติทีต้องการ และแจ้ งผลการคัดเลือกให้ แก่บริ ษัทผู้ผลิตชิ Gนส่วนทีได้ รับการคัดเลือกนันG
ขันตอนที
G
4
ผู้ผลิตชิ นG ส่วนได้ รับการคัดเลือกเป็ นผู้ผลิต โดยมีการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษร และผู้ผลิตชินG ส่วนต้ อง
จัดทําแผนการดําเนินงานให้ สอดคล้ องกับแผนการผลิตหลักของผู้ประกอบรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์
ขันตอนที
G
 5 และ 6 บริ ษัทผู้ผลิตชิ Gนส่วนทีได้ รับการคัดเลือกดําเนินการผลิตส่งโรงงานผู้ผลิตรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ตาม
ช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ทีผ้ ปู ระกอบรถกําหนด ตลอดจนต้ องทําการผลิตส่งให้ ศนู ย์บริ การหลังการขายเพือใช้
เป็ นอะไหล่ตอ่ ไป
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4.2.4 แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันในอนาคต
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2556
ในปี 2555 ทีผา่ นมาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีการขยายตัวอย่างมาก มีรถรุ่ นใหม่ ๆ เข้ าสูต่ ลาด เช่น อีโค
คาร์ จากหลายค่าย หรื อ รถกระบะรุ่นใหม่ ๆ รวมไปถึงนโยบายส่งเสริ มจากภาครัฐ ทําให้ ยอดการผลิตสูงถึง
2,000,000 คันเป็ นครังG แรกในประวัติศาสตร์ และคาดการณ์ว่าน่าจะสูงถึง 2,400,000 คัน เมือเทียบกับปี
2554 จะมีการเติบโตทีสงู ขึ Gนมากกว่า 50% ซึง การผลิตทีลดลงในปี 2554 มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์สนึ ามิที
ประเทศญีปนในช่
ุ่
วงต้ นปี และเหตุการณ์นํ Gาท่วมประเทศไทยครังG ใหญ่ในช่วงปลายปี
ในปี 2556 ทีจะถึงนี G คาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะขยายตัวเพิมขึ Gนอีก 5 - 10% โดยจะมีรถรุ่นใหม่ ๆ ออก
สูต่ ลาดอย่างต่อเนือง อีกทังทุ
G กบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ (โดยเฉพาะญีปน)
ุ่ ยังได้ ลงทุนต่อเนืองในการเพิมกําลัง
การผลิต เนืองจากปั ญหาค่าเงินเยนทีสงู มากและความขัดแย้ งระหว่างเรื องสิทธิครอบครองหมู่เกาะระหว่าง
จีน – ญีปุ่น ซึงปั ญหาเหล่านี Gส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตในทังสองประเทศ
G
มีความเป็ นไปได้ สงู ทีจะใช้
ประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตเพือทดแทน ส่งผลให้ ประเทศไทยน่าจะสามารถผลิตรถยนต์ได้ มากขึ Gน
ในระยะยาว ประเทศไทยมีเป้าหมายทีจะผลิตรถยนต์ให้ ถึง 3,000,000 คันในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า ซึง จะทําให้ เรา
เป็ นผู้ผลิตรถยนต์ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก

สถิติยอดผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
(หน่วย : คัน)

ปี

รถยนต์

รถจักรยานยนต์

อัตราการ
อัตราการ
ยอดผลิต ยอดขาย ยอดส่ งออก เติบโต
ยอดผลิต ยอดขาย ยอดส่ งออก 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)

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)

ทีมา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วันที 6 ธันวาคม 2555

สภาวะการแข่ งขันในต่ างประเทศ
ในสภาวะการแข่งขันต่างประเทศปั จจุบนั ผู้ผลิตรถยนต์ใช้ นโยบายการจัดซื Gอแบบ Global Sourcing ซึงจะ
ทําการเปรี ยบเทียบราคาชิ Gนส่วนวัตถุดิบจากผู้ผลิตทัว โลก ซึง หมายความว่า เรามีทงโอกาสในการขายสิ
ัG
นค้ า
ได้ มากขึนG และมีโอกาสทีจะถูกคู่แข่งแย่งลูกค้ าในเวลาเดียวกัน ผู้ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่ มกั จะถูก
เปรี ยบเทียบราคากับประเทศอินโดนีเซีย จีน อินเดีย และญีปนุ่ การเสนอราคาจึงจําเป็ นต้ องคํานึงถึงราคา
ของผู้ผลิตในประเทศต่าง ๆ ดังทีได้ กล่าวไว้ โดยผู้ทีทําราคาได้ ถกู ทีสดุ จะมีโอกาสได้ รับเลือกมากทีสดุ
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แต่ในอีกมุมหนึง ความสามารถในการจัดส่งและการดูแลคุณภาพก็ยงั คงเป็ นสิงทีผ้ ผู ลิตรถยนต์พิจารณาอยู่
เสมอ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ ฐานการผลิตแห่งเดียวสําหรับส่งชิ Gนส่วนให้ กบั ประเทศต่าง ๆ จะต้ องคํานึงถึง
การทําสต๊ อกสินค้ าให้ มีปริ มาณเพียงพอ การบริ หารการจัดส่งเพือรองรับการผลิตแบบ Just-in-time จะทํา
อย่างไรให้ มีประสิทธิภาพ ความแตกต่างด้ านภาษา ซึง ยังคงพบเสมอในการติดต่องานข้ ามประเทศ และการ
แก้ ไขปรับปรุ ง ด้ า นคุณภาพ ก็ไม่สามารถดํา เนินการได้ รวดเร็ ว เช่นเดียวกับการซื Gอภายในประเทศ ดังนันG
แม้ ว่าราคาในหลายประเทศจะตํากว่าของประเทศไทย แต่เมือพิจารณาทังสามปั
G
จจัยรวมกัน สินค้ าทีผลิต
จากประเทศไทยมีราคาสูงกว่าอินเดียและจีน แต่ราคาและคุณภาพยังเป็ นรองญีปนุ่ และการทีประเทศไทย
ตังอยู
G ใ่ นจุดศูนย์กลางของอาเซียน จึงเป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการทีผ้ ผู ลิตรถยนต์จะใช้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลาง
กระจายสินค้ าภายในภูมิภาค จึงสามารถมองได้ ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนันยั
G งมีความได้ เปรี ยบและ
โอกาสไม่น้อยเช่นกัน

4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
4.3.1 กําลังการผลิต
บริ ษัทมีกําลังการผลิตและอัตราการใช้ กําลังการผลิตในช่วงปี 2553 - 2555 ดังตารางต่อไปนี G
2553
2554*
2555**
สายควบคุมรถยนต์
กําลังการผลิต (เส้ น)
29,200,000
35,727,780
45,471,720
การผลิตจริ ง (เส้ น)
20,690,962
18,068,479
27,384,696
อัตราการใช้ กําลังการผลิต (ร้ อยละ)
71%
51%
60%
สายควบคุมรถจักรยานยนต์
กําลังการผลิต (เส้ น)
16,000,000
18,734,023
23,843,302
การผลิตจริ ง (เส้ น)
9,825,995
9,024,459
10,955,124
อัตราการใช้ กําลังการผลิต (ร้ อยละ)
61%
48%
46%
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่ างรถยนต์
กําลังการผลิตรวม (ชุด)
2,600,000
2,560,800
3,259,200
การผลิตจริ ง - แบบใช้ สายควบคุม (ชุด)
952,848
625,681
861,156
อัตราการใช้ กําลังการผลิต (ร้ อยละ)
37%
24%
26%
* ข้ อมูลกําลังการผลิตและอัตราการใช้ กําลังการผลิตประจําปี 2554 มีการแก้ ไขข้ อมูลตามทีเกิดขึ Gนจริ ง
** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)
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4.3.2 ขัน$ ตอนการผลิต
ขันขั$ นตอนการผลิ
$ ตอนการผลิตตสายนอก
สายนอก

ขันขั$ นตอนการผลิ
$ ตอนการผลิตตสายใน
สายใน

รี ดลวดกลมให้ แบน

ลวดสําเร็ จรู ป

ม้ วนเป็ นท่ อ

ตัดตัตาม
ขนาดที
ดตามขนาดที
ต้ องการ

นําท่ อทีได้ มาหุ้ม
พลาสติกอีกชัน$

ปอกฉนวนกรณีทลวดนั
ี
น$
หุ้มพลาสติก

ตัดตัตาม
ดตามขนาดที
ขนาดที
ต้ องการ

ขึน$ รู ปปลายสายใน
ใส่ หวั ยึด

ประกอบ
ประกอบ
กรณ์ ตัตัววยึยึดด ตาม
ตาม
ติติดดอุอุปปกรณ์
ษณะประเภทของ
คุคุณณลัลักกษณะประเภทของ
สายควบคุ
สายควบคุมม
ตรวจสอบ
บรรจุ
บรรจุเเพืพือเตรี
อเตรียยมจั
มจัดดส่ส่งง

ขันตอนการผลิ
G
ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
การผลิต สายควบคุม รถยนต์ แ ละรถจัก รยานยนต์ มี ขันG ตอนการผลิตที เหมือ นกันทุกประการ โดยสามารถแบ่ง ออกได้ เ ป็ น
5 ขันตอนหลั
G
ก ดังนี G
1. ขันตอนการผลิ
G
ตสายนอก
เริ มจากการเตรี ยมวัตถุดิบ โดยนําลวดกลมทีมีคณ
ุ ภาพและขนาดตามความต้ องการ
ของลูกค้ ามารี ดให้ แบน จากนันจึ
G งนําลวดซึงได้ ผ่านการรี ดแบนแล้ วมาเข้ าเครื องม้ วน
เป็ นท่อ แล้ ว จึ ง นํ า ท่อที ไ ด้ มาหุ้มพลาสติ ก อีก ชันG หนึง ก่อ นทีจ ะตัดให้ ได้ ข นาดตาม
ต้ องการ
2. ขันตอนการผลิ
G
ตสายใน
เริ มจากการนําลวดสําเร็ จรู ปมาตัดให้ ได้ ขนาดตามต้ องการ ปอกฉนวนทีปลาย (กรณี
ทีลวดนันG หุ้มพลาสติก) ใช้ แรงกดทํา ให้ ลวดนันG บานออก และใส่หวั ยึด เพือรอนําไป
ประกอบกับสายนอก
3. ขันตอนการผลิ
G
ตชิ Gนส่วน
นําเม็ดพลาสติกมาหลอมและฉีดขึ Gนรูปพลาสติกตามแบบทีต้องการเพือนําไปเป็ นส่วน
พลาสติกสําเร็ จรูป
ประกอบสําหรับสายควบคุมรถยนต์ตอ่ ไป
4. ขันตอนการประกอบ
G
นํา สายนอกมาประกอบกับสายใน โดยติดอุปกรณ์ และชิ นG ส่วนประกอบอืน ๆ ตาม
คุณลักษณะของสายควบคุมรถยนต์ประเภททีต้องการ
บริ ษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพของชินG งานก่อนทีจะบรรจุผลิตภัณฑ์ทีผลิตได้ ลง
5. ขันตอนการตรวจสอบคุ
G
ณภาพ
กล่องเพือเตรี ยมส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ าต่อไป
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ขันตอนการผลิ
G
ตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ขันตอนการผลิตชุ ดควบคุม
รางกระจกหน้ าต่ างรถยนต์
นําโครงมาใส่ ชุดอุปกรณ์

ใส่ ส่วนประกอบ
(สายเคเบิล ลูกล้ อ มอเตอร์ )
ใส่ น๊อตและตัวยึด

การผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบ่งออกได้ เป็ น 4 ขันตอนหลั
G
กดังนี G
1. ขันG ตอนการประกอบโครงชุ ด รางเลื อ น เริ ม จากการนํ า โครงเหล็ ก ที จัด ซื อG มา
ประกอบเข้ าชุดตามแบบทีต้องการ
G
นG ส่วนหลัก เป็ นการติดตังมอเตอร์
G
ลูกล้ อ และสายเคเบิล
2. ขันตอนการประกอบชิ
(แบบสายควบคุม) ทาจาระบี เป็ นต้ น
3. ขันตอนการประกอบเก็
G
บรายละเอียด เก็บรายละเอียดต่าง ๆ และใส่ตวั น๊ อต หรื อ
ตัวยึด
4. ขันตอนการตรวจสอบคุ
G
ณภาพ โดยจะต้ องมีการตรวจสอบคุณภาพของชินG งาน
ก่อนทีจะบรรจุผลิตภัณฑ์ทีผลิตได้ ลงกล่องเพือเตรี ยมส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ าต่อไป

ตรวจสอบ
บรรจุเพือ= เตรียมจัดส่ ง

4.3.3 การจัดหาวัตถุดิบ
ในการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์นนั G บริ ษัทมีการ
จัดหาวัตถุดิบและชิ Gนส่วนประกอบจากทังคู
G ่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทังนี
G Gชิ Gนส่วนประกอบต่าง ๆ
(Component Parts) ทีบริ ษัทสัง ซื GอนันG เป็ นชิ Gนส่วนทีบริ ษัทยังไม่สามารถหาผู้ผลิตในประเทศได้ หรื อไม่ค้ มุ ทุน
ทีจะผลิต
ในปี 2555 บริ ษัทมีการจัดซื Gอวัตถุดิบและชิ Gนส่วนประกอบเพือนํามาใช้ ในกระบวนการผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
G Gนประมาณ 1,879 ล้ าน
บาท ทังนี
G Gเป็ นการจัดซื Gอในประเทศไทยประมาณร้ อยละ 60 และเป็ นการจัดซื Gอจากต่างประเทศประมาณร้ อย
ละ 40 โดยวัตถุดิบและชิ Gนส่วนประกอบหลักทีบริ ษัทซื Gอมาใช้ ในกระบวนการผลิต ได้ แก่ วัตถุดิบและชิ Gนส่วน
ประกอบประเภทเหล็ก ยาง ลวด เม็ดพลาสติก และมอเตอร์ เป็ นต้ น
สําหรับคู่ค้าของบริ ษัทนันมี
G จํานวนหลายรายซึงส่วนใหญ่จะเป็ นคู่ค้ากับบริ ษัทมาเป็ นระยะเวลานาน โดยมี
คู่ค้า 1 ราย ทีมียอดสัง ซื Gอรวมจากบริ ษัทในปี 2555 มากกว่าร้ อยละ 10 ของยอดการสัง ซื Gอรวมของบริ ษัท
ได้ แก่ ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 23.50 ทังนี
G G วัตถุดิบและชินG ส่วนประกอบหลักทีซื Gอ
จากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน ได้ แก่ วัตถุดิบและชิ Gนส่วนประกอบประเภทยาง ส่วนประกอบสําเร็ จรู ป เหล็ก และ
เม็ดพลาสติก เพือนํามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์ โดยสาเหตุทีบริ ษัทต้ องจัดซือG วัตถุดิบและชินG ส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน นันG
เนืองจากชิ Gนส่วนประกอบดังกล่าวเป็ นชิ Gนส่วนประกอบทีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรื อปริ มาณการ
ผลิตไม่ค้ ุมทีจะผลิตเอง หรื อไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ดัง นันG การซื Gอจาก
ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัททีมีนโยบายในการสนับสนุนด้ านวัตถุดิบและชินG ส่วน
ประกอบทีมีคณ
ุ ภาพและราคา ทีแข่งขันได้ ให้ กบั บริ ษัทในกลุม่ ของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน อยู่แล้ วจึงเป็ นวิธีที
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เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริ ษัทไม่ได้ ทําสัญญาทีกําหนดให้ บริ ษัทจะต้ องจัดซื Gอวัตถุดิบและชิ Gนส่วนประกอบ
จากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน แต่อย่างใด
สําหรับสัดส่วนการสัง ซื GอนันG บริ ษัทมีการสัง ซื Gอจากคูค่ ้ าหลายราย แต่ไม่ได้ พงึ พาการจัดซื Gอวัตถุดิบและชิ Gนส่วน
ประกอบจากคูค่ ้ ารายใดรายหนึง เป็ นสําคัญ และเนืองจากบริ ษัทมีคคู่ ้ าหลายราย ทําให้ หากเกิดปั ญหาในการ
จัดหาจากคูค่ ้ ารายใดรายหนึง บริ ษัทจะยังสามารถจัดหาวัตถุดิบและชิ Gนส่วนประกอบทดแทนทีมีคณ
ุ ภาพใน
ระดับเดียวกันจากคูค่ ้ ารายอืนได้

4.3.4 ผลกระทบต่ อสิงแวดล้ อม
บริ ษั ท ได้ ทํา การปรั บปรุ ง พัฒ นาอย่า งต่อ เนื อ ง เพื อยกระดับ การจัด การด้ า นสิง แวดล้ อ มให้ ทัน สมัย และ
สอดคล้ องกับทิศทางของอุตสาหกรรมในปั จจุบนั โดยกํา หนดให้ ทํา การปรับปรุ ง นโยบายด้ านสิงแวดล้ อม
ทุก ๆ 5 ปี และประชาสัมพันธ์ ไปยังพนักงานทุกระดับให้ รับทราบ ซึงนโยบายฯ สําหรับปี 2555 ได้ ทบทวนให้
เกิดความเหมาะสม (เมือวันที 7 ธันวาคม 2554) โดยมติทีประชุมเห็นว่า นโยบายฯ ทีใช้ อยู่ในปั จจุบนั ยังคง
เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ในปั จจุบนั ดังนี G
นโยบายด้ านสิง แวดล้ อมในปี 2555
ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เป็ นสถานประกอบการไร้ มลพิษ ปลอดภัยต่อทุกชีวิต เป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อม
หยุดโลกร้ อนด้ วยมือเรา
1. มุ่ ง มั น ในการใช้ ทรั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ควบคุ ม และลดปริ มาณการใช้ พลั ง งานตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. ร่ ว มกักกันสารอันตรายในวัตถุดิบอย่า งถูกต้ อง เพือป้องกันการก่อเกิ ดมลพิษ และลดภาวะโลกร้ อน อันจะ
นําไปสูก่ ารทําลายสิง แวดล้ อม
3. มุ่ง มัน แก้ ไข ป้องกัน และควบคุมมลพิ ษ ทีเกิ ดจากกิ จกรรมของทางบริ ษั ททีกระทบกับพนักงานอย่า งเต็ ม
ความสามารถ และสอดคล้ องกับข้ อกําหนดทางกฎหมาย
4. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อกําหนดต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับสิง แวดล้ อมอย่างต่อเนือง
5. สือ สาร เผยแพร่นโยบายสิงแวดล้ อมต่อสาธารณะชนอย่างเปิ ดเผย และเป็ นสือกลางเพือสร้ างจิตสํานึกในการ
พิทกั ษ์ รักษาสิง แวดล้ อมแก่บคุ ลากรทุกระดับในบริ ษัท
บริ ษั ทกํ า หนดให้ พนัก งานทีปฏิ บัติง านในสายการผลิตและงานทีมีโอกาสเสียงที จะเกิ ดอุบัติเหตุหรื อสัมผัสกับ
สารเคมีหรื อของเสียต่าง ๆ ต้ องสวมอุปกรณ์ป้องกันให้ ครบถ้ วน มีการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันอย่าง
สมําเสมอ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้ านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
ในส่วนของระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามทีคณะกรรมการสิงแวดล้ อมแห่งชาติและกระทรวงอุตสาหกรรม
กําหนด กระบวนการผลิตและเครื องจักรปั จจุบนั ก่อให้ เกิดฝุ่ นควันเล็กน้ อย แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานทีกําหนดของ
อุตสาหกรรม
ในส่วนนํ Gานันมี
G เพียงนํ Gาเสียจากการใช้ ประจําวันซึงมีการควบคุมและบําบัดคุณภาพนํ Gาให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที
กําหนด ก่อนจะออกไปยังบ่อบําบัดนํ Gาเสียรวมของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครต่อไป
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ของเสียจากกระบวนการผลิต สามารถแยกออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ (1) ขยะอันตราย (2) ขยะทีสามารถขาย
และนํากลับมาใช้ ได้ อีก (Recycled) และ (3) ขยะทัว ไป โดยบริ ษัทมีกรรมวิธีบําบัดขยะแต่ละประเภทแตกต่างกัน
ดังนี G
ประเภทขยะ และกรรมวิธีการบําบัด
ขยะอันตราย
ประเภทขยะ

กรรมวิธีบําบัด

ขยะ Recycled
ขยะทัว ไป
- เศษกระดาษ ดี บุ ก - ถุงมือพลาสติกทัว ไป
สังกะสี เศษไม้
- เศษอาหาร

- นํ Gามันเครื องเก่า
- สิง ของปนเปื อG นต่าง ๆ เช่น
ถุงมือทีใช้ ในการทํางาน, ภาชนะบรรจุปนเปื อG นกาว
- หลอดไฟเสือ มสภาพ
- ส่ง ให้ บริ ษั ทกํา จัดขยะดํา เนินการตามวิธีการของ - ขายเพือนํากลับไปใช้ - ส่ง ให้ บ ริ ษั ท กํ า จัดขยะ
ประเภทขยะนันG ๆ
ใหม่
ดําเนินการตามวิธีการ
ของประเภทขยะนันG ๆ

บริ ษั ทได้ ว่า จ้ า งผู้เชี ยวชาญทีมีใ บอนุญาตกํ า จัดของเสียให้ เป็ นผู้ดําเนินการกํ า จัดขยะอันตรายโดยเฉพาะ และ
รายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก ๆ เดือน
การจัดการสิง แวดล้ อมของบริ ษัทเป็ นไปตามข้ อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ทุกประการนอกเหนือจากการกําจัดขยะโดยคํานึงถึงความปลอดภัยแล้ ว บริ ษัทยังจัดให้ มีการจัดกิจกรรมภายในเพือ
ลดการใช้ พลังงานและวัสดุสิ Gนเปลืองอย่างต่อเนือง
ด้ ว ยความตระหนักว่า ภาวะโลกร้ อนเป็ นปั ญหาใหญ่ทีส่ง ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและการดํารงชีวิตของ
ประชากรทัว โลก บริ ษั ท จึ ง จัด ให้ มี ก ารรณรงค์ ล ดภาวะโลกร้ อนผ่ า นนโยบายสิง แวดล้ อ ม และโครงการด้ า น
สิง แวดล้ อมต่าง ๆ ทีบริ ษัทได้ มีการทบทวนและจัดทําอย่างต่อเนืองในทุกปี
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิง แวดล้ อม ตลอดจนการปฏิบตั ิตามนโยบายของประเทศ และ
ประชาคมโลกในการบรรเทาปั ญหาสภาวะโลกร้ อนทีเกิดขึ Gนบริ ษัทได้ จดั ให้ มีโครงการด้ านสิงแวดล้ อมต่าง ๆ ในส่วน
ของปี 2555 ดังนี G
โครงการลดการใช้ กระดาษ A4
บริ ษัทได้ มีการดําเนินโครงการลดการใช้ กระดาษอย่างต่อเนือง โดยได้ มีการประชาสัมพันธ์ ในเรื องรณรงค์การใช้
กระดาษ Reuse, การตรวจสอบก่อนพิมพ์ ป้องกันการเสียกระดาษจากการพิมพ์ผิด, รวมไปถึงประโยชน์ของการใช้
กระดาษในเชิงสิง แวดล้ อม เพือสร้ างจิตสํานึกในการใช้ กระดาษให้ ค้ มุ ค่า รวมถึงมีการสํารวจการใช้ กระดาษ A4 ใน
แต่ละฝ่ าย เพือนํามาวิเคราะห์สาเหตุของงานทีใช้ กระดาษจํานวนมาก และดําเนินการแก้ ไขในโครงการ Paperless
นอกจากนี Gบริ ษัทยังได้ จดั ทําโครงการ Smart Meeting โดยการใช้ คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุคแทนการพิมพ์เป็ นกระดาษ A4
ในการเข้ าประชุมหรื อนําเสนองานต่าง ๆ ตลอดจนสร้ างจิ ตสํานึกในการเปลียนแปลงการดําเนินงานเป็ นระบบ
Paperless ทังนี
G Gเพือเพิมประสิทธิ ภาพการทํางานขององค์กร และผลดีในแง่การลดภาวะโลกร้ อน คือสามารถลด
ปริ มาณกระดาษ
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อนึง สําหรับปี 2555 นี Gมีการกําหนดให้ มีการดําเนินโครงการลดกระดาษดังกล่าวทัว ทังองค์
G กรในรู ปแบบใหม่ โดยมี
การนําเสนอความคิดเห็นในการลดกระดาษจากทุกฝ่ ายงาน เพือค้ นหาข้ อเสนอแนะทีดีทีสดุ ในการนําไปปฏิบตั อิ ย่าง
เป็ นรู ปธรรม และธํ ารงไว้ เป็ นมาตรฐานต่อไปซึงในปั จจุบนั ได้ มีการดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ วผ่านวิธีการทีสะดวก
รวดเร็ วทีสดุ และสามารถดําเนินการได้ ทนั ที ทังนี
G Gสามารถลดปริ มาณกระดาษอย่างเห็นได้ ชัด โดยใช้ ช่องทางการ
ทํางานและรู ปแบบการอนุมตั ิต่าง ๆ ทางจดหมายอิเล็คโทรนิคส์เป็ นหลักสําคัญ ทังยั
G งจะพัฒนาต่อไปในอนาคต
ด้ วยระบบ Document Management เต็มรูปแบบในลักษณะของ Business Intelligent ทีนอกจากจะส่งผลให้ การ
ใช้ กระดาษหมดไปในอนาคตยังเป็ นการยกระดับทีสาํ คัญของนวัตกรรม ใหม่ ๆ ด้ านการบริ หารธุรกิจอีกด้ วย
โครงการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ า
บริ ษัทได้ จดั ทําโครงการ TSC Energy Management 2555เพือการอนุรักษ์ พลังงานอย่างเป็ นรู ปธรรมเต็มรู ปแบบ
โดยมีการกําหนดนโยบายการจัดการพลังงานประจําปี 2555 เป็ นครังG แรก ดังนี G
นโยบายการจัดการพลังงานประจําปี 2555
บริ ษัทดําเนินการนําระบบการจัดการพลังงาน มาประยุกต์ใช้ ภายในบริ ษัท เนืองจากเล็งเห็นว่า การอนุรักษ์ พลังงาน
เป็ นสิงสําคัญและเป็ นหน้ าทีของทุกคนทีต้องร่ วมกันรักษาระบบการจัดการพลังงานให้ คงอยู่อย่างยัง ยืน บริ ษัทจึง
กําหนดนโยบายด้ านพลังงาน เพือใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินงานด้ านพลังงาน และเพือส่งเสริ มการใช้ พลังงานให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนี G
1. บริ ษัทจะดําเนินการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน การติดตามและการประเมินผลอย่างเหมาะสมตลอดจน
กําหนดให้ เป็ นส่วนหนึง ของการดําเนินงานของบริ ษัท สอดคล้ องกับกฎหมายและข้ อกําหนดอืน ๆ ทีเกียวข้ อง
2. บริ ษัทจะดําเนินการปรับปรุ งประสิทธิภาพ การใช้ ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนือง เหมาะสมกับ
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีทีติดตังG และแนวทางการปฏิบตั ิงานทีดี (Best Practices)
3. บริ ษัทจะกําหนดเป้าหมายการอนุรักษ์ พลังงานในแต่ละปี และสือสารให้ พนักงานได้ เข้ าใจและปฏิบตั ิได้ อย่าง
ถูกต้ อง
4. บริ ษัทถือว่าการอนุรักษ์ พลังงานเป็ นหน้ าทีความรับผิดชอบของผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัททุกระดับทีจะ
ให้ ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนดติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการด้ าน
อนุรักษ์ พลังงาน
5. บริ ษั ท จะให้ การสนับ สนุน ทีจํ า เป็ น รวมถึ ง ทรั พ ยากรด้ า นบุค ลากร ด้ า นงบประมาณ เวลาในการทํ า งาน
การฝึ กอบรม และการมีสว่ นร่วมการทํากิจกรรมกลุม่ ในการนําเสนอข้ อคิดเห็นเพือพัฒนางานด้ านพลังงาน
นอกจากนี Gยังทําการแต่งตังคณะทํ
G
างานด้ านการจัดการพลังงาน และส่งรายงานการจัดการพลังงานไปยังกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงานทุกเดือนมีนาคม ซึงในส่วนของปี 2555 นี Gบริ ษัทยังเข้ าร่ วมประกวดโครงการ
Thailand Energy Award ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น โดยเริ มต้ นจากเป้าหมายทีกําหนดไว้ คือ ติดอันดับโรงงาน
ควบคุมดีเด่นจาก 1 ใน 30 รางวัล ซึงโครงการดังกล่าวได้ กําหนดคุณสมบัติเบื Gองต้ นของผู้สมัครทีมีสิทธิ~ในการเข้ า
ร่วมการประกวดประเภทโรงงานควบคุมดีเด่นไว้ ดงั นี G
1. เป็ นโรงงานทีได้ รับการขึ Gนทะเบียนเป็ นโรงงานควบคุม ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน
พ.ศ. 2535
G ้ รับผิดชอบด้ านพลังงานประจําโรงงานกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
2. ได้ ดําเนินการแจ้ งแต่งตังผู
พลังงาน (พพ.) แล้ ว
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3. มีการดําเนินการจัดการพลังงาน และมีผลการอนุรักษ์ พลังงานทีเป็ นรูปธรรม
ซึง นับเป็ นการพัฒนาและการยกระดับทีสํา คัญอีกครั งG ของโครงการลดการใช้ พลัง งานไฟฟ้ าของบริ ษั ทเพือการ
ดําเนินการทียงั ยืนต่อไปในอนาคต
สําหรับผลการดําเนินการของปี 2555 นันพบว่
G
าเราสามารถลดพลังงานลงได้ ถึง 16.12 % หรื อ 427,000 บาทต่อปี
ซึงถื อเป็ นก้ า วแรกทีสําคัญและทํา ได้ ดี อย่างไรก็ ดีในส่วนของการเข้ า ร่ ว มโครงการ Thailand Energy Award
ประจําปี 2555 นันเป็
G นทีนา่ เสียดายทีบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าร่วมได้ เนืองจากคุณสมบัติไม่ครบถ้ วนเพราะโรงงานที
จะเข้ าร่วมได้ นนต้
ั G องมีผ้ รู ับผิดชอบด้ านพลังงานอาวุโสประจําโรงงานอย่างน้ อย 1 ปี ขึ Gนไป แต่ของบริ ษัทฯ เรายังคง
ถือเป็ นก้ าวแรกทีมีคณะทํางานด้ านการจัดการพลังงานอย่างเป็ นทางการ
โครงการหมุนเวียนเม็ดพลาสติก เพือนํากลับมาใช้ งานใหม่
ในส่วนของโครงการหมุนเวียนของเม็ดพลาสติกดังกล่าว ทางบริ ษัทได้ ริเริ มโครงการในช่วงปี 2555 ซึงจากผลการ
ดํา เนิ นงานโครงการที ผ่า นมาพบว่า ประสบความสํา เร็ จ เป็ นอย่า งดี ยิง ทังG ในด้ า นสิง แวดล้ อ มและในด้ า นของ
มูลค่าเพิมในการลดต้ นทุนของบริ ษัทด้ วยเหตุผลดังกล่าว ในส่วนของปี 2555 นี Gจึงได้ มีการขยายผลเพิมเติมให้
ครอบคลุมในส่วนทียงั มิได้ ดําเนินการดังกล่าว ซึง นอกจากจะช่วยลดต้ นทุนของบริ ษัทได้ แล้ ว ยังเป็ นการช่วยลดขยะ
ทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม ช่ว ยลดโลกร้ อน และลดความสูญเปล่า ได้ ทังยั
G ง เป็ นการตอบสนองนโยบายด้ า น
สิงแวดล้ อมของบริ ษัทอีกด้ วย ซึงผลการดําเนินการเป็ นไปได้ ด้วยดีเราสามารถนํา Runner พลาสติกมาใช้ ใหม่ใน
อัตราส่วนไม่เกิน 90 % โดยมีการจัดซื Gอเครื องบดเม็ดพลาสติกเพิมเติมเพือขยายผลให้ ครอบคลุมทุกจุดงานและ
ธํารงไว้ เป็ นมาตรฐานการดําเนินงานอย่างชัดเจนต่อไป
โครงการ TSC Recycle Projectเพือพัฒนาสิง แวดล้ อมและสังคม
บริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเป็ นส่วนหนึง ของสังคมทีต้องร่ วมกันดูแลสิงแวดล้ อม จึงได้ จดั ตังโครงการ
G
TSC Recycle Project โดยนําวัสดุอุปกรณ์ เหลือใช้ นํากลับมาใช้ ใหม่เพือให้ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งเป็ น
โครงการย่อย ๆ ดังนี G
1. โครงการมูลนิธิขาเทียมสมเด็จย่า ทําการประชาสัมพันธ์ และรับบริ จาคห่วงฝากระป๋ อง, เศษอลูมิเนียม และ
ถุงน่องสตรี เพือส่งมอบให้ กบั ทางมูลนิธิฯ นําไปจัดทําขาเทียมให้ กบั ผู้พิการต่อไปซึงในปี 2555 นี Gทางบริ ษัทฯ
ได้ สง่ มอบให้ กบั ทางมูลนิธิฯ จํานวนทังสิ
G Gน 6 รอบ ทุก ๆ 2 เดือน ปริ มาณนําส่งทังสิ
G Gน 16 กิโลกรัม
2. โครงการกระดาษเพือต้ นไม้ ของมูลนิธิศูนย์สือเพือการพัฒนา ทําการรณรงค์ ให้ การศึกษา ส่งเสริ มให้ มีการ
คัดแยกและรวบรวมกระดาษทีใช้ แล้ วหมุนเวียนนํามาใช้ ใหม่ รับบริ จาคเศษกระดาษทีใช้ แล้ ว บริ จาคเงินให้ กบั
กองทุนกระดาษเพือต้ นไม้ ซึง ดําเนินกิจกรรมการสนับสนุนการอนุรักษ์ และฟื นG ฟูทรัพยากรธรรมชาติ เช่น จัดตังG
กิจกรรมการปลูกป่ าโครงการปลูกป่ าชายเลนโครงการปลูกไม้ ประดับดูดสารพิษสร้ างป่ าชุมชน เป็ นต้ น ซึงในปี
2555 นี Gทางบริ ษัทฯ ได้ สง่ มอบให้ กบั ทางมูลนิธิฯ จํานวนทังสิ
G Gน 6 รอบ ทุก ๆ 2 เดือน ปริ มาณนําส่งทังสิ
G Gน 1,620
กิโลกรัม คิดเป็ นปริ มาณทีสามารถรักษาต้ นไม้ ไว้ ได้ จํานวน 28 ต้ น
3. โครงการ Recycle Catalog จัดทําผลิตภัณฑ์เครื องใช้ ต่าง ๆ จากวัสดุเหลือใช้ ในการผลิต เช่น โต๊ ะ/เก้ าอี G จาก
ไม้ พาเลทตู้เก็บของฐานวางคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น ซึง นอกจากใช้ ประโยชน์ภายในบริ ษัทแล้ ว ผลิตภัณฑ์บางส่วน
จะถูกนํ า ไปบริ จาคตามโรงเรี ย นต่า ง ๆ หรื อ ชุมชนใกล้ เคีย งต่อไปซึง ในปั จจุบัน ได้ ดํ า เนินการจัดทํ า เป็ นที
เรี ยบร้ อยแล้ วและปิ ดโครงการเสร็ จสิ Gนแล้ ว เนืองจากปริ มาณวัสดุเหลือใช้ ภายในบริ ษัทฯ ลดลงจนอยู่ในระดับ
ปริ มาณทีไม่สามารถดําเนินการรี ไซเคิลได้ แล้ ว ซึง ถือว่าเป็ นความสําเร็ จของโครงการดังกล่าว
- 28 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

4. โครงการข้ อเสนอแนะ 3 R (Recycle, Reuse และ Reduce) จากพนักงาน เพือให้ สามารถลดต้ นทุนและนํา
วัสดุอุปกรณ์ เหลือใช้ หรื อทีต้องทําลายกลับมาใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ภายในบริ ษัทได้ อย่างรวดเร็ ว จําเป็ นต้ อง
ระดมแนวความคิดทีหลากหลายจากพนักงานทุกระดับ ให้ พนักงานทุกคนสามารถมีสว่ นร่ วม ดังนันG จึงจัดทํา
“โครงการข้ อเสนอแนะ 3 R จากพนักงาน” ขึ Gนมา ซึงจะเป็ นการส่งเสริ มและสร้ างจิตสํานึกในการลดต้ นทุน
ให้ กับพนักงาน และยังช่วยให้ บริ ษั ทได้ รับแนวความคิดในการลดต้ นทุนทีหลากหลาย ส่งผลให้ สามารถลด
ต้ นทุนเพือการแข่งขันและได้ รับผลกําไรเพิมขึ Gนได้ ในปี 2555 ได้ รับข้ อเสนอแนะจากพนักงานจํานวนทังสิ
G Gน 130
เรื อ ง และข้ อ เสนอแนะที ไ ด้ รั บ รางวัล จํ า นวนทังG สินG 8 เรื อ ง มูล ค่า การลดต้ น ทุน รวมอยู่ที 844,000 บาท
โดยประมาณ ซึงทังG 8 เรื องและข้ อเสนอแนะทังหมดจะถู
G
กนํามาพิจารณาในทุกด้ านและจัดทําเป็ นโครงการ
ต่อไปในปี 2556
โครงการทีเกี ยวข้ องกับสิง แวดล้ อมทังG หมดรั บผิดชอบโดยคณะกรรมการสิงแวดล้ อม มีตัว แทนฝ่ ายบริ หารเป็ น
ประธาน และมีค ณะทํ า งานเป็ นผู้รั บผิด ชอบแต่ล ะโครงการ คณะกรรมการสิง แวดล้ อมจะประชุมร่ ว มกับ ท่า น
ผู้บริ หารระดับสูง เพือติดตามผลทุกไตรมาส และสรุ ปเป็ นรายงานอย่างชัดเจน นอกจากนี G ในกรณีทีพนักงานพบ
สภาพการทํางานทีไม่ปลอดภัยหรื อสิงแวดล้ อมไม่เหมาะสมก็สามารถแจ้ งต่อคณะกรรมการสิงแวดล้ อมได้ ทนั ที
ประธานคณะกรรมการจะต้ องตอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและดําเนินการแก้ ไขภายในกําหนด
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการจัดการทางด้ านสิงแวดล้ อมเป็ นอย่างมาก ทังยั
G งดําเนินการเพือพิจารณาหาแนวทาง
และโครงการใหม่ ๆ เพือเป็ นการปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนือง ด้ วยความตระหนักถึงหน้ าทีทีจะต้ องรับผิดชอบใน
คุณภาพชีวิตต่อพนักงานของบริ ษัทเองและต่อชุมชนรอบด้ าน

โครงการสิงแวดล้ อมประจําปี 2556
โครงการอนุรักษ์ พลังงาน (ต่อเนืองจากเดิมโครงการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ า)
บริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ พลังงานเพือประโยชน์ในการใช้ พลังงานให้ มีประสิทธิ ภาพสูงสุด
ทังเป็
G นการสนับสนุนนโยบายสิงแวดล้ อมและนโยบายด้ านการจัดการพลังงานของบริ ษัท จึงได้ ดําเนินการขยาย
ขอบข่ายโดยปรับเปลียนโครงการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าไฟฟ้ าซึงมีการดําเนินการอย่างต่อเนืองให้ เป็ นโครงการ
อนุรักษ์ พลังงานเพือการบูรณาการด้ านการอนุรักษ์ พลังงานอย่างเต็มรู ปแบบและครอบคลุมการอนุรักษ์ พลังงาน
ทุกประเภท ซึง อยูร่ ะหว่างการพิจารณาโครงการย่อย ดังนี G
1) โครงการย่อยการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ า โดยบริ ษัทได้ ดําเนินกิจกรรมลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ า โดยจัดทํา
โครงการปรับปรุ งค่า Power Factor ของ MDB-3, โครงการหม้ อแปลงประสิทธิภาพสูง และโครงการมอเตอร์
ประสิทธิ ภาพสูง เพือลดค่า พลังงานสิ Gนเปลืองทีเกิดจากการแสดงเกินค่ากํ าลังไฟฟ้ าทีเกิ นจริ ง ซึง สามารถ
ประหยัดพลังงานได้ มากขึ Gน 5-30% อีกทังมี
G การรณรงค์สร้ างจิตสํานึกในการลดการใช้ ไฟฟ้ าและทรัพยากร
รวมทังส่
G งเสริ มให้ มีการลดการใช้ ไฟฟ้ าในทุกส่วนงาน
2) โครงการย่อยการติดตังG Ceramic Coating สําหรับห้ อง LAB บริ ษัทได้ ดําเนินการติดตังระบบป
G
้ องกันความ
ร้ อนชนิดพ่นหรื อทา(Ceramic Coating) สําหรับห้ อง LAB สําหรับใช้ ประโยชน์ในการป้องกันความร้ อนและ
ป้องกันการรัวซึม ทําให้ ภายในอาคารไม่มีการสะสมความร้ อน อีกทังยั
G งช่วยให้ ประหยัดพลังงานของครื องปรับ
อากาศ ปรับปรุงประสิทธิภาพการลดการใช้ พลังงานสําหรับอุปกรณ์เครื องจักร ทําให้ สามารถประหยัดพลังงาน
ได้ มากถึง 35%
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3) โครงการย่อ ยการติดตังG Air Compressor-VSD 30 kW สํา หรั บห้ อง LAB บริ ษั ทได้ ดํา เนิน การปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานสําหรับอุปกรณ์เครื องจักร โดยทําการติดตังG Air Compressor– VSD สําหรับห้ อง
LAB เพือป้องกันปั ญหา Peak demand ในช่วงเวลา Start up ทําให้ สามารถประหยัดพลังงานได้ มากถึง 35 %
4) โครงการย่อยการเครื องผลิตนํ Gาเย็นประสิทธิภาพสูง บริ ษัทได้ ดําเนินการปรับปรุ งประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน
สําหรับอุปกรณ์เครื องจักร โดยทําการปรับปรุ ง Compressor ของเครื องผลิตนํ Gาเย็นให้ แบบมีประสิทธิภาพสูง
ซึงมีอายุการใช้ งานมากถึง 10 ปี เพือเพิมประสิทธิภาพการใช้ งานมากขึ Gน 2-3 เท่า ทําให้ สามารถประหยัด
พลังงานได้ มากขึ Gน 5-30%
5) โครงการย่อยการนําความร้ อนทิ Gงจากเครื องปรับอากาศกลับมาใช้ ใหม่ บริ ษัทได้ ดําเนินการปรับปรุ งการใช้
พลัง งานให้ เ กิ ด ประสิท ธิ ภ าพสูง สุด โดยการใช้ พลัง งานหมุน เวี ย น ทํ า การนํ า ความร้ อนจากนํ าG ทิ งG จาก
เครื องปรั บอากาศกลับมาใช้ ใหม่ ในการช่ว ยให้ ความร้ อนของเครื องล้ างจาน พลังงานเดิม ทําให้ สามารถ
ประหยัดพลังงานในการผลิตความร้ อนของเครื องได้
6) โครงการติดตังระบบอุ
G
น่ LPG-GAS ที Inner บริ ษัทได้ ดําเนินการปรับปรุ งประสิทธิภาพการใช้ พลังงานสําหรับ
อุปกรณ์เครื องจักร โดยการติดตังระบบอุ
G
น่ LPG-GAS ทีในกระบวนการผลิตของ Inner เพือสามารถใช้ LPGGAS ได้ จนหมดถัง ลดการสูญเสีย LPG-GAS ทีคงค้ างโดยเปล่าประโยชน์ ทําให้ สามารถประหยัดพลังงาน
ได้ มากขึ Gน 10-12%
7) โครงการ Server Air Conditioner บริ ษัทได้ ดําเนินการปรับปรุ งประสิทธิภาพการใช้ พลังงานสําหรับอุปกรณ์
เครื องจักร โดยทํา การปรั บปรุ งเครื องปรั บอากาศของระบบ Server โดยให้ ลมเย็นจ่ายด้ านล่าง หรื อระดับ
เดียวกับตําแหน่งของ Computer Server มีระบบดูดลมร้ อนออกและเติมอากาศใหม่ ทําให้ สามารถประหยัด
พลังงานได้ มากขึ Gน 10-15%
นอกจากนี Gยังทําการแต่ง ตังคณะทํ
G
างานด้ านการจัดการพลังงาน และส่งรายงานการจัดการพลัง งานไปยังกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงานทุกเดือนมีนาคม เพือการดําเนินการทียงั ยืนต่อไปในอนาคต

โครงการ TSC 3 R Project เพือพัฒนาสิงแวดล้ อมและสังคม (ต่ อเนือง)
บริ ษัทพัฒนาโครงการ TSC Recycle Project ทีได้ ดําเนินโครงการได้ ประสบความสําเร็ จอย่างมากตังแต่
G ปี 2554
เป็ นต้ นมา โดยดําเนินการขยายขอบเขตของโครงการให้ ครอบคลุมทังG 3 R (Reduce, Reuse และ Recycle) เพือ
ประโยชน์ใ นการลดการใช้ ทีสิ Gนเปลือง(Reduce), การใช้ ซําG ให้ ค้ ุมค่า (Reuse) และการนํา กลับมาใช้ ใหม่ให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุด (Recycle) ของวัสดุอปุ กรณ์เหลือใช้ ต่าง ๆ ภายในบริ ษัท ทังนี
G Gเพือผลดีในการลดภาวะโลกร้ อน
อย่างมีประสิทธิ ภาพและแสดงได้ เป็ นรู ปธรรมทีชัดเจน รวมถึงเป็ นการตอบสนองนโยบายด้ านสิงแวดล้ อมของ
บริ ษัทซึงได้ พิจารณานําข้ อเสนอแนะทีได้ รับการคัดเลือกมาจัดทําเป็ นผลิตภัณฑ์ทีเป็ นรู ปธรรม ซึงอยู่ระหว่างการ
พิจารณาโครงการย่อย ดังนี G
1) โครงการย่อยหลอดไฟ LED สําหรับแสงสว่า งรอบโรงงานบริ ษัท โดยปรั บปรุ งหลอดไฟรอบอาคารให้ เป็ น
หลอดไฟ LED ซึง หลอดไฟชนิดนี G สามารถช่วยให้ ประหยัดพลังงานจากหลอดไฟปกติ มากกว่า 50%
2) โครงการย่อยลดความยาว Inner โดยทําการออกแบบการลดขนาดของ Inner ในส่วนทีเป็ นค่าเผือ ซึง ไม่สง่ ผล
กระทบต่อการใช้ งานผลิตภัณฑ์ตามคุณลักษณะทีลกู ค้ ากําหนด เพือลดปริ มาณการสูญเสียทรัพยากรวัตถุดิบ
โดยเปล่าประโยชน์ รวมถึงลดปริ มาณขยะทีทําให้ เกิดผลกระทบด้ านสิง แวดล้ อมได้ ด้วย
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3) โครงการย่อยการนําอุปกรณ์จบั ยึดตังระยะชิ
G
Gนงานทีไม่ได้ ใช้ งานแล้ วจากกระบวนการผลิต และนํากลับมาใช้
กับผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ เพือลดปริ มาณขยะทีทําให้ เกิดผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อม รวมถึงเป็ นการใช้ อปุ กรณ์ให้
เกิดประโยชน์สงู สุด
4) โครงการย่อ ยการยกระดับ Packing Std. โดยมุ่ง เน้ น การเปลีย นหรื อ ลดการใช้ อุป กรณ์ สินG เปลือ งและ
ประยุกต์ใช้ สงิ ทีอยูใ่ นมาตรฐานการบรรจุอยู่แล้ วมาปรับใช้ แทน เช่น ใช้ สว่ นหูหิ Gวของถุงพลาสติกผูกแทนเชือก
ฟาง โครงการนี เG พื อเป็ นการลดการใช้ ทรั พยากรที สิ Gนเปลือง, ลดการเกิ ด ขยะที ทํา ให้ เกิ ดผลกระทบด้ า น
สิง แวดล้ อม รวมถึงสามารถลดการเคลือ นไหวของพนักงาน ซึง ส่งผลดีในด้ านการลดเวลาการทํางานได้ ด้วย
5) โครงการย่อยการลดการใช้ กระดาษทราย สําหรับขัด Spot Tip และปรับเปลียนมาใช้ ไฟเบอร์ แตกแทน เพือ
เป็ นการลดการใช้ ทรัพยากรสิ Gนเปลือง รวมถึงลดปริ มาณขยะทีทําให้ เกิดผลกระทบด้ านสิง แวดล้ อมด้ วย
6) โครงการย่อยการนํา Zinc จากการ Trial กลับมาใช้ ใหม่ในกระบวนการผลิตทีใช้ Zinc เพือเป็ นการใช้ ทรัพยากร
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด รวมถึงลดปริ มาณขยะทีทําให้ เกิดผลกระทบด้ านสิง แวดล้ อมด้ วย
7) โครงการย่อยก๊ อกนํ Gาฟองอากาศ โดยทําการเปลียนก๊ อกนํ Gาเริ มจากในส่วนของสํานักงาน ให้ เป็ นก๊ อกนํ Gาแบบ
เพิมฟองอากาศลดปริ มาณนํ Gาใช้ เพือลดการใช้ ทรัพยากรนํ Gาใช้ ทีสิ Gนเปลือง
8) โครงการย่อยการนํามอเตอร์ กลับมาใช้ ซํ Gา โดยทําการนํามอเตอร์ Window Regulator ทีไม่ใช้ แล้ ว มาใช้ แทน
Rotary Actuators เพื อเป็ นการใช้ ทรั พยากรให้ ค้ ุมค่า รวมถึ ง ลดการเกิ ดขยะที ทํา ให้ เกิ ดผลกระทบด้ า น
สิง แวดล้ อม
9) โครงการย่อยการลดการใช้ กระดาษในการทํา ป้ายติดรายละเอียดทรั พย์ สินอุปกรณ์ คอมพิว เตอร์ ในบริ ษั ท
เปลีย นมาใช้ ระบบ Barcode เพือเป็ นการลดการใช้ ทรัพยากรกระดาษทีสิ Gนเปลือง
10) โครงการย่อยการนําถุงพลาสติกทีหอ่ สินค้ าแล้ วนํากลับมาใช้ ซํ Gา เพือลดต้ นทุนในการซื Gอถุงพลาสติกในการห่อ
สินค้ า ซึง เป็ นการใช้ ทรัพยากรให้ ค้ มุ ค่า รวมถึงลดการเกิดขยะทีทําให้ เกิดผลกระทบด้ านสิง แวดล้ อมด้ วย
11) โครงการย่อยการแยกสวิทซ์ไฟหรื อจัดทําสวิทซ์กระตุกในจุดทีไม่มีการใช้ งานบ่อยหรื อจุดทีไม่จําเป็ นออกจาก
จุดทีใช้ บอ่ ยและจําเป็ น เพือให้ สามารถใช้ พลังงานไฟฟ้ าได้ เฉพาะจุดทีต้องการ ลดพลังงานสิ Gนเปลือง

โครงการมูลนิธิขาเทียมสมเด็จย่ า (ต่ อเนือง)
บริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเป็ นส่วนหนึง ของสังคมทีต้องร่วมกันดูแลสิง แวดล้ อม จึงได้ ดําเนินโครงการ
มูลนิธิขาเทียมสมเด็จย่าอย่างต่อเนือง โดยทําการประชาสัมพันธ์และรับบริ จาคห่วงฝากระป๋ อง, เศษอลูมิเนียม และ
ถุงน่องสตรี เพือส่งมอบให้ กบั ทางมูลนิธิฯ นําไปจัดทําขาเทียมให้ กบั ผู้พิการต่อไป
4.3.5 งานทียังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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5. ทรั พย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพย์ สินถาวร
บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์ถาวรทีใช้ ในการดําเนินงาน และไม่ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดและมูลค่าบัญชีสทุ ธิ
ณ วันที 30 กันยายน 2555** ดังต่อไปนี G
ประเภททรัพย์ สิน
1

2
3

4

5

6

ทีดนิ ทีตงโรงงาน
ัG
- 18 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา
- 50 ไร่ 56 ตารางวา
ทีดนิ เปล่า
- 3 งาน 78 ตารางวา
อาคารและสิงปลูกสร้ าง
- บนทีดนิ เลขที 57 หมู่ที 6
ถ.กิงแก้ ว
- บนทีดนิ เลขที 700/737
หมู่ที 1
เครื องจักรและอุปกรณ์
- บนทีดนิ เลขที 700/737
หมู่ที 1 นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร

มูลค่ าบัญชีสุทธิ
(ล้ านบาท)

ภาระ
ผูกพัน

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เจ้ าของกรรมสิทธิ~
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง เจ้ าของกรรมสิทธิ~
อ.พานทอง จ. ชลบุรี

85
141

-

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เจ้ าของกรรมสิทธิ~

5

-

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เจ้ าของกรรมสิทธิ~

48

-

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง เจ้ าของกรรมสิทธิ~
อ.พานทอง จ.ชลบุรี

386

-

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง เจ้ าของกรรมสิทธิ~
อ.พานทอง จ.ชลบุรี

368

-

71

-

11

-

ลักษณะกรรมสิทธิb

ทีตัง$

เครื องมือเครื องใช้ สํานักงาน
- ใช้ ในการดําเนินงาน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง เจ้ าของกรรมสิทธิ~
อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ยานพาหนะ

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง เจ้ าของกรรมสิทธิ~
อ.พานทอง จ.ชลบุรี

รวม
** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)

1,115

5.2 เครืองหมายการค้ า
บริ ษัทมีเครื องหมายการค้ าทีเป็ นของบริ ษัททีใช้ ในการผลิตและจัดจําหน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ณ วันที 30 กันยายน 2555 เพียงเครื องหมายการค้ าเดียว คือ
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5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัททีเกียวข้ อง
ณ วันที 30 กันยายน 2555 บริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัททีเกียวข้ องคือบริ ษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จํากัด โดยถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 6.30 คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุนรวม 25.70 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.31 ของสินทรัพย์รวม
ของบริ ษัท ทังนี
G G นโยบายในการลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัททีเกียวข้ องเพิมเติมของบริ ษัท จะเน้ นธุรกิจ
ทีมีความเกียวเนืองกับผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัท โดยจะพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนและผลประโยชน์อืนที
บริ ษัทจะได้ รับจากการลงทุนเป็ นสําคัญ เพือเป็ นการสนับสนุนและส่งเสริ มธุรกิจของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีเป้าหมายที
จะลงทุนรวมทังหมดในสั
G
ดส่วนไม่เกินร้ อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัท โดยการลงทุนจะต้ องผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการของบริ ษัท และ/หรื อ ทีประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจการอนุมตั ิ และในการกํากับดูแลงาน
ของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัททีเกี ยวข้ องนันG บริ ษัทในฐานะผู้ถือหุ้นจะแต่ง ตังผู
G ้ จัดการฝ่ ายการบัญชีเป็ น
ผู้แทนบริ ษัทไปร่วมในการประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น และผู้แทนบริ ษัทมีหน้ าทีในการออกเสียงในทีประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาเห็นชอบแล้ ว ทังนี
G Gจะขึ Gนอยูก่ บั ลักษณะและอัตราส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท
5.4 สรุ ปสัญญาสําคัญระหว่ างบริษัทกับบริษัทอืน
1) สัญญาการใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือด้ านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement)
บริ ษั ทได้ ทํา สัญญาฉบับนีกG ับ ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชันเพือสิทธิ ใ นการผลิตสายควบคุมและส่ว นประกอบของ
สายควบคุมทังรถยนต์
G
และรถจักรยานยนต์ และสิทธิในการใช้ เครื องหมายการค้ า
และ
“HI-LEX” สําหรับการผลิต และประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย
สัญญาฉบับดังกล่าวมีอายุ 7 ปี เริ มตังแต่
G วนั ที 15 กันยายน 2541 และสามารถต่อสัญญาได้ คราวละ 1 ปี หาก
เป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนดไว้ นอกจากนี Gสัญญาดังกล่าวกําหนดว่า ในระหว่างอายุของสัญญา บริ ษัทจะต้ อง
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้ กบั ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน ในจํานวนร้ อยละ 2 ของรายได้ สทุ ธิจากการขายสายควบคุม
และส่วนประกอบของสายควบคุม ทังรถยนต์
G
และรถจักรยานยนต์ ทังนี
G G รายได้ สทุ ธิ ดงั กล่าวคิดจากยอดขาย
สายควบคุมและส่ว นประกอบของสายควบคุมทังG รถยนต์และรถจักรยานยนต์ หักด้ ว ยค่า บรรจุหีบห่อ เบียG
ประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการค้ า ภาษี ขายทีบริ ษัทต้ องจ่าย และมูลค่าวัตถุดิบและ
ชิ Gนส่วนทังหมดที
G
ซื Gอจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน
สัญญาฉบับดังกล่าวหมดอายุไปเมือวันที 15 กันยายน 2555 และได้ ตอ่ อายุสญ
ั ญาต่อไปอีกเป็ นเวลา 5 ปี
2) สัญญาการใช้ สทิ ธิและรับความช่วยเหลือด้ านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement)
บริ ษัทได้ ทําสัญญาฉบับนี Gกับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน เพือสิทธิ ในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
และส่ว นประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้ า ต่า งรถยนต์ แบบใช้ สายเคเบิลควบคุม และสิทธิ ในการใช้
เครื องหมายการค้ า
และ “HI-LEX” สําหรับการผลิต การใช้ และการประกอบผลิตภัณฑ์
แต่ละประเภทในประเทศไทย
สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปี เริ มตังแต่
G วนั ที 4 มีนาคม 2540 และสามารถต่อสัญญาได้ คราวละ 1 ปี หากเป็ นไป
ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ นอกจากนี Gสัญญาดังกล่าวกําหนดว่า ในระหว่างอายุของสัญญา บริ ษัทจะต้ องจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมให้ กบั ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน ในจํานวนร้ อยละ 2 ของรายได้ สทุ ธิทีได้ จากการขายชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์ และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายเคเบิลควบคุม
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ทังG นี G รายได้ สุท ธิ ดัง กล่า วคิดจากยอดขายชุด ควบคุมรางกระจกหน้ า ต่า งรถยนต์ และส่ว นประกอบของชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์แบบใช้ สายเคเบิลควบคุมหักด้ วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี Gยประกันภัย ค่าขนส่ง ค่า
จัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการค้ า ภาษี ขายทีบริ ษัทต้ องจ่าย และมูลค่าวัตถุดิบและชินG ส่วนทังหมดที
G
ซือG
จากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน
สัญญาฉบับเดิมได้ หมดอายุไปเมือวันที 4 มีนาคม 2555 และได้ รับการต่ออายุออกไปอีก 5 ปี
3) บันทึกความเข้ าใจ (Memorandum of Understanding) ในการเสนอราคาสายควบคุมและชิ Gนส่วนประกอบ
สําหรับโครงการ T6
บริ ษัทได้ ลงนามในบันทึกความเข้ าใจลงวันที 10 ตุลาคม 2550 ร่ วมกับ ไฮเล็กซ์ บราซิล (HI-LEX Do Brazil
Ltda.) จากประเทศบราซิล และ เฟลกซ์เทค (Flextech Manufacturing (Pty) Ltd.) จากประเทศอาร์ เจนตินา
บันทึกดังกล่าวเป็ นไปเพือแสดงเจตนาของทังสามฝ่
G
ายในการร่ วมเสนอตัวเป็ นผู้ผลิตสายควบคุมและชินG ส่วน
ประกอบรถกระบะภายใต้ ชือโครงการ T6 ของฟอร์ ด/ออโต้ อลั ลายแอนซ์
4) สัญญาซื GอขายชินG ส่วนทีทํากับบริ ษัท อีซูซุมอเตอร์ (ปทท.) จํากัด บริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ปทท.) จํากัด
บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ ง จํากัด และ บริ ษัท ไทยฮอนด้ า แมนู
แฟคเจอริ ง จํากัด
เป็ นสัญญาซือG ขายทีบริ ษั ททํา กับบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ต่า ง ๆ ดัง กล่า ว เพือจํ าหน่า ยชิ นG ส่ว น
สําหรับผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แต่ละสัญญามีอายุ 1 ปี และสามารถต่อสัญญาได้ คราวละ 1 ปี หากไม่มี
ฝ่ ายใดแสดงเจตนาเลิกสัญญาโดยชัดแจ้ ง สัญญาดังกล่าวระบุการรับรองและการรับประกันชินG ส่วนทีบริ ษัทขาย
ให้ กับบริ ษั ทต่าง ๆ ข้ า งต้ น รวมถึง หน้ า ทีและความรั บผิดชอบกรณี ทีบุคคลทีสามได้ รับบาดเจ็บหรื อได้ รับความ
เสียหายต่อทรัพย์สนิ อันมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท
สัญญาดังกล่าวเป็ นเพียงสัญญาทีกําหนดเงือนไขหลักต่าง ๆ ทังนี
G G ก่อนทีจะเริ มต้ นสัง ซือG และผลิตชินG ส่วนแต่ละ
รายการนันG บริ ษั ท ผู้ผ ลิต รถยนต์ แ ละรถจัก รยานยนต์ จ ะประกาศแผนการผลิต แต่ล ะรุ่ น พร้ อมทังG รายละเอี ย ด
คุณสมบัติของชิ Gนส่วนทีต้องการ ซึง บริ ษัทจะต้ องออกแบบ และ / หรื อผลิตชิ Gนงานต้ นแบบเพือนําเสนอ หากชิ Gนงาน
ของบริ ษั ทได้ รับ การคัดเลือก บริ ษั ทจึง จะได้ รับ คํา สัง ซื อG ซึง การสัง ซือG จะเกิ ดขึนG เป็ นรอบตามแผนการผลิตของ
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย

6. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี -
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7. โครงสร้ างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ ของบริษัท

ณ วันที 31 ตุลาคม 2555 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 268,500,000 บาท และทุนชําระแล้ วจํานวน 259,800,000 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 268,500,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

7.1 ผู้ถอื หุ้นของบริษัท
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที 31 ตุลาคม 2555 มีดงั นี G
ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ทุนชําระแล้ ว
จํานวน 259,800,000 บาท
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
106,416,800
40.96
70,000,000
26.94
31,248,900
12.03
13,027,900
5.01
8,000,000
3.08
6,500,000
2.50
6,000,000
2.31
2,105,400
0.81
1,500,000
0.58
14,101,000
5.78
259,800,000
100

ผู้ถอื หุ้น
กลุม่ จุฬางกูร
ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน
กลุม่ พัฒนะเมลือง
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
นายสง่า วีระวัฒกานนท์
นายไชยทัศน์ ไชยพิภทั รสุข
นายดํารงค์ กุลธนพงศ์
นางสาววราภรณ์ สงฆ์ประชา
นายไพศาล ชาติพิทกั ษ์
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอืน ๆ
รวม

หมายเหตุ: 1)
-

กลุ่มจุฬางกูร ประกอบด้ วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ทีเกียวข้ องทังหมด
G
4 ราย ได้ แก่
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร ถือหุ้นจํานวน 83,115,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 31.99 ของทุนชําระแล้ ว
นายทวีฉตั ร จุฬางกูร ถือหุ้นจํานวน 19,109,300 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7.36 ของทุนชําระแล้ ว
นายกรกฤช จุฬางกูร ถือหุ้นจํานวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1.54 ของทุนชําระแล้ ว
นายอภิชาติ จุฬางกูร ถือหุ้นจํานวน 192,500 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.07 ของทุนชําระแล้ ว

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

กลุ่มพัฒนะเมลือง ประกอบด้ วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ทีเกียวข้ องทังหมด
G
5 ราย ได้ แก่
นายชูทอง
พัฒนะเมลืองถือหุ้นจํานวน 16,997,400 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6.54 ของทุนชําระแล้ ว
นางอรสา
พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจํานวน 12,000,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.62 ของทุนชําระแล้ ว
นายสันติ
พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจํานวน 1,641,200 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.63 ของทุนชําระแล้ ว
นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจํานวน 460,200 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.18 ของทุนชําระแล้ ว
นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจํานวน 150,100 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.06 ของทุนชําระแล้ ว

7.2 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ 25 ของกําไรสุทธิหลังจากหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภท
ตามที ไ ด้ ก ล่า วไว้ ใ นข้ อบัง คับ และตามกฎหมาย หากไม่มี เ หตุจํา เป็ นอืน ใด และการจ่า ยเงิ นปั น ผลนันG จะไม่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีสาระสําคัญ และนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิ
โดยการจ่ายเงินปั นผลให้ กระทําใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรื อวันทีคณะกรรมการมีมติแล้ วแต่
กรณี ทังนี
G Gให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
G
งสือพิมพ์
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8. การจัดการ
8.1 โครงสร้ างขององค์ กร ณ วันที 1 พฤศจิกายน 2555
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8.2 โครงสร้ างการจัดการ
บริ ษัทมีโครงสร้ างการจัดการ ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 4 ชุด โดยแบ่งเป็ นคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน รายละเอียดดังต่อไปนี G
1. คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ตามหนัง สือ รั บ รองกระทรวงพาณิ ช ย์ ล งวัน ที 10 ตุล าคม 2555 มี จํ า นวน 11 ท่า น
ประกอบด้ วย
- กรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร
จํานวน 4 ท่าน
- กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร จํานวน 3 ท่าน
- กรรมการทีเป็ นอิสระ
จํานวน 4 ท่าน
ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชือ
นายสรรเสริ ญ
นายชูทอง
นายสริ ศ
นายมากาโต
นายทวีฉตั ร
นายกรกฤช
นายคะซึโยชิ
นายกวี
นายอภินนั ท์
นายปริ ญญา
นายฉัตรชัย

ตําแหน่ ง

จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง
พัฒนะเมลือง
เทราอุรา
จุฬางกูร
จุฬางกูร
โองากิ
วสุวตั
ณ ระนอง
ไววัฒนา
เอียสกุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร หรื อ นายทวีฉัตร จุฬางกูร หรื อ นายกรกฤช จุฬางกูร คนใดคนหนึงลงลายมือชือร่ วมกับ
นายชูทอง พัฒนะเมลือง หรื อ นายสริ ศ พัฒนะเมลือง หรื อ นายคะซึโยชิ โองากิ รวมเป็ นสองคนและประทับตรา
สําคัญของบริ ษัท หรื อ นายชูทอง พัฒนะเมลือง หรื อ นายสริ ศ พัฒนะเมลือง ลงลายมือชือร่ วมกับ นายคะซึโยชิ
โองากิ และประทับตราสําคัญของบริ ษัท
ขอบเขตและอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริ ษัท
1. ปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้นทีเห็นชอบด้ าน
กฎหมาย ด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท เพือผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
G คคลทีมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีกําหนดในพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/
หรื อระเบียบทีเกียวข้ อง ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากออกตามวาระ
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีได้ รับการเสนอชือจากคณะกรรมการสรรหาทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบทีเกียวข้ อง เพือ
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นําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาแต่งตังเป็
G นกรรมการอิสระของ
บริ ษัทต่อไป
4. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
G
โดยมีคณ
ุ สมบัติตามทีกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
5. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
G ้ บริ หารโดยพิจารณาจากบุคคลทีได้ รับการเสนอชือจากคณะกรรมการสรรหา รวมถึงการ
พิจารณาแต่งตังกรรมการผู
G
้ จดั การ กําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ และ
มอบหมายอํานาจให้ กรรมการผู้จดั การทําหน้ าทีแทนบริ ษัท เกียวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริ ษัท
6. พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดโครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท และพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการบริ
G
หาร โดยเลือก
จากกรรมการของบริ ษัท พร้ อมทังกํ
G าหนดขอบเขต อํานาจหน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
7. คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ ไขเปลียนแปลงชือกรรมการซึงมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริ ษัทได้
8. พิจารณาแต่งตังหรื
G อมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึง หรื อหลายคนหรื อบุคคลอืน กระทําการอย่างหนึงอย่าง
ใดแทนคณะกรรมการตามทีเห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลีย นแปลง หรื อแก้ ไขอํานาจนันG ๆ ได้
9. พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วมและบริ ษัททีเกียวข้ อง
10. พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเมือเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนันและ
G
รายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
11. พิจารณาอนุมตั ิเรื องทีมีสาระสําคัญ เช่น นโยบายเกียวกับการกํากับดูแลกิจการ การเข้ าทํารายการระหว่างกัน
ของบริ ษัท รายการทีเกียวโยง และการได้ มาหรื อจํา หน่ายไปซึงสินทรั พย์ของบริ ษัทจดทะเบียนตามประกาศ
ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบทีเกียวข้ องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิจารณาอนุมตั ิเรื องทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ มติทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
คุณสมบัติ “กรรมการอิสระ”
1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
G
ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
G G ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระราย
นันG ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ น บิดา
มารดาสมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู
G ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ
บุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความ
ขัดแย้ งในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
G เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ หรื อผู้บริ หารของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท
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5. ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หารของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่
6. ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการเงิน ซึง
ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อนิติบคุ คล
ทีอาจมีความขัดแย้ ง
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึ
G Gน เพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง
เป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
อนึง คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ทีบริ ษัทกําหนด มีความเข้ มงวดกว่าข้ อกําหนดขันตํ
G าของสํานักงานกลต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ ในเรื องการถือหุ้นในบริ ษัท คือ กรรมการอิสระของบริ ษัท ต้ องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจํานวนหุ้นที
มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
G
ษัท โดยกรรมการอิสระทังสี
G ท่านนันG ท่านหนึงเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และอีกสามท่านเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านบริ หาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั งG ที 5/2553 เมือ วันที 15 พฤศจิ ก ายน 2553 ได้ อนุมัติใ ห้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบกลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง ซึง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการมีคณ
ุ สมบัติ
ตามทีสาํ นักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์กําหนด และทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระ
ลําดับที
รายชือ
ตําแหน่ ง
1
นายกวี
วสุวตั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2
นายอภินนั ท์ ณ ระนอง
กรรมการตรวจสอบ
3
นายปริ ญญา ไววัฒนา*
กรรมการตรวจสอบ
4
นายฉัตรชัย
เอียสกุล
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ * นายปริ ญญา ไววัฒนา เป็ นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

โดยมีนางสาวเพ็ญศิริ เพชรกรรพุม (ทีปรึกษาฝ่ ายบัญชีและการเงิน) เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังG ที 4/2552 เมือวันที 12 พฤศจิกายน 2552 ได้ มีมติอนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบขึ Gน ซึงมีความสอดคล้ องและเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับสํานักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที
ประกาศและมีผลบังคับตังแต่
G วนั ที 1 กรกฎาคม 2551 โดยได้ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ ดงั นี G
คุณสมบัติ “กรรมการตรวจสอบ”
1. ไม่ได้ ถือหุ้นในบริ ษัท หรื อบริ ษัททีเกียวข้ อง ทังนี
G Gนับรวมถึงผู้ทีเกียวข้ องด้ วย
2. ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน รวมทังไม่
G เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา ทีปรึ กษาอืน
ของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม หรื อบริ ษัททีเกียวข้ องกัน
3. ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษัท
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4. ไม่เป็ นญาติสนิทหรื อมีความสัมพันธ์ อืน ๆ กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท บริ ษัททีเกียวข้ อง หรื อ
นิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง รวมทังไม่
G ได้ รับการแต่งตังให้
G เป็ นตัวแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทีอาจทําให้ ขาดความเป็ นอิสระ
5. สามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที แ สดงความเห็ น หรื อ รายงานผลปฏิ บั ติ ง าน ตามหน้ าที ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริ ษัทได้ โดยอิสระ
ขอบเขตหน้ าทีแ ละอํานาจหน้ าทีข องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษัท โดยอ้ างอิงตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.
2551 และกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง โดยมีหน้ าทีดงั ต่อไปนี G
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตังG โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงาน
อืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
G คคลซึง มีความเป็ นอิสระเพือทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครังG
5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
G G เพือให้ มนั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึงรายงานดังกล่าว
ต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ ว ยข้ อมูลตามทีประกาศฯ ข้ า งต้ น
กําหนดไว้
7. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ดําเนินการตรวจสอบเรื องทีได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์ อนั ควรสงสัยว่า
กรรมการบริ ษัท ผู้จดั การ หรื อบุคคลซึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ได้ กระทําความผิดตามที
กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื Gองต้ นให้ แก่
สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
9. ในการปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรื อการกระทําซึงอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษัท ให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษัท เพือดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร ได้ แก่ รายการทีเกิ ดความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ , การทุจริ ต หรื อมีสิง ผิดปกติหรื อมีความ
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บกพร่ อ งในที สํา คัญ ในระบบควบคุม ภายใน และหรื อ การฝ่ าฝื นกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท หากคณะกรรมการ
ของบริ ษั ท หรื อผู้บริ หารไม่ดํา เนินการให้ มีการปรั บปรุ งแก้ ไขภายในเวลาตามทีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึงอาจรายงานว่า มีรายการ หรื อการกระทํา ฯ ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. คณะกรรมการสรรหา
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังG ที 5/2554 เมือวันที 10 พฤศจิกายน 2554 ได้ อนุมตั ิคณะกรรมการสรรหา
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี G
ลําดับที
รายชือ
ตําแหน่ ง
1
นายทวีฉตั ร
จุฬางกูร
ประธานกรรมการสรรหา
2
นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
กรรมการสรรหา
3
นายกรกฤช
จุฬางกูร
กรรมการสรรหา
โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง (ผู้จัดการทัว ไป ส่วนงานบริ หารธุรกิ จ) เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการ
สรรหา
ขอบเขตหน้ าทีแ ละอํานาจหน้ าทีข องคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาและเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือพิจารณาเสนอให้ ทีประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่งตังเป็
G นกรรมการของบริ ษัท
4. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังG ที 5/2554 เมือวันที 10 พฤศจิกายน 2554 ได้ อนุมตั ิคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี G
ลําดับที
รายชือ
ตําแหน่ ง
1
นายกวี
วสุวตั
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
2
นายอภินนั ท์ ณ ระนอง
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
3
นายปริ ญญา ไววัฒนา
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง (ผู้จดั การทัว ไป ส่วนงานบริ หารธุรกิจ) เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตหน้ าทีแ ละอํานาจหน้ าทีข องคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
พิจารณานโยบายทีเกียวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือพิจารณาเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
นโยบายการกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดงั กล่าว
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คณะผู้บริหาร
ณ วันที 31 ตุลาคม 2555 บริ ษัทมีคณะผู้บริ หาร ประกอบด้ วยผู้บริ หารทังหมด
G
7 ท่าน ดังนี G
ลําดับที
รายชือผู้บริหาร
ตําแหน่ ง
1
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
2
นายชูทอง
พัฒนะเมลือง
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
3
นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
กรรมการผู้จดั การ และ
รักษาการผู้จดั การทัว ไป (ส่วนงานปฏิบตั ิการธุรกิจ)
รักษาการผู้จดั การทัว ไป (ส่วนงานจัดหา)
4
นายคะซึโยชิ โองากิ
ผู้จดั การทัว ไปอาวุโส (ส่วนงานวิจยั และพัฒนา)
5
นายสุทน
เปรมปรี
ผู้จดั การทัว ไป (ส่วนงานผลิต)
6
นายสวัสดิ~
สุขะอาจิณ
ผู้จดั การทัว ไป (ส่วนงานคุณภาพ)
7
นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
ผู้จดั การทัว ไป (ส่วนงานบริ หารธุรกิจ)
ขอบเขตและอํานาจหน้ าทีของกรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จัดการมีอํานาจหน้ าทีดําเนินการตามทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมาย ซึงอยู่ภายใต้ กฎระเบียบ
และข้ อบังคับของบริ ษัท ทังนี
G G การมอบอํานาจดังกล่า วต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจทีทําให้ กรรมการ
ผู้จัดการสามารถอนุมตั ิรายการทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ใ นลักษณะอืนใดกับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึง การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่า ว
จะต้ องผ่านมติทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพือพิจารณารายการดังกล่าว
ตามทีข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกําหนด ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการทีเป็ นไปตามปกติธุรกิจที
มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอํานาจหน้ าทีได้ ดงั นี G
1. รับผิดชอบดูแลการบริ หารงานทัว ไปทีมีลกั ษณะเป็ นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษัท
2. ประสานงานกับฝ่ ายตรวจสอบภายในด้ านบัญชี การเบิก-จ่ายเงินใด ๆ ของบริ ษัททีไม่เป็ นไปตามนโยบายของ
บริ ษัท
3. รับและจ้ างพนักงานของบริ ษัททีไม่ใช่คณะผู้บริ หาร หรื อผู้บริ หารระดับสูง โดยเป็ นผู้มีอํานาจแทนบริ ษัททีจะ
ลงนามในสัญญาจ้ างแรงงาน
4. เข้ าร่วมพิจารณางบประมาณของบริ ษัทกับคณะกรรมการบริ ษัท
5. พิจารณาเอกสารหรื อสัญญาทีเกียวกับการดําเนินงานตามปกติของบริ ษัท ให้ คําแนะนําและข้ อเสนอแนะใน
เรื องดังกล่าว
6. ปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษัท
เลขานุการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังG นางกสิตา พิทกั ษ์ สงคราม ทําหน้ าทีเลขานุการบริ ษัท โดยให้ มีอํานาจหน้ าทีตามที
กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551
เพือรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามมติ
ดังกล่าว ดูแลและให้ คําแนะนําแก่คณะกรรมการเกียวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีต้องปฏิบตั ิ การจัดทําและเก็บรักษา
ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปี ของ
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บริ ษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีสว่ นได้ เสียทีรายงานโดยกรรมการ
หรื อผู้บริ หาร และดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

8.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
การสรรหากรรมการบริ ษั ท กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนกรรมการชุดต่า ง ๆ จะมีการพิจ ารณาคัด เลือ กและ
กลัน กรองจากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะ
ดําเนินการตามนโยบายของบริ ษัท และคํานึงถึงคุณสมบัติทีเหมาะสมโดยต้ องเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถและมี
เวลาทํางานให้ บริ ษัทอย่างเพียงพอ ตามข้ อบังคับ คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน
แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดจะต้
G
องมีถินทีอยู่ในประเทศไทย
กรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
G
ษัท
- ผู้ถือหุ้นคนหนึง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง หุ้นต่อหนึง เสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดเลื
ัG
อกตังบุ
G คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลทีได้ รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะ
พึงเลือกตังในครั
G
งG นันG ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังในลํ
G าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการทีจะพึงมี ให้ ประธานทีประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี Gขาด
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครังG ให้ กรรมการออกจากตํา แหน่งจํ านวนหนึงในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนันG ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งให้ ตรงออกเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้
ทีสดุ กับส่วนหนึงในสาม (1/3) กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้
กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกหรื อปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันG ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี
ถัดไปให้ กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
- ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่ากึงหนึง ของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2555
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิจ ารณากํ า หนดค่า ตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร ที เป็ นธรรมและสมเหตุส มผล
สอดคล้ องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริ ษัท และเปรี ยบเทียบกับบริ ษัททีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีอยูใ่ นอุตสาหกรรมและธุรกิจทีมีขนาดใกล้ เคียงกัน ดังนี G
ค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้ านบาท แบ่งเป็ นดังนี G
 ค่าเบี Gยประชุม (ต่อครังG ทีเข้ าร่วมประชุม) ในอัตราเดียวกับปี 2554 คือ
- ประธานกรรมการบริ ษัท
เป็ นเงิน 35,000 บาท
- กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
เป็ นเงิน 25,000 บาท
 จ่ายบําเหน็จกรรมการบริ ษัท ในอัตราร้ อยละ 1.50 ของเงินปั นผลทีจ่าย จากผลการดําเนินงานปี 2554
ทังนี
G G บริ ษัทได้ ขออนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการจากทีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
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ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
 ค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร ประจําปี 2555 ในอัตราไม่เกิน 10% ของอัตราในปี ก่อนหน้ า
 ค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับรองลงไปเป็ นดุลยพินิจของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

1. ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคล ในปี 2555** มีรายละเอียดดังนี G
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการทีเป็ นตัวเงิน (บาท)
รายชือ

บริษัท

1. นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
140,000
2. นายชูทอง พัฒนะเมลือง
125,000
3. นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
125,000
4. นายมากาโต เทราอุรา
5. นายทวีฉตั ร จุฬางกูร
125,000
6. นายกรกฤช จุฬางกูร
125,000
7. นายคะซึโยชิ โองากิ
125,000
8. นายกวี
วสุวตั
125,000
9. นายอภินนั ท์ ณ ระนอง
100,000
10. นายปริ ญญา ไววัฒนา
125,000
11. นายฉัตรชัย เอียสกุล
125,000
รวม
1,240,000

ตรวจสอบ
75,000
50,000
75,000
75,000
275,000

กําหนด
ค่ าตอบแทน
50,000
50,000
50,000
150,000

สรรหา

บําเหน็จ

รวมสุทธิ

283,418 423,418
283,418 408,418
25,000 283,418 433,418
- 283,418 283,418
25,000 283,418 433,418
25,000 283,418 433,418
283,418 408,418
283,418 533,418
283,418 483,418
283,418 533,418
283,418 483,418
75,000 3,117,598 4,857,598

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท

ค่ าตอบแทน
เงินเดือน โบนัส และอืน ๆ

ปี 2554
จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
77.53 (จํานวน 8 ราย)

ปี 2555**
จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
62.87 (จํานวน 7 ราย)

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)

2. ค่ าตอบแทนอืน
-ไม่มี8.5 การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทมีการบริ หารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยตระหนักถึงความสําคัญและ
ความรับผิดชอบทีมีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทมาโดยตลอด ด้ วยความมุ่งมัน ทุ่มเท และความ
ร่ วมมืออย่างเต็มทีของทุกฝ่ าย ทังคณะกรรมการ
G
ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ซึงพยายามดังกล่าว ส่งผลไปยัง
ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการทีดีทีบริ ษัทได้ รับจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ สรุปได้ ดงั นี G
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- การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย อยู่ใน
ระดับ “ดีเยียม และสมควรเป็ นตัวอย่าง” ด้ วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จาก 1 ใน 74 บริ ษัท และจากบริ ษัทเข้ า
ร่วมโครงการทังสิ
G Gน 450 บริ ษัท

หลักการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีความมุง่ มัน ในการดําเนินธุรกิจให้ บรรลุตามเป้าหมาย โดยได้ ให้ ความสําคัญต่อการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี เพือความโปร่งใส เพิมความเชือมัน ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกียวข้ องทุกฝ่ าย คณะกรรมการได้
กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ แบ่งเป็ น 5 หมวด ดังนี G
หมวดที 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
1. คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและทําการเผยแพร่ ไปยัง
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ บริ ษัทมีการให้ ข้อมูล วัน เวลา สถานที วาระการประชุม ตลอดจนข้ อมูลทังหมด
G
ทีเกียวข้ องกับเรื องทีต้องตัดสินใจในทีประชุมแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอและ
ทันเวลาและควรแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีใช้ ในการประชุม รวมถึงการเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวไว้
ในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท (www.thaisteelcable.com ภายใต้ หัว ข้ อ “ข้ อมู ล สํ า หรั บ นั ก ลงทุ น (Investor
Information)”) เป็ นการล่วงหน้ าก่ อนทีจะจัดส่งเอกสาร เพือเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูล
ประกอบการประชุมก่อนได้ รับข้ อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 14 วัน
3. ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาสารสนเทศของบริ ษัทได้ ทงฉบั
ั G บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากทีบริ ษัทแจ้ งข่าวผ่าน
ระบบของตลาดหลักทรัพย์ (SET Community Portal) นอกเหนือจากนี Gสามารถดาวน์โหลดข้ อมูลต่าง ๆ จาก
เว็บไซต์ของบริ ษัทได้ เช่น ข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลของบริ ษัท รวมถึงข้ อมูลของการประชุม เป็ นต้ น
4. คณะกรรมการบริ ษัทอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที
โดย
 กําหนดวันประชุม ซึงไม่ใช่วน
ั หยุดต่อเนือง หรื อวันนักขัตฤกษ์ กําหนดเวลาประชุมไม่เช้ าหรื อเย็นเกินไป
และมีการคมนาคมทีสะดวก
 ใช้ เกณฑ์ว น
ั กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารการประชุมหรื อข้ อมูลก่อนเข้ า
ร่วมประชุมมากขึ Gน
 จัดเจ้ าหน้ าทีอํานวยความสะดวก ให้ คําแนะนํา และเปิ ดบริ การรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชัว โมง
ทังนี
G Gบริ ษั ทไม่มีนโยบายลิดรอนสิทธิ ของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการแจกเอกสารทีมีข้อมูลสํา คัญเพิมเติมอย่า ง
กะทันหัน ไม่เพิมวาระการประชุมหรื อเปลียนแปลงข้ อมูลสําคัญไปจากทีได้ นําส่งต่อผู้ถือหุ้น ไม่จํากัดสิทธิ
การเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้นทีมาสาย โดยให้ สิทธิ ออกเสียงหรื อลงคะแนนในระเบียบวาระทีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาและยังไม่ได้ ลงมติ พร้ อมทังได้
G มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม ซึงบริ ษัทฯ จะเปิ ดเผย
รายงานการประชุมไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทเพือเป็ นหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้
5. ประธานทีประชุมจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ื อหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตังG
คําถามต่อทีประชุมในเรื องทีเกียวข้ องกับบริ ษัทได้ รวมทังอาจเปิ
G
ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ าก่อน
วันประชุม โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม พร้ อมจัดทําข้ อมูลสรุปคําถาม-คําตอบที
สําคัญ ซึง จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้ กรรมการบริ ษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
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ในเรื องทีเกียวข้ องชี Gแจงและให้ ข้อมูลแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างครบถ้ วน รวมทังเปิ
G ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่งคําถามหรื อ
ข้ อมู ล อื น ที สํ า คั ญ ของบริ ษั ท ล่ ว งหน้ า ได้ ตั งG แต่ ว ั น ที มี คํ า บอกกล่ า วเรี ย กประชุ ม มายัง บริ ษั ท ได้ ที
compliance@thaisteelcable.com หรื อโทรสารหมายเลข (038) 185 030 หรื อส่งตามทีอยูข่ องบริ ษัท
6. กรรมการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื องที
เกียวข้ องได้

หมวดที 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
1. คณะกรรมการบริ ษัท สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีไม่สะดวกเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง สามารถใช้ สิทธิ ออกเสียง
โดยมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนมาประชุมและออกเสียงแทนได้ 3 ท่าน แต่เข้ าร่วมประชุมได้ เพียงท่านเดียว หรื อมอบ
ฉันทะให้ กรรมการอิสระโดยมีให้ เลือกจํ า นวน 2 ท่า น ซึง เป็ นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทน เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ ใช้ บตั รลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ เพือให้ กระบวนการนับคะแนนเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ ว จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีทีผ้ ูถือหุ้นไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
และในวาระแต่งตังกรรมการ
G
จัดให้ มีการลงคะแนนเสียงแต่งตังกรรมการเป็
G
นรายบุคคล และเพือให้ เป็ นไป
ตามแนวปฏิบตั ิทีดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้ เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีเข้ าร่ วม
ประชุมทุกราย ภายหลังการประชุมเสร็ จสิ Gน เพือความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้ แย้ ง
ในภายหลัง ทังนี
G Gบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ทีได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ซึง ประกอบด้ วย ชือ รู ปถ่าย อายุ การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประสบการณ์การทํางาน และ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจได้
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทหรื อการประชุมผู้ถือหุ้น หากคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นที
มีสว่ นได้ เสียในวาระใด จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับส่วนได้ เสียของตนและผู้เกียวข้ อง ให้ ทีประชุมทราบ
และจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าวนันG เพือให้ ทีประชุมสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริ ษัททีอาจมี
ความขัดแย้ งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพือประโยชน์ของบริ ษัทโดยรวม
4. ผู้ถื อ หุ้น ที เ ป็ นผู้บ ริ ห าร จะไม่ เ พิ ม วาระการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ที ไ ม่ ไ ด้ แ จ้ งเป็ นการล่ว งหน้ า โดยไม่จํ า เป็ น
โดยเฉพาะวาระสําคัญทีผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
5. คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นอย่าง
ยิง จึงได้ กําหนดแนวทางการป้องกันการนําข้ อมูลภายในไปใช้ เพือผลประโยชน์ของตนเองขึ Gนเป็ นลายลักษณ์
อักษร (รายละเอียดตามหัวข้ อ 8.5 การดูแลเรื องการใช้ ข้อมูลภายใน)
6. คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารทีมีหน้ าทีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
ต้ อ งจัด ส่ง สํา เนารายงานดัง กล่า วให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ทุก ครั งG ที มี ก ารเปลีย นแปลงการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ โดยบริ ษัทมีนโยบายในจรรยาบรรณของบริ ษัทให้ หลีกเลียง/งดการซื Gอขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลแก่สาธารณชน พร้ อมทังได้
G มีการแจ้ งให้ คณะกรรมการและ
ผู้บริ หารบริ ษัททุกท่านทราบถึงประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีต้องรายงานการ
ถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับตังแต่
G ได้ รับการ
เลือกตังให้
G เป็ นกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท และทุกครังG ทีมีการเปลีย นแปลงการถือถือหลักทรัพย์
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ดังกล่าว ต้ องรายงานภายใน 3 วันทําการ ซึง ต้ องนําส่งสําเนารายงานดังกล่าว ต่อเลขานุการบริ ษัทเพือเป็ น
หลักฐาน และทีผ่า นมาบริ ษั ทไม่เคยเกิ ดกรณี ทีกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษั ทใช้ ข้อมูลภายในเพือหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อืนในทางมิชอบแต่อย่างใด

หมวดที 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
1. คณะกรรมการบริ ษัท กําหนดกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท ดังนี G
1. ผู้ถือหุ้น
บริ ษั ทมุ่ง มัน ให้ มีก ารดํ า เนิ น ธุ รกิ จ ซึง มี ผลการดํ า เนิ น งานทีดี มี การเจริ ญ เติ บ โตอย่า งมันคง มี
ความสามารถในการแข่งขัน โดยคํานึงถึงสภาวะความเสียงในปั จจุบนั และอนาคต เพือให้ เกิดการเพิม
มูลค่าให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในระยะยาว บริ ษัทมีหน้ า ทีใ นการดําเนินงาน เปิ ดเผยข้ อมูลให้ เกิ ดความโปร่ งใส
เป็ นธรรม และพยายามอย่างเต็มทีในการปกป้องทรัพย์สนิ และธํารงไว้ ซงึ ชือเสียงของบริ ษัท
2. พนักงาน
บริ ษัทถือว่า พนักงานเป็ นส่วนสําคัญอย่างยิงในการขับเคลือนองค์กรให้ เติบโตไปข้ างหน้ า ดังนันG บริ ษัท
จึงปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม กําหนดค่าตอบแทนทีเหมาะสม และจัดให้ มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่
พนักงาน เช่น รถรับส่ง เครื องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจําปี ห้ องพยาบาล การประกันอุบตั ิเหตุ
ประกันสุขภาพ กองทุนสํารองเลี Gยงชีพ เป็ นต้ น นอกจากนี G บริ ษัทยังส่งเสริ มให้ พนักงานได้ พฒ
ั นาความรู้
ความสามารถโดยจัดให้ ได้ รับการอบรมเพิมเติมในส่วนงานทีรับผิดชอบ ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ พนักงาน
มีสว่ นร่ วมในการกําหนดเป้าหมายขององค์กรร่ วมกับผู้บริ หาร เพือให้ พนักงานตระหนักถึงความสําคัญ
ของตนเองทีบริ ษัทมอบให้ และเพือการทํางานทีมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน
3. ชุมชนและสังคม
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิงแวดล้ อมของชุมชน เพือให้ การดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นที
ยอมรั บ และสามารถอยู่ร่ว มในสัง คมอย่า งยัง ยืน ตลอดไป ดัง เห็นได้ จ ากการที บริ ษั ท ได้ ปฏิ บัติ ตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานทีเกียวข้ อง เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุม
มลพิษ ฯลฯ อย่างเคร่ งครัด บริ ษัทมีระเบียบทีเข้ มงวดในการให้ พนักงานในโรงงานสวมอุปกรณ์ป้องกัน
ต่าง ๆ มีการจัดการเรื องสิงแวดล้ อมต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ รวมทังการบริ
G
จาคเพือสาธารณประโยชน์
อย่างต่อเนือง
4. ลูกค้ า
บริ ษัทมีความมุง่ มัน ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้ บริ การเพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้
ดีทีสุด และดํา เนินนโยบายเพือรั กษาผลประโยชน์ ของลูกค้ า เป็ นสํา คัญ โดยบริ ษัทตังG เป้าหมายและ
ปลูกฝั งอบรมให้ พนักงานทุกคนในองค์ กรมีความเข้ า ใจและยึดมัน ในความเป็ นธรรมทังในด้
G านราคา
คุณภาพ การให้ บริ การและความซือสัตย์ในการทําธุรกิจ
5. เจ้ าหนี G
บริ ษัทปฏิบตั ิตามเงือนไขตามข้ อตกลงและหน้ าทีอย่างเป็ นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ต่อเจ้ าหนี G
ทางธุรกิจโดยเคร่งครัด
6. คูแ่ ข่ง
บริ ษัทดําเนินธุรกิจและแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจริ ยธรรม โปร่งใส
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7. คูค่ ้ า
บริ ษัทได้ กําหนดจริ ยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณ และความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยจะไม่เรี ยกร้ อง
ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ ากับคู่ค้า และรักษาความลับ เพือให้ การดําเนินธุรกิจกับคู่ค้า
เป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยุติธรรมตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
2. คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายการสือสารกับกรรมการอิสระ โดยสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์
บริ ษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูลสําหรับนักลงทุน (Investor Information)”) เพือแจ้ ง
เบาะแสหรื อร้ องเรี ยนการกระทําผิดกฎหมาย หรื อผิดจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินทีไม่ถกู ต้ อง หรื อระบบ
ควบคุมภายในทีบกพร่ อง เพือให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียมีส่วนร่ วม ในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริ ษัทได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิงขึ Gน สามารถร้ องเรี ยนได้ ทีกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยบริ ษัท
จะเก็บข้ อมูลผู้แจ้ งเบาะแสไว้ เป็ นความลับ เพือสัง การให้ มีการตรวจสอบข้ อมูลตามกระบวนการทีบริ ษั ท
กําหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการ
3. บริ ษัทกําหนดนโยบายสิง แวดล้ อม เพือให้ ผ้ เู กียวข้ องมัน ใจว่า การประกอบธุรกิจของบริ ษัทได้ คํานึงถึงปั จจัย
ด้ านสิง แวดล้ อม เพือการพัฒนาอย่างยัง ยืน

หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
1. บริ ษัทเผยแพร่ ข้อมูลตามเกณฑ์ทีกําหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี อีกทังคณะกรรมการบริ
G
ษัทกําหนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทังG
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอืนได้ แก่ เว็บไซต์ของบริ ษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้
หัวข้ อ “ข้ อมูลสําหรับนักลงทุน (Investor Information)”) โดยปรับปรุ งข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั อย่างสมําเสมอ
นอกจากนี Gบริ ษัทจัดตังฝ่
G ายกํากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ เพือทํา
หน้ าทีเปิ ดเผยข้ อมูลทีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใสและทัว ถึง ทังการรายงานทางการเงิ
G
นและข้ อมูลทัว ไป
ของบริ ษัทฯ และรับผิดชอบในการติดต่อสือสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุน
ทัว ไป นักวิเคราะห์และภาครัฐทีเกียวข้ องอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทังนี
G Gผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบ
ข้ อมูลของบริ ษัทฯ เพิมเติมได้ ที
ฝ่ ายกํากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
(038) 447 200 - 21 ต่อ 626, 412
หมายเลขโทรสาร :
(038) 447 185 030
อีเมล์ :
compliance@thaisteelcable.com
เว็บไซต์ :
http://www.thaisteelcable.com
2. คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่
ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี ซึง มีเนื Gอหารับรองการปฏิบตั ิตามหลักการบัญชี และมีการ
รายงานทางการเงินทีมีข้อมูลถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นจริ งตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนาม
โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3. คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้ าทีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อย (รายละเอียดตามหัว ข้ อ 8.2 โครงสร้ างการจัดการ) จํ า นวนครั งG ของการประชุมและจํ า นวนครั งG ที
กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมในปี 2555** สรุปได้ ดงั นี G
การเข้ าร่วมประชุม / ประชุมทังหมด
G
(ครังG )
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
รายชือคณะกรรมการ
กําหนด
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหา
ค่ าตอบแทน
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
4/5
นายชูทอง
พัฒนะเมลือง
5/5
นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
5/5
1/1
นายมากาโต
เทราอุรา
0/5*
นายทวีฉตั ร
จุฬางกูร
5/5
1/1
นายกรกฤช
จุฬางกูร
5/5
1/1
นายคะซึโยชิ
โองากิ
5/5
นายกวี
วสุวตั
5/5
3/3
2/2
นายอภินนั ท์
ณ ระนอง
4/5
2/3
2/2
นายปริ ญญา ไววัฒนา
5/5
3/3
2/2
นายฉัตรชัย
เอียสกุล
5/5
3/3
-

* ทังนี
G Gทางกรรมการได้ มอบหมายตัวแทนผู้บริ หารติดตามผลการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนือง รวมทังมอบหมายตั
G
วแทนเข้ าร่ วมการประชุม
ผู้ถือหุ้นทุกครังG
** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)

4. คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทีชัดเจน และได้ มีการ
เสนอขออนุมัติจ ากผู้ถือหุ้น ทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ข องความโปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้
รวมทังG อยู่ใ นระดับ ที เ หมาะสมและเพี ย งพอที จ ะจู ง ใจและรั ก ษากรรมการที มี คุณ ภาพตามที ต้ อ งการ
(รายละเอียดตามหัวข้ อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร)

หมวดที 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ
G
และไม่น้อยกว่า 3
1.2 คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการไว้ อย่างชัดเจน ตามข้ อบังคับของบริ ษัท
การประชุมสามัญประจํา ปี ทุกครั งG ให้ กรรมการจํ า นวนหนึง ในสาม (1/3) ออกจากตํา แหน่ง ถ้ า จํา นวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสดุ กับส่วนหนึงในสาม (1/3)
ดังนันG วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการจะอยูป่ ระมาณคราวละ 3 ปี
1.3 คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” (รายละเอียดตามหัวข้ อ 8.2 โครงสร้ างการ
จัดการ) เพือให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทมีความเป็ นอิสระอย่างแท้ จริ งเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
บริ ษัท
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1.4 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการทีดํารงตําแหน่งหลายบริ ษัทอย่าง
รอบคอบและกําหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท)
1.5 คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดอํานาจหน้ าทีของกรรมการผู้จดั การอย่างชัดเจน (รายละเอียดตามหัวข้ อ 8.2
โครงสร้ างการจัดการ)
G
การบริ ษัทซึง ทําหน้ าทีให้ คําแนะนําด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีคณะกรรมการ
1.6 บริ ษัทแต่งตังเลขานุ
จะต้ องทราบและปฏิบตั ิหน้ าทีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทังประสานงานให้
G
มีการปฏิบตั ิ
ตามมติคณะกรรมการ (รายละเอียดตามหัวข้ อ 8.2 โครงสร้ างการจัดการ)

2. คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เพือการกํากับดูแลกิจการทีดี (ขอบเขตและอํานาจหน้ าทีรายละเอียด
ตามหัวข้ อ 8.2 โครงสร้ างการจัดการ)
3. บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื องทีสาํ คัญเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัท เช่น
วิสยั ทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิ น ความเสียง แผนธุรกิ จ แผนงาน และงบประมาณ
รวมทั งG กํ า กั บ ควบคุ ม ดู แ ลให้ ฝ่ ายจั ด การดํ า เนิ น งานตามนโยบายและแผนที กํ า หนดไว้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือสร้ างประโยชน์สงู สุดให้ องค์กร ผู้มีสว่ นได้ เสีย และผู้ถือหุ้น นอกจากนี G
คณะกรรมการยังได้ จดั ให้ มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริ หารความเสีย งทีมี
ประสิ ท ธิ ผ ล รวมทังG มี ก ารติ ด ตามการดํ า เนิ น การในเรื อ งดัง กล่ า วอย่ า งสมํ า เสมอในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท และเพือให้ พนักงานเข้ าใจ กลยุทธ์การดําเนินงานและแนวทางในการปฏิบตั ิ บริ ษัท
จึ ง กํ า หนดระบบประเมิ น ผลงานโดยแบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น ส่ว นแรกคื อ ดัช นี ชี วG ัด (Key Performance
Indicators) ส่วนทีสองคือ ทักษะการปฏิบตั ิงาน (Competency) เพือให้ บรรลุเป้าหมายทีกําหนดไว้
3.2 คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้
ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นประจํา อย่างน้ อยปี
ละ 1 ครังG เพือเพิมความโปร่งใสและสร้ างความเชือมัน ให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและสังคมโดยรวม รวมทังG
นักลงทุนทัวไปทังภายในและต่
G
า งประเทศ ตามทีทีประชุมกรรมการบริ ษัท ครั งG ที 6/2555 เมือวันที 27
พฤศจิกายน 2555 ได้ ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ แบ่งออกเป็ น 3 หมวด คือ จริ ยธรรม (Code
of Business Ethics) จรรยาบรรณ (Code of Conduct) และความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Code of
Conflict Interest) ตามลําดับ (ฉบับเดิมได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมกรรมการบริ ษัท ครังG ที 1/2548 เมือ
วันที 2 เมษายน 2548)
3.3 คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเรื องความขัดแย้ งของผลประโยชน์ อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทํา
รายการทีอาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ รวมถึงบริ ษัทมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานใช้ ข้อมูลภายในเพือหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรื อผู้อืนในทางมิชอบ อย่างชัดเจน (รายละเอียด
ตามหัวข้ อ 8.2 โครงสร้ างการจัดการ) นอกจากนี Gคณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร
จัดทํ ารายงานการมีส่วนได้ เสียของตนและของบุคคลทีมีความเกี ยวข้ องให้ เป็ นไปตามข้ อกํ าหนดของ
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หน่วยงานทีเกียวข้ อง และแจ้ งให้ บริ ษัททราบภายใน 15 วัน ในครังG แรก และทุก ๆ ครังG ทีมีการเปลียนแปลง
เพือใช้ เป็ นข้ อมูลและเครื องมือติดตามการปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการและผู้บริ หารด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ต
โดยเลขานุการบริ ษัทได้ สง่ สําเนารายงานให้ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ
3.4 คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดและรักษาไว้ ซึงระบบการควบคุมภายใน รวมทังดํ
G าเนินการทบทวนความมี
ประสิทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสมําเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การ
ดําเนินการ การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้ อง การป้องกันรักษา
ทรัพย์สิน และการบริ หารความเสียง โดยบริ ษัทได้ ว่าจ้ างบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด มาดําเนินการ
ตรวจสอบการปฏิ บัติง านของหน่ว ยงานต่า ง ๆ ให้ เป็ นไปตามแนวทางทีไ ด้ กํา หนดไว้ ตามแผนการ
ตรวจสอบประจําปี ทีได้ รับอนุมตั ิ และมอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทติดตามผลการแก้ ไข
ปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1 บริ ษัทจัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําปี เป็ นการล่วงหน้ า และแจ้ งให้ กรรมการแต่ละคน
ทราบกําหนดการดังกล่าว เพือให้ กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้ าร่วมประชุมได้
4.2 จํานวนครังG ของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ เหมาะสมกับภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ จั ด การร่ ว มกั น พิ จ ารณาการเลื อ กเรื อ งเข้ าวาระการประชุ ม
คณะกรรมการ เพือให้ แน่ใจว่าเรื องทีสาํ คัญได้ นําเข้ ารวมไว้ แล้ ว กรรมการแต่ละคนมีความเป็ นอิสระทีจะ
เสนอเรื องเข้ าสูว่ าระการประชุม
4.4 นําส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้ า เอกสารดังกล่าวควรมีลกั ษณะโดยย่อ
เท่าทีเป็ นไปได้ แต่ให้ สารสนเทศทุกอย่างทีต้องการ สําหรั บเรื องทีไม่ประสงค์เปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์
อักษรก็ให้ นําเรื องอภิปรายกันในทีประชุม
4.5 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้ อย่า งเพียงพอทีฝ่ายจัดการจะเสนอเรื องและมากพอทีกรรมการจะ
อภิ ปรายปั ญ หาสํา คัญ กัน อย่า งรอบคอบโดยทัว กัน รวมทังG ส่ง เสริ มให้ มีก ารใช้ ดุล ยพินิ จ ทีร อบคอบ
กรรมการให้ ความสนใจกับประเด็นทุกเรื องทีนําสูท่ ีประชุม รวมทังประเด็
G
นการกํากับดูแลกิจการ
4.6 คณะกรรมการบริ ษัทสามารถเข้ าถึงสารสนเทศทีจําเป็ นเพิมเติมได้ จากกรรมการผู้จดั การหรื อเลขานุการ
บริ ษัท หรื อผู้บริ หารอืนทีได้ รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีกําหนดไว้
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
5.1 คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและการให้ ความรู้แก่ผ้ เู กียวข้ องใน
ระบบการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เลขานุการบริ ษัท เป็ น
ต้ น เพือให้ มีการปรั บปรุ ง การปฏิบัติง านอย่า งต่อเนือง ทังG การอบรมภายในบริ ษั ทหรื อใช้ บริ การของ
สถาบันภายนอก
5.2 ทุกครังG ทีมีการเปลีย นแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการจัดให้ มีคมู่ ือกรรมการ ได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครังG ที 6/2555 เมือวันที 27 พฤศจิกายน 2555 เพือให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีในฐานะ
กรรมการบริ ษัทจดทะเบียนได้ อย่างครบถ้ วน
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8.6 การดูแลเรืองการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษั ท มี น โยบายควบคุม การใช้ ข้ อ มูล ภายในอัน เป็ นสาระสํา คัญ และมี ผ ลกระทบต่ อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ ต าม
หลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทีรับทราบข้ อมูล
ภายในนําข้ อมูลไปใช้ เพือประโยชน์สว่ นตนและผู้อืน จึงมีมาตรการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Code of
Conflict of Interest) โดยได้ จดั ทําวิธีปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรครอบคลุมการใช้ ข้อมูลภายใน และการซื Gอขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัท การทํารายการระหว่างกัน และรายการทีเกียวโยงกัน ทังนี
G G บริ ษัทได้ สือสารชี Gแจงให้ พนักงาน
รับทราบอย่างต่อเนือง คณะกรรมการ คณะผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท มีหน้ าทีต้องปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
ในกรณีทีพบเห็นการปฏิบตั ิทีขดั ต่อนโยบายดังกล่าว ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชา หรื อฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล
หรื อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วแต่กรณี
8.7 บุคลากร (ไม่ รวมคณะผู้บริหาร)
ณ วันที 30 กันยายน 2555 บริ ษัทมีพนักงานทังG สิ Gนจํานวน 955 คน และมีพนักงานชัว คราวทีจ้างผ่านบริ ษั ท
รับเหมาจ้ างแรงงานอีกจํานวน 645 คน โดยสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี G
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554
30 กันยายน 2555**
พนักงานบริษัท
พนักงาน พนักงาน พนักงาน พนักงาน พนักงาน
ธุรกิจ
ชัวคราว รายเดือน ชัวคราว
รายเดือน รายวัน ชัวคราว รายเดือน
• สายควบคุมรถยนต์
• ส า ย ค ว บ คุ ม รถจักรยานยนต์
• ชุ ด ค ว บ คุ ม ร า ง ก ร ะ จ ก ห น้ า ต่ า ง
รถยนต์
• ส่วนกลาง
รวมจํานวนพนักงาน

207
100

23
8

154
58

212
111

108
39

228
114

384
51

25

0

18

25

9

21

35

459
791

8
39

125
355

553
901

78
234

592
955

175
645

** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)

จํานวนพนักงานของบริ ษัทในปี 2555 เพิมสูงขึ Gนจากปี ก่อนเป็ นจํานวนมาก เนืองจากปลายปี 2554 ผู้ผลิตหลายรายประสบ
ปั ญหามหาอุทกภัย ทํา ให้ ดํา เนินการผลิตไม่ได้ คํา สัง ซือG ต่า ง ๆ จึง ถูกเลือนมาในปี 2555 ประกอบกับการขยายตัว ของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศและโครงการรถคันแรก ซึงคาดว่าจะทําให้ ปริ มาณการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยสูงเกิน
2 ล้ านคัน

ผลตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้ จ่ายทีเกี ยวกับพนักงานของบริ ษัททังหมดในปี
G
2555** (ไม่รวมส่วนของคณะผู้บริ หาร) รวมเป็ นเงิ น 273 ล้ านบาท
ประกอบด้ วย
- เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และโบนัสประจําปี รวมเป็ นเงิน 180 ล้ านบาท
- ค่า ตอบแทนอืน ๆ (ประกอบด้ วยค่า รักษาพยาบาล ค่า รถรับ-ส่ง พนักงาน ค่า เครื องแบบ เงิ นสมทบกองทุนทดแทน
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี Gยงชีพ ค่าใช้ จ่ายประกันสังคม ค่าอบรมสัมมนา ค่าสวัสดิการอืน ๆ) รวมเป็ นเงิน 31 ล้ านบาท
- ค่าแรงของพนักงานชัว คราว รวมเป็ นเงิน 62 ล้ านบาท
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ข้ อพิพาทด้ านแรงงานทีสําคัญในระยะเวลา 3 ปี
- ไม่มี –
นโยบายในการสรรหา และพัฒนาบุคลากร ปี 2555
เนืองจากปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ ปรับเปลีย นวิสยั ทัศน์และภารกิจ จาก”ผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์อนั ดับหนึงของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ” เป็ น “ผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก” ซึงหนึงในภารกิจหลักทีทางฝ่ ายฯ ต้ องมีสว่ นร่ วมคือ ภารกิจด้ านองค์กร
คือมุง่ สูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ โดยจะต้ องผลักดันให้ บคุ ลากรภายในเกิดการเรี ยนรู้อย่างทัว ถึง นอกจากนี Gยังมีการกําหนด
นโยบายเกียวกับปรัชญา และคุณค่า ซึง สะท้ อนให้ เห็นว่า นอกจากบริ ษัทฯ จะคํานึงถึงการพัฒนาองค์กรในด้ านธุรกิจแล้ ว ยังให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาในด้ านอืน ๆ โดยเฉพาะพนักงานอีกด้ วย
จากการปรับเปลีย นดังกล่าว ฝ่ ายสรรหาว่าจ้ าง และฝึ กอบรม พยายามอย่างยิงทีจะผลักดันให้ การสรรหา และพัฒนาบุคลากร
เป็ นไปโดยสอดคล้ องกับนโยบาย ผ่านการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี G

• การพัฒนาเส้ นทางการฝึ กอบรมตามสายอาชีพ (Training Road Map) โดยการกําหนดให้ ทกุ ฝ่ ายมีสว่ นร่ วมในการกําหนด
เส้ นทางการพัฒนาทักษะตามตําแหน่งงาน เพือนํามาใช้ ในการกําหนดแผนการอบรมประจําปี ส่วนกลาง และแผนการอบรม
เฉพาะตําแหน่งงานนันG ๆ ส่งผลให้ แผนการอบรมมีประสิทธิ ภาพและสอดคล้ องกับความต้ องการของทุกหน่วยงานอย่าง
แท้ จริ ง นอกจากนี Gยังมีการประชุมร่วมกับผู้บริ หารส่วนงานต่างๆ ทุกไตรมาสเพือทบทวนแผนการอบรมฯ ให้ เป็ นปั จจุบนั
• การพัฒนาระบบการวัดผลทักษะพื Gนฐานในการปฏิบตั ิงาน (Skill Matrix Standard) สืบเนืองจากมีการจัดทําเส้ นทางการ
ฝึ กอบรมตามสายอาชีพ ซึงถูกกําหนดขึ Gนมาจากทักษะตามตําแหน่งงาน ดังนันG เพือให้ เกิดความสอดคล้ องกัน ทางฝ่ ายฯ
จึงกําหนดให้ นําหัวข้ อทักษะตามตําแหน่งงาน ดังกล่าว มาใช้ เป็ นหัวข้ อสําหรับการวัดผลทักษะพื Gนฐานในการปฎิบตั ิงาน
(Skill Matrix Standard) และปรับเปลียนรายละเอียดหลักเกณฑ์การวัดผลให้ มีประสิทธิภาพ และสะดวกในการรองรับการ
ตรวจสอบตามระบบคุณภาพ
• การพัฒนาระบบการอบรมความรู้ ในงาน (On The Job Training) ปั จจุบนั การอบรมความรู้ ในงานมีความสําคัญต่อการ
ปฏิบัติง านอย่า งมาก ดัง นันG ทางฝ่ ายฯ จึง มีการพัฒนาหลักเกณฑ์ และระบบการวัดผลการอบรมความรู้ ในงานเพือให้
สอดคล้ องกับระบบการวัดผลทักษะพื Gนฐานการในการปฏิบตั ิงาน และสะดวกในการรองรับการตรวจสอบตามระบบคุณภาพ
• กิจกรรมวัดระดับทักษะงานด้ านธุรการประจําปี มีวตั ถุประสงค์เพือประเมินความสามารถของบุคลากรทีมีหน้ าทีรับผิดชอบ
งานด้ านธุรการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานดังกล่าวให้ ปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยรู ปแบบการ
ทดสอบในปี 2555 จะเน้ นในเรื องของทักษะพื Gนฐานทีใช้ ในการปฏิบตั ิงานด้ านต่าง ๆ เพือให้ สอดคล้ องกับความคาดหวังของ
องค์กรในแต่ละปี
• นักศึกษาฝึ กงาน ประสานงานกับสถาบันการศึกษาเพือเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาทีอยู่ในช่วงชันปี
G สุดท้ าย เข้ ารับการฝึ กงาน
ตามโครงการสหกิจศึกษา และประเมินผลการปฏิบตั ิงานนักศึกษาหากมีผลการปฎิบตั ิงานอยู่ในเกณฑ์ทีดีก็อาจจะได้ รับ
คัดเลือกเป็ นพนักงานประจําหลังจบการศึกษา
กล่าวโดยสรุ ปกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในปี 2555 ทางฝ่ ายฯ พยายามเน้ นให้ ผ้ ูบริ หารทุกหน่วยงานมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของตนเองอย่างทัว ถึง ผ่านเครื องมือทีทางฝ่ ายฯ จัดเตรี ยมให้ โดยคอยให้ คําปรึ กษาในการใช้
เครื องมือเหล่านันให้
G เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด และในปี 2556 ทางฝ่ ายสรรหาว่าจ้ า ง และฝึ กอบรม ยังมีแผนการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนืองเพือให้ บคุ ลากรมีความสามารถสอดคล้ องกับความคาดหวังขององค์กร และผลักดันให้ องค์กรบรรลุ
เป้าหมายทางด้ านธุรกิจ
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9. การควบคุมภายใน
บริ ษัทได้ จัดทํา และรั กษาไว้ ซึง ระบบการควบคุมภายใน รวมทังG ทบทวนความมีประสิทธิ ภาพของระบบการควบคุม
ภายในอย่างสมําเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดําเนินการ การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้ อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริ หารความเสียง ซึงบริ ษัทมีการตรวจสอบ
ภายในโดยว่า จ้ างบริ ษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํา กัด และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษัท ดําเนินการตรวจสอบการ
ปฏิบัติง านของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามแนวทางทีได้ กํา หนดไว้ ตามแผนการตรวจสอบประจํ าปี ทีได้ รับอนุมัติ
รวมทังเรื
G  องตรวจสอบทีคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อฝ่ ายบริ หารแจ้ งให้ ตรวจสอบกรณีพิเศษ (ถ้ ามี) และมอบหมายให้
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัท ติดตามผลการแก้ ไขปรับปรุ งอย่างต่อเนือง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2555 ซึงจัดทําโดยบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด และฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ของบริ ษัท ไม่พบประเด็นความผิดพลาดทีเป็ นนัยสําคัญ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในทีรัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการ
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อกําหนด และกฎหมายทีเกียวข้ องของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง และได้ มีการ
ป้องกันทรัพย์สนิ มิให้ ผ้ บู ริ หาร และพนักงานนําไปใช้ โดยมิชอบ รวมทังได้
G มีการปรับปรุงระบบการปฏิบตั ิงานให้ มีคณ
ุ ภาพ
ดีขึ Gนอย่างต่อเนือง
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10.

รายการระหว่ างกัน

10.1 ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
บริ ษัททีเกียวข้ อง

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

2. บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี
(SAS)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2554

2555

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายผลิตภัณฑ์ สําเร็ จรู ปประเภทสายเบรคหน้ า
รถยนต์

16.77

5.83

2) ลูกหนี Gการค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ

0.72

1.31

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายผลิตภัณฑ์สําเร็ จรูปประเภทสายคันเร่ง สาย
เบรค สายเปิ ดฝากระโปรง สายเปิ ดฝาถังนําG มัน
และสายปรับเบาะทีนงั สําหรับรถยนต์

3.76

4.12

0.84

1.63

2) ลูกหนี Gการค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริ ษัท

-เป็ นรายการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เกิ ด ขึ นG ตามปกติ โดย 1) ผู้ถือหุ้นร่ ว มกัน คือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถื อหุ้น ในสัด ส่วนร้ อยละ 96
เป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
G นในอัตราทีใกล้ เคียงกับอัตรา
ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของ SAB สําหรับหุ้นส่วนทีเหลืออีก
กํ า ไรขั นG ต้ นที บ ริ ษั ท ได้ รั บ จากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์
ร้ อยละ 4 นันG ถื อครองโดยกลุ่มจึงรุ่ งเรื องกิจ ซึงเป็ นญาติของทาง
ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มีความเกียวข้ อง
กลุม่ จุฬางกูร
กับบริ ษัท
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร นายทวีฉัตรจุฬางกูร
และนายกรกฤช จุฬางกูร
-กํ า หนดระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Gการค้ าทัว ไป

-เป็ นรายการขายผลิตภัณฑ์ทีเกิดขึ Gนตามปกติโดยเป็ น 1) ผู้ถือหุ้นร่ ว มกัน คือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถื อหุ้น ในสัด ส่วนร้ อยละ 97
ราคาที ใ ห้ กํ า ไรขันG ต้ น ในอัต ราที ใ กล้ เคี ย งกั บ อัต รา
ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของ SAS สําหรับหุ้นส่วนทีเหลืออีก
กํ า ไรขั นG ต้ นที บ ริ ษั ท ได้ รั บ จากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์
ร้ อยละ 3 นันG ถื อครองโดยกลุ่มจึงรุ่ งเรื องกิจ ซึงเป็ นญาติของทาง
ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มีความเกียวข้ อง
กลุม่ จุฬางกูร
กับบริ ษัท
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร นายทวีฉัตรจุฬางกูร
และนายกรกฤช จุฬางกูร
-กํ า หนดระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ า ตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Gการค้ าทัว ไป
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บริษัททีเกียวข้ อง

3. บจ.ซัมมิท โอซูกะ
แมนูแฟคเจอริ ง
(SOM)

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

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2554

2555

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

16.39

13.39 -เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึนG ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของ
โดยราคาขายเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
G นในอัตราที
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของ SOM สําหรับหุ้นส่วนทีเหลืออีก
ใกล้ เคียงกับอัตรากําไรขันG ต้ นทีบริ ษัทได้ รั บจาก
ร้ อยละ 51 เป็ นบุคคลทีไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคล 2) กรรมการร่ ว มกัน คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกูร นายทวี ฉั ต ร
อืนทีไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร

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

1.86

4.40

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Gการค้ าทัว ไป

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

5.84

5.44

2) ลูกหนี Gการค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ

1.59

2.25

-เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึนG ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
โดยเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
G นในอัตราทีใกล้ เคียง
98 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของ SLAS สําหรับหุ้นส่วน
กับ อัต รากํ า ไรขันG ต้ น ทีบ ริ ษั ทได้ รั บจากการขาย
ทีเหลืออีกร้ อยละ 2 นันG ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่ งเรื องกิจ ซึง เป็ น
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มี
ญาติของทางกลุ่มจุฬางกูร
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมการร่ ว มกัน คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกูร นายทวี ฉั ต ร
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร
-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติการค้ าทัว ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2554

5. บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท
(CAPCO)

1) ค่าซื Gอผลิตภัณฑ์และบริ การ
25.77
-ซื อG ชิ นG ส่ ว นพลาสติ ก เหล็ ก สั ง กะสี เพื อ
นํามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และจักรยานยนต์

2) เจ้ าหนี Gการค้ า
-ยอดคงค้ างจากการซื Gอผลิตภัณฑ์และบริ การ
6. บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ ง
(CAR)

5.23

1) ค่าซื Gอผลิตภัณฑ์และบริ การ
23.84
-ซื อG 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
จักรยานยนต์

2) เจ้ าหนี Gการค้ า
-ยอดคงค้ างจากการซื Gอผลิตภัณฑ์และบริ การ

6.84

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2555
25.35 -เป็ นรายการซื อG ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึ นG ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่มพัฒนะเมลือง โดยถื อ
เช่นเดียวกับการซื Gอจากคู่ค้ารายอื น โดยทําการ
หุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 73 ของทุนจดทะเบียนทีชําระ
คิ ด ร าค าต าม ร าค าต ล าด แ ล ะ ไ ด้ ทํ ากา ร
แล้ วของ CAPCO สําหรั บหุ้นส่วนทีเหลื ออี กร้ อยละ 27 นันG
เปรี ยบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
นายอึ ง เซี ย ฮง ซึง เป็ นน้ องชายนายชูท อง พัฒ นะเมลื อ ง
ถือครองร้ อยละ 7 และอีกร้ อยละ 20 เป็ นบุคคลทีไม่มีความ
รายอืนทีมีอยู่ในประเทศไทยแล้ วพิจารณาเลือ ก
เกียวข้ องกับบริ ษทั
ผู้ทีเสนอราคาตําสุด
2) กรรมการร่ ว มกัน คื อ นายสรรเสริ ญ จุฬ างกูร นายทวี ฉัต ร
จุ ฬ า ง กู ร น า ยชู ท อ ง พั ฒ น ะ เ ม ลื อ ง แ ล ะ นา ย ส ริ ศ
9.95 -ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ
พัฒนะเมลือง
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกG ารค้ า
ทัว ไป
39.15 -เป็ นรายการซื อG ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึ นG ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 88 ของทุนจดทะเบียนทีชําระ
เช่นเดียวกับการซื Gอจากคู่ค้ารายอื น โดยทําการ
แล้ วของ CAR สําหรั บหุ้นส่วนทีเหลืออีกร้ อยละ 12 นันG เป็ น
เปรี ยบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
รายอืนทีมีอยู่ในประเทศไทย แล้ วพิจารณาเลือก
บุคคลทีไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
ผู้ทีเสนอราคาตําสุด
2) กรรมการร่ ว มกัน คื อ นายสรรเสริ ญ จุฬ างกูร นายทวี ฉัต ร
จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนะเมลือง นายกรกฤช จุฬางกูร และ
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง
18.94 -ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกG ารค้ า
ทัว ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

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

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

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2554

2555

3) เจ้ าหนี Gสินทรัพย์
-ยอดคงค้ างจากการซื Gอแม่พิมพ์

1.68

-

4) ซื Gอสินทรัพย์
-ซื Gอแม่พิมพ์เพือผลิตชิ Gนส่วน

4.64

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

19.92

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

5.26

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกG ารค้ า
ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 88 ของทุนจดทะเบียนทีชําระ
ทัว ไป
แล้ วของ CAR สําหรั บหุ้นส่วนทีเหลืออีกร้ อยละ 12 นันG เป็ น
บุคคลทีไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
1.61 - เป็ นรายการสังทําแม่พิมพ์ เพื อ ผลิตชินG ส่วนซึง
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร
เกิดขึ Gนเช่นเดียวกับคูค่ ้ ารายอืน
จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนะเมลือง นายกรกฤช จุฬางกูร และ
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง
21.54 -เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึนG ตามปกติ 1) ผู้ถือ หุ้น คือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถื อ หุ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 43
โดยเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
G นในอัตราทีใกล้ เคียง
ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของ JSI สําหรั บหุ้นส่วนที
กับ อัต รากํ า ไรขันG ต้ น ทีบ ริ ษั ทได้ รั บจากการขาย
เหลืออีกร้ อยละ 57 เป็ นบุคคลทีไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคลอืนทีไม่มี 2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท
8.00

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติการค้ าทัว ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2554

8. บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโต พาร์ ท 1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
12.57
(SAA)
-ขายชิ นG ส่ ว นเหล็ ก เพื อ นํ า ไปใช้ ในการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
จักรยานยนต์

9. บจ.ไทยออโต อินดัสตรี
(TAI)

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

2.38

ค่าซื Gอผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซือG ชิ นG ส่ว นเหล็กขึนG รู ป เพื อ นํ า มาใช้ ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์

0.03

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2555
11.39 -เป็ นรายการขายผลิ ตภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึนG ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน
โดยราคาขายเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
G นในอัตราที
ร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทีชําระเเล้ วของ SAA สําหรั บ
ใกล้ เคียงกับอัตรากําไรขันG ต้ นทีบริ ษัทได้ รั บจาก
หุ้นส่วนทีเหลืออีกร้ อยละ 50 เป็ นบุคคลทีไม่มีความเกียวข้ อง
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคล
กับบริ ษัท
อืนทีไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมการร่ วมกันคือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร และนายกรกฤช
จุฬางกูร
3.99 -กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Gการค้ าทัว ไป
0.03

-เป็ นรายการซื อG ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึ นG ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือ หุ้นสัดส่วนร้ อยละ
เช่นเดียวกับการซื Gอจากคู่ค้ารายอืน โดยทําการ
100 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของ TAI
เปรี ยบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การ 2) กรรมการร่ ว มกัน คือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร นายทวี ฉัต ร
รายอืนทีมีอยู่ในประเทศไทย แล้ วพิจารณาเลือก
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร
ผู้ทีเสนอราคาตําสุด
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง
10. บจ. ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า
(SCS)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2554

2555

2.02

2.92

-เป็ นรายการซื อG ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว เป็ นชิ นG 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 54 ของทุนจดทะเบียนทีชําระ
ส่วนประกอบทีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้
แล้ วของ SCS สํ าหรั บหุ้นส่ วนที เหลื อ อี กร้ อยละ 46 เป็ น
หรื อปริ มาณการผลิตไม่ค้ ุมทีจะผลิตเอง หรื อไม่
บุคคลทีไ ม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทังG นี G หากเป็ นกรณี ที มีผ้ ูข ายผลิต ภัณ ฑ์ 2) กรรมการร่ ว มกัน คือ นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร นายทวี ฉัต ร
จุ ฬ า ง กู ร น า ยชู ท อ ง พั ฒ น ะ เ ม ลื อ ง แ ล ะ นา ย ส ริ ศ
รายอื น ในประเทศไทยด้ วย บริ ษั ท ได้ ทํ า การ
พัฒนะเมลือง
เปรี ยบเทียบราคา แล้ วพิจารณาเลื อ กผู้ทีเสนอ
ราคาตําสุด

2) เจ้ าหนี Gการค้ า
0.25
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ

0.97

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกG ารค้ า
ทัว ไป

1) ค่าซื Gอผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซื GอชินG ส่วนและวัตถุดิบ เพื อ นํามาใช้ ในการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
สายควบคุมรถจักรยานยนต์
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

11. ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน
(HI-LEX Corporation)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2554

2555

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายผลิ ต ภัณ ฑ์ สํ า เร็ จ รู ป ประเภทสายปรั บ
เบาะที นัง สายเบรคและสายคัน เร่ ง สํ า หรั บ
รถยนต์

5.53

5.00

-เป็ นรายการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เกิ ด ขึนG ตามปกติ 1) HI-LEX เป็ นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้ อยละ 27 ของทุนจดทะเบียน
ทีชําระแล้ วของบริ ษัท
โดยเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
G นในอัตราทีใกล้ เคียง
กับอัตรากํ าไรขันG ต้ นที บริ ษัท ได้ รั บ จากการขาย 2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึง เป็ นประธานกรรมการบริ หาร
และยังดํารงตําเเหน่งเป็ นกรรมการท่านหนึง ของบริ ษัท
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มี
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท

2) ลูกหนี Gการค้ า
-ยอดคงค้ างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ

0.76

0.74

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Gการค้ าทัว ไป

3) ค่าซื Gอผลิตภัณฑ์และบริ การ
629.61 423.63 -เป็ นรายการซื อG ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว เป็ นชิ นG
-ซื GอชินG ส่วนและวัตถุดิบ เพื อ นํ ามาใช้ ในการ
ส่วนประกอบทีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุม
หรื อปริ มาณการผลิตไม่ค้ ุมทีจะผลิตเอง หรื อไม่
รถจักรยานยนต์
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทังG นี G หากเป็ นกรณี ที มี ผ้ ูข ายผลิ ตภัณ ฑ์
รายอื น ในประเทศไทยด้ วย บริ ษั ท ได้ ทํ า การ
เปรี ยบเที ยบราคา แล้ วพิจารณาเลื อ กผู้ทีเสนอ
ราคาตําสุด
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

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

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2554

2555

4) ค่าใช้ จ่ายอืน
29.93
-ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิ คสํ าหรั บการผลิต สายควบคุม รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เเละชุดควบคุม รางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์

32.82

-เป็ นไปตามอัตราและเงื อ นไขตามทีกํา หนดใน 1) HI-LEX เป็ นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้ อยละ 27 ของทุนจดทะเบียน
สัญ ญา ซึงใกล้ เคียงกันกับอัตราและเงื อ นไขใน
ทีชําระแล้ วของบริ ษัท
สัญญาประเภทเดียวกันทีกระทํากับบุคคลอืนที 2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึงเป็ นประธานกรรมการบริ หาร
ไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท
และยังดํารงตําเเหน่งเป็ นกรรมการท่านหนึง ของบริ ษัท

5) เจ้ าหนี Gการค้ า
-ยอดคงค้ างจากการซื Gอผลิตภัณฑ์และบริ การ

54.16

88.62

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกG ารค้ า
ทัว ไป

6) เจ้ าหนี Gอืน
13.40
-ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิ คสํ า หรั บการผลิตสายควบคุมรถยนต์
รถจักรยานยนต์ เเละชุด ควบคุมรางกระจก
หน้ าต่างรถยนต์ เเบบใช้ สายเคเบิลควบคุม
ทังหมด
G

13.07

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือสําหรับการชําระ
ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามเงือนไขในสัญญา ซึง อยู่
ในเกณฑ์เดียวกันกับเงื อนไขในสัญ ญาประเภท
เดี ย วกั น ที บ ริ ษั ท ทํ า กั บ บุ ค คลอื น ที ไ ม่ มี ค วาม
เกียวข้ องกับบริ ษัท
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2554

2555

7) ค่าซื Gอสินทรัพย์
-ซื อG สิ น ทรั พ ย์ เพื อ นํ า มาใช้ ใ นการประกอบ
สายค วบ คุ ม ร ถยนต์ แล ะ ส ายค วบ คุ ม
รถจักรยานยนต์

2.00

4.28

-เป็ นรายการซื อG สิ นทรั พย์ ทีไ ม่ส ามารถผลิ ตใน 1) HI-LEX เป็ นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้ อยละ 27 ของทุนจดทะเบียน
ประเทศไทยได้ หรื อ ไม่สามารถจัดหาจากแหล่ง
ทีชําระแล้ วของบริ ษัท
ภายในประเทศไทยได้
2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึง เป็ นประธานกรรมการบริ หาร
และยังดํารงตําเเหน่งเป็ นกรรมการท่านหนึง ของบริ ษัท

8) รายได้ ค่าเคลมผลิตภัณฑ์
-รายได้ จ ากการเคลมผลิ ต ภัณ ฑ์ สํ า เร็ จ รู ป
ประเภทสายปรั บ เบาะที นัง สายเบรคและ
สายคันเร่ งสําหรับรถยนต์

0.11

0.10

-เป็ นรายการจากการเคลมผลิตภัณฑ์

12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม
1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
(HI-LEX Vietnam Co., Ltd.) -ขายชินG ส่วนเหล็กและยาง เพื อ นํ าไปใช้ ใน
การประกอบสายควบคุมรถจักรยานยนต์

19.26

6.06

-เป็ นรายการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เกิ ด ขึนG ตามปกติ 1) เป็ นบริ ษั ท ที เ กี ย วข้ อง โดยบริ ษั ท เป็ นผู้ ถื อ หุ้ นในสัด ส่ ว น
โดยเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
G นในอัตราทีใกล้ เคียง
ร้ อยละ 6 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ ว
กับอัตรากํ าไรขันG ต้ นที บริ ษัท ได้ รั บ จากการขาย 2) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 94 ของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มี
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท
3) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา

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

3.56

1.46

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Gการค้ าทัว ไป

11. ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน (ต่อ)
(HI-LEX Corporation)
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

ลักษณะรายการ

12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม (ต่อ) 3) เจ้ าหนี Gการค้ า
(HI-LEX Vietnam Co.,Ltd.)
-ยอดคงค้ างจากการซื Gอผลิตภัณฑ์และบริ การ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
(ล้ านบาท)
ในการเข้ าทํารายการ
2554 2555
7.75 15.19 - ระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าทีได้ รับ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนี Gการค้ า
ทัว ไป

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

1) เป็ นบริ ษัททีเกียวข้ อง โดยบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อย
ละ 6 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ ว
2) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 94 ของ
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม
4) ค่าซื Gอผลิตภัณฑ์และบริ การ
128.65 100.10 -เป็ นรายการซื อG ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว เป็ นชิ นG 3) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
-ซื GอชินG ส่วนและวัตถุดิบ เพื อนํ ามาใช้ ในการ
ส่วนประกอบทีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุม
หรื อปริ มาณการผลิตไม่ค้ ุมทีจะผลิตเอง หรื อไม่
รถจักรยานยนต์
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทังG นี G หากเป็ นกรณี ที มี ผ้ ูข ายผลิ ตภัณ ฑ์
รายอื น ในประเทศไทยด้ วย บริ ษั ท ได้ ทํ า การ
เปรี ยบเที ยบราคา แล้ วพิจารณาเลื อ กผู้ทีเสนอ
ราคาตําสุด

13. อาร์ มสตรอง ออโต พาร์ ทส์
(Armstrong Auto Parts
Sdn. Bhd.)

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
18.06
-ขายชินG ส่วนเหล็ก ยาง และทองเหลือง เพื อ
นําไปใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ รวมทังG ชุด ควบคุม ราง
หน้ าต่างรถยนต์

11.58 -เป็ นรายการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เกิ ด ขึนG ตามปกติ ผู้ถือ หุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถื อ หุ้นสัดส่วนร้ อยละ 5 ของทุน
โดยเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
G นในอัตราทีใกล้ เคียง จดทะเบียนทีชําระแล้ วของอาร์ มสตรอง ออโต พาร์ ทส์
กับอัตรากํ าไรขันG ต้ นที บริ ษัท ได้ รั บ จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มี
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท

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

4.11

7.32

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Gการค้ าทัว ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2554

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

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2555

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
19.27
-ขายชิ นG ส่ ว นเหล็ ก เพื อ นํ าไปใช้ ในการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
จักรยานยนต์

13.07 -เป็ นรายการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เกิ ด ขึนG ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100
โดยราคาขายเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
G นในอัตราที
ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของพีที. ไฮเล็กซ์ อินโดนีเซีย
ใกล้ เคียงกับอัตรากํ าไรขันG ต้ นทีบริ ษัทได้ รั บจาก 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคล
อืนทีไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษัท

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

0.69

2.85

3) ค่าซื Gอสินค้ าและบริ การ
-ซือG ชิ นG ส่ วนและวัตถุดิบ เพื อ นํ ามาใช้ ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุม
รถจักรยานยนต์

0.30

0.72

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Gการค้ าทัว ไป

-เป็ นรายการซื อG ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว เป็ นชิ นG
ส่วนประกอบทีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้
หรื อปริ มาณการผลิตไม่ค้ ุมทีจะผลิตเอง หรื อไม่
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง
15. ไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรเวท
ลิมิเต็ด
(HI-LEX India Private
Limited)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2554

2555

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

5.01

0.66

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

0.73

0.37

3) ค่าซื Gอผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซื อG ชิ นG ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื อ
นํามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

-

4) เจ้ าหนี Gการค้ า
-ยอดคงค้ างจากการซื อG ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

-เป็ นรายการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เกิ ด ขึนG ตามปกติ 1) ผู้ถื อ หุ้น ร่ ว มกัน คื อ HI-LEX ถื อ หุ้น สัด ส่ ว นร้ อยละ 100
โดยเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
G นในอัตราทีใกล้ เคียง
ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรเวทกับ อัต รากํ า ไรขันG ต้ น ที บ ริ ษั ท ได้ รั จ ากการขาย
ลิมิเต็ด
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มี 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท
-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Gการค้ าทัว ไป

-

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

1.75

-เป็ นรายการซื อG ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึ นG ตามปกติ
เช่นเดียวกับการซือG จากคู่ค้ารายอืน โดยทําการ
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอืน
ในประเทศ (หากมี) แล้ วพิจารณาเลือกผู้ทีเสนอ
ราคาตําสุด

0.57

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกG ารค้ า
ทัว ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

16. บจ.ทีเอสเค (โคเรี ย)
(TSK Korea)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2554

2555

1) ค่าซื Gอผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซื อG ชิ นG ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื อ
นํามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

8.44

19.48 -เป็ นรายการซื อG ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึ นG ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
เช่นเดียวกับการซือG จากคู่ค้ารายอืน โดยทําการ
จดทะเบียนทีชําระแล้ วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรี ย)
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอืน 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ในประเทศ (หากมี) แล้ วพิจารณาเลือกผู้ทีเสนอ
ราคาตําสุด

2) เจ้ าหนี Gการค้ า
-ยอดคงค้ างจากการซื อG ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

3.64

2.31

3) ซื Gอสินทรัพย์
- ซื อG เครื อ งจัก รและอุ ป กรณ์ เ พื อ ผลิ ต สาย
Inner

2.44

7.37 -เป็ นรายการซื อG สิ นทรั พย์ ทีไ ม่ส ามารถผลิ ตใน
ประเทศไทยได้ หรื อ ไม่สามารถจัดหาจากแหล่ง
ภายในประเทศไทยได้

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกG ารค้ า
ทัว ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2554

17. บจ.ยานไต ทีเอสเค เคเบิล 1) ค่าซื Gอผลิตภัณฑ์และบริ การ
36.26
ซิสเต็ม
-ซื อG ชิ นG ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื อ
Yantai TSK Cable System
นํามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

18. บจ.ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม
HI-LEX Cable System

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2555
20.87 -เป็ นรายการซื อG ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึ นG ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
เช่นเดียวกับการซือG จากคู่ค้ารายอืน โดยทําการ
จดทะเบียนทีชําระแล้ วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรี ย)
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอืน 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ในประเทศ (หากมี) แล้ วพิจารณาเลือกผู้ทีเสนอ
ราคาตําสุด

2) เจ้ าหนี Gการค้ า
-ยอดคงค้ า งจากค่ า พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ
บริ การ

3.37

4.88

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกG ารค้ า
ทัว ไป

3) ลูกหนี Gอืน
-ยอดเคลมค่าใช้ จ่ายนําเข้ าค่าภาษีอากร

1.50

-

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Gการค้ าทัว ไป

1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ขายชิ Gนส่วนเหล็กและยาง เพือนําไปใช้ ใน
การประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

-

0.01

-เป็ นรายการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เกิ ด ขึนG ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
โดยเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
G นในอัตราทีใกล้ เคียง
จดทะเบียนทีชําระแล้ วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรี ย)
กับอัตรากํ าไรขันG ต้ นที บริ ษัท ได้ รั บ จากการขาย 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มี
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ

ความสัมพันธ์ กับบริษัท

2554

2555

19. บจ. ไฮเล็กซ์ ฮังการี เคเอฟ ที 1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
(HI-LEX Hungary KFT)
-ขายชินG ส่วนเหล็กและยาง เพื อ นํ าไปใช้ ใน
การประกอบสายควบคุม รถยนต์ และชุ ด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

4.99

4.06

-เป็ นรายการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เกิ ด ขึนG ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุน
โดยเป็ นราคาทีให้ กําไรขันต้
G นในอัตราทีใกล้ เคียง
จดทะเบียนทีชําระแล้ วของบจ.ไฮเล็กซ์ ฮังการี เคเอฟที
กับอัตรากํ าไรขันG ต้ นที บริ ษัท ได้ รั บ จากการขาย 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอืนทีไม่มี
ความเกียวข้ องกับบริ ษัท

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

1.17

0.55

-กําหนดระยะเวลาการให้ สินเชือทางการค้ าตาม
เกณฑ์ปกติทีให้ แก่ลกู หนี Gการค้ าทัว ไป

ค่าซื Gอผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ซื อG ชิ นG ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื อ
นํามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

1.17

-

-เป็ นรายการซื อG ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ กิ ด ขึ นG ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 63 ของทุน
เช่นเดียวกับการซือG จากคู่ค้ารายอืน โดยทําการ
จดทะเบียนทีชําระแล้ วของโชงกิง ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริ การรายอืน 2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ในประเทศ (หากมี) แล้ วพิจารณาเลือกผู้ทีเสนอ
ราคาตําสุด

1) เจ้ าหนี Gการค้ า
- ยอดคงค้ างจากค่าซ่อมแซม

0.14

-

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื อ ทางการค้ าที ไ ด้ รั บ 1) ผู้ถื อ หุ้น ร่ ว มกัน คื อ HI-LEX ถื อ หุ้น สัด ส่ ว นร้ อยละ 100
ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของไฮเล็กซ์ อเมริ กา
เป็ นไปตามเกณฑ์ปกติทีได้ รับจากเจ้ าหนีกG ารค้ า
2) กรรมการร่ วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ทัว ไป

2) ซื Gอสินค้ า
-ซื Gอชิ Gนส่วนเพือมาใช้ กบั เครื องจักรและ
อุปกรณ์

0.77

0.91

20. บจ. โชงกิง ไฮเล็กซ์ เคเบิล
ซิสเต็ม
(Chongqing HI-LEX Cable
System Co., Ltd.)
21. บจ. ไฮเล็กซ์ อเมริ กา
(HI-Lex America)

-เป็ นรายการซื อG สิ น ค้ าเพื อ นํ า มาซ่ อ มแซม
เครื องจักรและอุปกรณ์
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง

22. บจ. พี. ทูลลิง จํากัด
(P. Tooling Co., Ltd.)

ลักษณะรายการ
1) ซื Gอสินทรัพย์
- ซื Gอแม่พิมพ์

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2554

2555

-

0.14

เงือนไขราคา/ความจําเป็ น
ในการเข้ าทํารายการ
- รายการซื Gอแม่พิมพ์เพือนํามาผลิดสินค้ า
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ความสัมพันธ์ กับบริษัท
1) กรรมการร่ วมกันคือนายสริ ศ พัฒนะเมลือง

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

10.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทได้ พิจารณารายการระหว่างกันตามข้ อ (10.1) แล้ วมีความเห็นว่ารายการซื Gอ
ขายผลิตภัณฑ์ และบริ การรวมถึงรายการซื Gอสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็ นรายการทีเกิดขึ Gนตามปกติของบริ ษัท
และเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล และจําเป็ นต่อการดํา เนินธุรกิจของบริ ษั ท โดยการเข้ าทํารายการดังกล่า ว
บริ ษั ท ได้ พิจ ารณาถึง ประโยชน์ สูง สุดของบริ ษั ทและผู้ถือ หุ้นโดยรวมเป็ นสํา คัญ โดยเงื อ นไขต่า ง ๆ ของ
รายการระหว่างกันทีเกิดขึ Gนจะถูกกําหนดให้ เป็ นไปตามเงือนไขการค้ าทัว ไป และราคาเป็ นไปตามกลไกการ
แข่งขัน หรื อเป็ นราคาทีมีความสมเหตุสมผล และมีเงือนไขไม่แตกต่างจากการทํารายการกับบุคคลภายนอก
10.3 มาตรการหรือขัน$ ตอนในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทมีขนตอนการอนุ
ัG
มตั ิการทํารายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันต้ องอยู่บนพื Gนฐานของความ
จําเป็ น ความสมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการทํา รายการกับบุคคภายนอก กรณีทีมี
รายการระหว่างกันของบริ ษัท หรื อบริ ษัทร่ วมกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ สว่ น
เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ นอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้ใ ห้ ความเห็ น
เกียวกับความจําเป็ นในการเข้ าทํารายการและความเหมาะสมทางด้ านราคาของรายการนันG ๆ โดยพิจารณา
เงือนไขต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรี ยบเทียบกับราคา
ของบุคคลภายนอกหรื อราคาตลาด และในกรณีทีมีรายการระหว่างกันทีมีสาระสําคัญ บริ ษัทจะจัดให้ ผ่าน
การอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังการประชุ
G
มผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
ทังนี
G Gหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึ Gน บริ ษัท
จะจัดให้ ผ้ เู ชียวชาญอิสระ เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือนําไปใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสียจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทังจะมี
G การเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินทีตรวจสอบ หรื อสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
10.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในอนาคตบริ ษั ท อาจมี ค วามจํ า เป็ นที จะต้ อ งเข้ า ทํ า รายการระหว่า งกัน บริ ษั ท จะปฏิ บัติ ใ ห้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่า ด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบัง คับ ประกาศ คําสัง หรื อข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั Gงเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีเรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับบุคคล หรื อ
กิจการทีเกียวข้ องกัน ซึง กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
เกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกัน และการได้ มาหรื อจําหน่ายไป
กรณีการเข้ าทํารายการระหว่างกันทีเกิดขึ Gนเป็ นปกติ เช่น การจ้ างผลิตชิ Gนงาน การซื Gอผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และ
การขายผลิตภัณฑ์ เป็ นรายการทีเกิดขึ Gนต่อเนืองในอนาคต บริ ษัทได้ กําหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบตั ิ
ให้ เป็ นไปตามลัก ษณะการค้ าโดยทัว ไป โดยอ้ างอิ ง กั บ ราคา และเงื อ นไขที เ หมาะสมและราคายุติ ธ รรม
สมเหตุสมผล และสามารถเปรี ยบเที ยบกับ ราคาตลาดที ใ ช้ กับ ลูก ค้ า ทัว ไป รวมทังG สามารถตรวจสอบได้ ตาม
หลักเกณฑ์ของรายการทีเข้ าข่ายเป็ นรายการทีเกิดขึ Gนเป็ นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ กําหนดให้ มีการ
ตรวจสอบการทํารายการระหว่างกันโดยว่าจ้ างผู้เชียวชาญการตรวจสอบภายในมาดําเนินการตรวจสอบว่า ได้
ปฏิบตั ิตามระเบียบของบริ ษัท และเป็ นไปตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้ าทํารายการระหว่างกันทีไม่เข้ าข่ายรายการทีเกิดขึ Gนเป็ นปกติดงั กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจะ
ปฏิ บัติต ามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ และข้ อบัง คับ คํา สัง หรื อ ข้ อกํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการระหว่างกัน
และการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินของบริ ษัท และเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินทีได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และได้ รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
G G
หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ Gนกับบุคคลทีเกียวข้ อง มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใน
อนาคต จะจัดให้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ ความเห็นเกี ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณี ที
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีเกิดขึ Gน บริ ษัทจะจัดให้ มีบคุ คลทีมี
ความรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินทีมีความเป็ นอิสระ เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกียวกับรายการ
ระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อบุคคลทีมีความรู้ ความชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช้
ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี เพือให้ มีความมัน ใจว่าการเข้ าทํารายการ
ดังกล่าวจะไม่เป็ นการโยกย้ าย หรื อถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท แต่เป็ นการทํารายการ
ทีบริ ษัทได้ คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
11.1 งบการเงิน
(ก) สรุ ปรายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน และรายงานการสอบ
บัญชี
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบงบทางการเงินของบริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) และข้ อมูลทาง
การเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ Gนตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัว ไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้ นโยบายบัญชี ทีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่า งสมํา เสมอและใช้ ดุลยพินิจอย่า งระมัดระวัง อย่างดีทีสุดในการจัดทํา
รวมทังมี
G การเปิ ดเผยข้ อมูลทีสาํ คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบควบคุมภายในทีมีประสิทธิผล เพือให้ มนั ใจว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมี
ความถูกต้ อง ครบถ้ วน โดยงบการเงินของบริ ษัทได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด
ในการตรวจสอบนันทางคณะกรรมการบริ
G
ษัทได้ สนับสนุนข้ อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพือให้ ผ้ สู อบบัญชีสามารถตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นได้ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีทีแสดงไว้
ในรายงานประจําปี แล้ ว
ในการนี G บริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
G
ซึงประกอบด้ วยกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าทีหรื อ
ลูกจ้ างบริ ษัท เป็ นผู้รับผิดชอบเกียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกียวกับเรื องนี G ซึง ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษั ท โดยรวมอยู่ในระดับทีน่า พอใจและ
สามารถสร้ างความเชือมัน อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริ ษัท ประจําปี สิ Gนสุดวันที 30 กันยายน 2555 มีความเชือถือได้
โดยได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัว ไป และปฏิบตั ิถกู ต้ องตามกฎหมายและกฎระเบียบอืน ๆ ทีเกียวข้ อง

(นายสริ ศ พัฒนะเมลือง)
กรรมการผู้จดั การ
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สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่ านมา
งบการเงินของบริ ษัทปี 2553 – 2555 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท สหการสอบบัญชี จํากัด ซึงได้ แสดง
ความเห็นและรายงานการตรวจสอบดังนี G

งบการเงินปี 2553

ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไข

งบการเงินปี 2554

ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไข

งบการเงินปี 2555

ณ วันที 30 กันยายน 2555 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไข
งบกําไรขาดทุน

รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กําไรขัน$ ต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
รายได้ อืน
กําไรจากการดําเนินงาน
ดอกเบี Gยจ่าย
ภาษีเงินได้

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555**
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
2,618
100
2,253
100
2,355
100
2,061
557
297
47
307
0
16

79
21
11
2
12
0
1

1,778
475
303
43
215
1
14

79
21
13
2
10
0
1

1,951
404
266
26
164
1
9

83
17
11
1
7
0
0

291

11

200

9

154

7

283
120
37
424
287
26
1,177
26
869
1

14
6
2
20
14
1
57
1
42
0

98
113
26
212
514
40
1,003
26
926
1

5
6
1
11
26
2
51
1
48
0

141
0
32
631
415
38
1,257
26
1,143
1

6
0
1
26
17
2
52
1
47
0

รวมสินทรั พย์
2,073
100
1,956
100
** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)

2,427

100

กําไรสุทธิสําหรับงวด
งบดุล
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว คราว
ลูกหนี Gการค้ าและลูกหนี Gอืน- กิจการทีเกียวข้ องกัน
ลูกหนี Gการค้ าและลูกหนี Gอืน - ทัว ไป
สินค้ าคงเหลือ
อืน ๆ
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัททีเกียวข้ องกัน
ทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ต่ อ)

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555**
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)

หนีส$ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี Gการค้ า - กิจการทีเกียวข้ องกัน
เจ้ าหนี Gการค้ า – กิจการอืน
เจ้ าหนี Gจากการซื Gอสินทรัพย์
เจ้ าหนี Gเช่าซื Gอสินทรัพย์ทีถงึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวทีถงึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี
เจ้ าหนี Gอืน
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
หนี Gสินหมุนเวียนอืน

65
320
10
2
30
40
25

3
16
0
0
1
2
1

75
204
18
4
18
30
21

4
10
1
0
1
2
1

142
386
40
6
57
29
102
6

6
16
2
0
2
1
5
0

รวมหนีส$ ินหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เจ้ าหนี Gเช่าซื Gอสินทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะยาว
ประมาณการหนี Gสิน
หนี Gสินไม่หมุนเวียนอืน

492
1
13
-

23
0
1
-

370
22
6
15
8

19
1
0
1
1

768
21
8
52
19
0

32
1
0
2
1

รวมหนีส$ ิน
506
24
421
22
ทุนเรื อนหุ้น - หุ้นสามัญ ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระเต็ม
มูลค่า
- หุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
260
13
260
13
เงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
465
22
465
24
กําไรสะสมจัดสรรแล้ ว
- สํารองตามกฎหมาย
27
1
27
1
กําไรสะสมทียงั ไม่ได้ จดั สรร
815
40
783
40
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
1,567
76
1,535
78
รวมหนีส$ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
2,073
100
1,956
100
** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)

868

36

260

11

465

19

27
807
1,559
2,427

1
33
64
100
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้ านบาท
งบกระแสเงินสด

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555**

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้

307

214

163

75

77

69

ค่าเสือมราคาอสังหาริ มทรัพย์

8

8

2

ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

3

6

5

(กําไร)/ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์

(2)

(0.03)

(2)

ขาดทุนจากการเลิกใช้ สินทรัพย์

0.5

0.02

0.3

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

-

2

1

ประมาณการหนี Gสิน

4

4

5

(0.8)

0.04

0.8

ดอกเบี Gยรับ

(2)

(5)

0.2

ค่าใช้ จ่ายดอกเบี Gย

0.2

1

1

393

307

245

(เพิมขึ Gน)ลดลงในลูกหนี Gการค้ าและตัว เงินรับ

(71)

223

(425)

(เพิมขึ Gน)ลดลงในสินค้ าคงเหลือ

(43)

(226)

99

(เพิมขึ Gน)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอืน

(17)

(14)

2

(เพิมขึ Gน)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

(0.7)

0.2

(0.3)

เพิมขึ Gน(ลดลง)ในเจ้ าหนี Gการค้ าและตัว เงินจ่าย

44

(120)

262

เพิมขึ Gน(ลดลง)ในเจ้ าหนี Gซื Gอสินทรัพย์

(5)

-

-

เพิมขึ Gน(ลดลง)ในค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

11

(7)

75

เพิมขึ Gน(ลดลง)ในหนี Gสินหมุนเวียนอืน

11

(3)

(15)

(5)

(2)

(3)

(2)

8

(8)

322

160

230

2

5

0.6

เงินสดจ่ายดอกเบี Gย

(0.2)

(1)

(1)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(9)

(17)

(11)

147

218

รายการปรับปรุ งเพือกระทบยอดกําไรสุทธิเป็ นเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสือมราคาสินทรัพย์

(กําไร)/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียงั ไม่เกิดขึ Gน

เพิมขึ Gน(ลดลง)ในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เพิมขึ Gน(ลดลง)ในประมาณการหนี Gสิน

-

เพิมขึ Gน(ลดลง)ในหนี Gสินไม่หมุนเวียนอืนๆ
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบี Gย

เงินสดสุทธิได้ มาจาก/(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
315
** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้ านบาท
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555**

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื Gอเงินลงทุนชัว คราว

(55)

7

113

เงินสดจ่ายเพือซื Gอสินทรัพย์ถาวร

(55)

(125)

(256)

เงินสดจ่ายเพือซื Gอสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(3)

(5)

(11)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร

11

1

5

(102)

(122)

(149)

0.7

(0.7)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก/(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิมขึ Gน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

108

เงินสดจ่ายเจ้ าหนี Gเช่าซื Gอสินทรัพย์

(2)

(2)

(4)

(208)

(208)

(130)

(210)

(209)

(26)

3

(184)

43

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด

279

282

98

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน$ งวด

282

98

141

เงินสดจ่ายปั นผล
เงินสดสุทธิได้ มาจาก/(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน$ (ลดลง)สุทธิ

อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555**

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

2

3

2

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

เท่า

2

1

1

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

1

0.4

0.3

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี Gการค้ า

เท่า

6

9

4

ระยะเวลาเก็บหนี Gเฉลีย

วัน

60

40

90

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

เท่า

7

4

4

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย

วัน

51

90

90

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี G

เท่า

5

6

5

ระยะเวลาชําระหนี G

วัน

72

60

72

70

108

Cash Cycle
วัน
39
** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)

- 78 -

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555**

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขันต้
G น

%

21

21

17

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

%

12

10

7

อัตรากําไรอืน

%

2

2

1

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร

%

69

12

42

อัตรากําไรสุทธิ

%

11

9

6

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

19

13

10

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

14

10

6

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

43

31

20

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

1

1

1

อัตราส่วนหนี Gสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.32

0.27

0.56

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี Gย

เท่า

1,618

119

226

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis)

เท่า

0.98

0.44

1.24

71

84

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

อัตราการจ่ายเงินปั นผล
%
70
** ข้ อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท)

- 79 -

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

11.2 อธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานปี 2555
ผลการดําเนินงาน
ในปี 2555 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 2,427 ล้ านบาท หนี Gสินรวมจํานวน 868 ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมทังสิ
G Gน 1,559 ล้ านบาท โดยผลการดําเนินงานประจําปี 2555 เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2554 บริ ษัท
มีรายได้ รวมทังสิ
G Gน 2,381 ล้ านบาท และ 2,296 ล้ านบาท เพิมขึ Gน จํานวน 85 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 4% และมี
กําไรสุทธิจํานวน 154 ล้ านบาท และจํานวน 200 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิตอ่ รายได้ รวมเป็ น 6% และ 9%
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี G






ด้ านรายได้
รายได้ รวมปี 2555 จํานวน 2,381 ล้ านบาท เพิมขึ Gนจํานวน 85 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 4% มาจากรายได้ จาก
การขายในประเทศ เพิมขึ Gนจํานวน 165 ล้ านบาท รายได้ จากการขายต่างประเทศ ลดลงจํานวน 63 ล้ านบาท
และรายได้ อืน ๆ ลดลงจํานวน 17 ล้ านบาท มีรายละเอียดดังนี G
- รายได้ จากการขายสายควบคุมรถยนต์จํานวน 1,516 ล้ านบาท เพิมขึ Gนจํานวน 182 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
14%
- รายได้ จากการขายสายควบคุมรถจักรยานยนต์จํานวน 447 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 85 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ น 16%
- รายได้ จากการขายชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์จํานวน 339 ล้ านบาท เพิมขึ Gนจํานวน 35 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ น 12%
- รายได้ อืน ๆ จํานวน 26 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 17 ล้ านบาท รายได้ อืนๆ ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของ
รายได้ จากการขายสินทรัพย์และรายได้ จากการขายสินค้ าตัวอย่าง
ต้ นทุนขายและค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหารต่ อรายได้ รวม
- ปี 2555 ต้ นทุนขายจํานวน 1,951 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราต้ นทุนขายต่อรายได้ รวม 82% และปี 2554 มี
จํานวน 1,778 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราต้ นทุนขายต่อรายได้ รวม 77%
- ปี 2555 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารจํานวน 266 ล้ านบาท และปี 2554 มีจํานวน 303 ล้ านบาท คิด
เป็ นอัตราค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารต่อรายได้ รวมเป็ น 11% และ 13% ตามลําดับ ลดลง 2% เป็ นผล
มาจากค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงาน
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที 30 กันยายน 2555 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 2,427 ล้ านบาท เพิมขึ Gน 471 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
24% มีทีมาดังนี G
- สินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 1,257 ล้ านบาท เพิมขึ Gน 254 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 25% มาจากเงินสดและ
เงินฝากธนาคารลดลง 72 ล้ านบาท และลูกหนี Gการค้ าเพิมขึ Gน 425 ล้ านบาท โดยบริ ษัทมีผลการ
ดําเนินงานปี 2555 เพิมขึ Gน ทําให้ มีการรับชําระเงินจากลูกหนี Gการค้ าเพิมขึ Gนจากปี 2554 รวมทังมี
G ลกู หนี G
การค้ าเพิมขึ Gนและสินค้ าคงเหลือลดลงด้ วย
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจํานวน 1,170 ล้ านบาท เพิมขึ Gน 218 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 23% ส่วนใหญ่มาจาก
การซื Gอสินทรัพย์ถาวร
- 80 -

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

หนีส$ นิ
ปี 2555 มีหนี Gสินจํานวน 868 ล้ านบาท เพิมขึ Gน 447 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 106% มาจากหนี Gสินหมุนเวียน
จํานวน 768 ล้ านบาท เพิมขึ Gน 398 ล้ านบาท ประกอบด้ วยเจ้ าหนี Gการค้ าเพิมขึ Gน 249 ล้ านบาท เงินกู้ยืม
ระยะยาวเพิมขึ Gน 109 ล้ านบาทและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเพิมขึ Gนด้ วย
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ปี 2555 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 1,559 ล้ านบาท เพิมขึ Gน 24 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 2% เนืองจากในปี
2555 บริ ษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 154 ล้ านบาท และจ่ายเงินปั นผลจํานวน 130 ล้ านบาท
ทังนี
G G มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value per Share) ในปี 2555 เป็ นจํานวน 6.00 บาทต่อหุ้น เพิมขึ Gนจํานวน
0.09 บาทต่อหุ้น (ปี 2554 มีจํานวน 5.91 บาทต่อหุ้น) และมีอัตราส่ว นหนีสG ินต่อส่ว นของผู้ถือหุ้น (D/E
Ratio) ในปี 2555 และ ปี 2554 เป็ นจํานวน 0.56 เท่า และ 0.27 เท่า ตามลําดับ เนืองจากหนี Gสินเพิมขึ Gน
106% และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึ Gน 2%

11.3 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1 ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ แก่
- สํานักงานสอบบัญชีบริ ษัท สหการสอบบัญชี จํากัด หรื อกิจการทีเกียวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานที
ผู้สอบบัญชีสงั กัด ในรอบปี ทีผา่ นมามีการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินรวม 440,000 บาท (สีแ สนสีห มืน
บาทถ้ วน)
- ค่าทีพกั และพาหนะเดินทางของผู้สอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 57,500 บาท (ห้ าหมืนเจ็ดพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน)
2 ค่ าบริการอืน (Non-audit Fee)
- ค่าบริ การวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็ นจํานวนเงิน 50,000 บาท (ห้ าหมืนบาทถ้ วน)
ทังนี
G G ผู้สอบบัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทมาตังแต่
G ปี 2547 - 2555 รวมเป็ นระยะเวลา 9 ปี และปฏิบตั ิหน้ าทีในฐานะ
ผู้สอบบัญชีได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

12. ข้ อมูลอืนทีเกียวข้ อง
- ไม่มี -
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ส่ วนที 2
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี Gแล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรองว่า
ข้ อมูลดัง กล่า วถูกต้ องครบถ้ ว น ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทํา ให้ ผ้ ูอืนสํา คัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ ง ในสาระสํา คัญ
นอกจากนี G บริ ษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
ในสาระสําคัญเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษัท
(2) บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลทีดี เพือให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลใน
ส่ว นที เป็ นสาระสํา คัญทังG ของบริ ษั ทอย่า งถูกต้ อ งครบถ้ ว นแล้ ว รวมทังG ควบคุมดูแลให้ มีก ารปฏิบัติ ตามระบบ
ดังกล่าว
(3) บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว และบริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที 26 พฤศจิกายน 2555 ต่อผู้สอบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึงครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลียนแปลงทีสําคัญของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทังการกระทํ
G
าทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัท
ในการนี Gเพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมด
G
เป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทได้
มอบหมายให้ นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง เป็ นผู้ลงลายมือชื อกํา กับเอกสารนีไG ว้ ทุกหน้ า ด้ วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชือของ นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง กํากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทีบริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของ
ข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชือ

สกุล

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

1. นายสรรเสริ ญ

จุฬางกูร

ประธานกรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

2. นายชูทอง

พัฒนะเมลือง รองประธานกรรมการ / รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

3. นายสริ ศ

พัฒนะเมลือง กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการผู้จดั การ

4. นายทวีฉตั ร

จุฬางกูร

กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา
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ชือ

5. นายกรกฤช

สกุล

ตําแหน่ง

จุฬางกูร

กรรมการ / กรรมการสรรหา

6. Mr. Katsuyoshi Ogaki

ชือผู้รับมอบอํานาจ

นางสาวสิริณา

ลายมือชือ

กรรมการ /
ผู้จดั การทัว ไปอาวุโส ส่วนงานวิจยั และพัฒนา

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

พัฒนะเมลือง ผู้จดั การทัว ไป ส่วนงานบริ หารธุรกิจ

หมายเหตุ มาตรา 89/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องร่วมกันรับผิดต่อบุคคล
ทีซื Gอขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ Gนเนืองจากการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรื อประชาชน
ทัว ไป โดยแสดงข้ อความทีเป็ นเท็จในสาระสําคัญหรื อปกปิ ดข้ อความจริ งทีควรบอกให้ แจ้ งในสาระสําคัญ ในกรณี
ของงบการเงินและรายงานเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท หรื อรายงานอืนใดทีต้องเปิ ดเผย
ตามมาตรา 56 หรื อมาตรา 199 โดยมิได้ จํากัดความรับผิดไว้ เฉพาะกรรมการและผู้บริ หารทีลงลายมือชือรับรอง
ความถูกต้ องของข้ อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านันG อย่างไรก็ดี กรรมการหรื อผู้บริ หารซึงสามารถพิสจู น์ได้ ว่าโดย
ตําแหน่งหน้ าทีตนไม่อาจล่วงรู้ ถึงความแท้ จริ งของข้ อมูลหรื อการขาดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งนันG ย่อมไม่มีความรับผิด
ตามมาตรา 89/20
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

1. นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร

71

คุณวุฒิทางการศึกษา
มัธยมศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2555)
83,115,000 หุ้น
(31.99%)

ประสบการณ์ทํางาน
ความสัมพันธ์
บิดานายทวีฉัตร จุฬางกูร
และนายกรกฤช จุฬางกูร

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2521 - ปั จจุบนั

2534 - ปั จจุบนั

2515 - ปั จจุบนั

2529 - ปั จจุบนั

2534 - ปั จจุบนั

2534 - ปั จจุบนั
2534 - ปั จจุบนั

2538 - ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบนั

ชือหน่วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บจ.ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน

ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอืน ๆ

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ทุกชนิด

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี G อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้ างทําแบบพิมพ์

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี G เวิร์ค

ผลิตชิ Gนส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั มขึ Gนรูป
ชิ Gนส่วนท่อไอเสีย

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท
แมนูแฟคเจอริ ง
บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรี ยล
แมนูแฟคเจอริ ง

ผลิตโครงเบาะพร้ อมพนักพิงและอุปกรณ์เลือน

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก
แผ่นเส้ นใยอัดและแผ่นพลาสติกเพือใช้ ประกอบ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตชิ Gนส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์

บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี

ผลิตท่อไอเสียรถยนต์

- 84 -

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี
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ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2555)

ประสบการณ์ทํางาน
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา
2540 - ปั จจุบนั

2541 - ปั จจุบนั

2545 - ปั จจุบนั
2517 - ปั จจุบนั
2525 - ปั จจุบนั

2530 - ปั จจุบนั
2531 - ปั จจุบนั
2531 - ปั จจุบนั

2533 - ปั จจุบนั

2536 - ปั จจุบนั
2537 - ปั จจุบนั
2537 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ง

ชือหน่วยงาน/บริ ษัท

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

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ ง เซ็นเตอร์

ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื องฉีดพลาสติก
โลหะงานไม้

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี

ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ Gนส่วนรถยนต์

บจ.ออโต้ อินทีเรี ยร์ โปรดักส์

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

บจ.ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้ นท์

ผลิต นําเข้ า ส่งออก และรับจ้ างผลิตพรมปูพื Gน
หัวหมอนเบาะรถยนต์
ผลิต ขาย ชิ Gนส่วน Press Part ของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
ผลิตชิ Gนส่วนประกอบให้ อตุ สาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ
ปลอกสาย
ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์
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บจ.ไทยออโตอินดัสตรี
บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท

บจ.บางกอก อีเกิล วิง
บจ.ซัมมิท สเตียริ ง วีล

ผลิตชิ Gนส่วน Press Part
ผลิต ขาย และรับจ้ างทําพวงมาลัยรถยนต์และ
กระปุกเกียร์ รถยนต์

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรี ยล

นําเข้ าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น
รับจ้ างตัดเหล็ก

บจ.ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ ง

ผลิตและรับจ้ างผลิตโช๊ คอัพ

บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ

ผลิตชิ Gนส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt

บจ.ไทยซีทเบลท์

ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสาย
เข็มขัดนิรภัย

ประวัติการ
กระทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2555)

ประสบการณ์ทํางาน
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา
2538 - ปั จจุบนั
2538 - ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบนั

2540 - ปั จจุบนั
2541 - ปั จจุบนั
2542 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
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ชือหน่วยงาน/บริ ษัท
บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี

ผลิตผ้ าสําหรับหุ้มเบาะรถยนต์

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

ผลิตชิ Gนส่วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิคส์ และอืน ๆ
ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ ง

ผลิต ขาย แกนพวงมาลัยรถยนต์

บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ ท

ผลิตชิ Gนส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อค ประตูรถยนต์
ฝากระโปรงรถยนต์
ธุรกิจให้ เช่า

บจ.ซัมมิท อินดัสตรี G (ประเทศไทย)

บจ.จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท ผลิตเบาะนัง รถยนต์
อินทีเรี ยส์
บจ.เอช เอส เอช
ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอืน
บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
บจ.ฮายาม่า อินเตอร์ เทรด
บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม

จําหน่ายชิ Gนงานพรม แผ่นยางทีใช้ กบั รถยนต์
ผลิตชิ Gนส่วนเบาะทีนงั รถยนต์

บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ ท
บจ.ซัมมิท ไฮย่า (ประเทศไทย)

ผลิตชิ Gนส่วนรถยนต์
ผลิตและซ่อมแซมเครื องจักรและอุปกรณ์การผลิต

บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ ง

ผลิตเบรคมือรถยนต์

บจ.ซัมมิท รี เทอร์ นิทโตกุ ซาวด์ พรู๊ฟ

ผลิตเพือขายและส่งออกซึง วัสดุกนั เสียงสําหรับ
รถยนต์

ประวัติการ
กระทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2555)

ประสบการณ์ทํางาน
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2549 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
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ชือหน่วยงาน/บริ ษัท
บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ
แมนูแฟคเจอริ ง
บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์
โอโตโมทีฟ
บจ.ซัมมิท ออนกรี น มีเดีย

ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทังชิ
G Gนส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ของยานพาหนะ
ผลิตหรื อรับจ้ างผลิตเครื องมือ ผลิตชิ Gนส่วน
ตัวถังรถยนต์และชิ Gนส่วนอะไหล่รถยนต์อืน ๆ
ประกอบกิจการการพิมพ์

บจ.ซัมมิท กรี นวัลเล่ย์ เชียงใหม่
กอล์ฟคลับ
บจ.แคสมา เรสซิง

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

บจ.ซัมมิท อาร์ แอนด์ดี เซ็นเตอร์
บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิท
บจ.ซัมมิท โอโต บอดี G สกิลล์
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์
บจ.เซ็นทรัล มอเตอร์ วีล (ประเทศไทย)
บจ.สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์ วสิ
เซ็นเตอร์

ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้ า
อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์
ประกอบกิจการผลิตชิ Gนส่วนรถยนต์
ประกอบกิจการฝึ กอบรม
กระทะล้ อ
Coil Steel

ประวัติการ
กระทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
2. นายชูทอง พัฒนะเมลือง

อายุ
(ปี )
69

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาโท
สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2555)
16,997,400 หุ้น
(6.54%)

ประสบการณ์ทํางาน
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บิดานายสริ ศ พัฒนะเมลือง 2521 - ปั จจุบนั
และน.ส.สิริณา พัฒนะเมลือง

รองประธานกรรมการ
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท

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

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

ผลิตชิ Gนส่วนประกอบให้ อตุ สาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ
ปลอกสาย
ผลิตชิ Gนส่วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอืน ๆ
ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

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

2525 - ปั จจุบนั
หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP
35/2005)

2538 - ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบนั
2531 - ปั จจุบนั

2547 - ปั จจุบนั
3. นายสริ ศ พัฒนะเมลือง

37

ปริ ญญาโท
สาขาบริ หารธุรกิจ
New Hampshire
College,
สหรัฐอเมริ กา
หลักสูตร : IOD
- Director Certification
Program (DCP
42/2004)

460,200 หุ้น
(0.18%)

ชือหน่วยงาน/บริ ษัท

บุตรนายชูทอง พัฒนะเมลือง 2547 – ปั จจุบนั

2554 – ปั จจุบนั

2539 – ปั จจุบนั
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บจ.ซัมมิท สเตียริ ง วีล

ผลิต ขาย และรับจ้ างทําพวงมาลัยรถยนต์และ
กระปุกเกียร์ รถยนต์

บจ.อมตะ ซัมมิท เรดดี G บิลท์

ให้ เช่าและจําหน่ายโรงงานสําเร็ จรูป

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บจ.พี. ทูลลิง

ออกแบบและจัดสร้ างแม่พิมพ์ทกุ ชนิดทุกประเภท
รวมทังเครื
G  องมือเครื องใช้ เครื องจักรและอุปกรณ์ ที
เกียวข้ อง
ผลิตชิ Gนส่วนประกอบให้ อตุ สาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ
ปลอกสาย
ผลิตชิ Gนส่วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิคส์ และอืน ๆ
ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
4. นายมากาโต เทราอุรา

อายุ
(ปี )
75

คุณวุฒิทางการศึกษา
Mechanical
Engineering, Faculty
of Technology,
Shizuoka University,
ญีปนุ่

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2555)

ความสัมพันธ์

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทํางาน
ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชือหน่วยงาน/บริ ษัท

2524 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

2538 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2546 - ปั จจุบนั

กรรมการ

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

2523 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

2543 - ปั จจุบนั

กรรมการ

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ และ
Door Module
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตชิ Gนส่วนสําหรับรถยนต์

2532 - ปั จจุบนั

กรรมการ

HI-LEX Controls Inc.

2518 - ปั จจุบนั
2542 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการ

HI-LEX Corporation
HI-LEX India Private Ltd.

2542 - ปั จจุบนั
2528 - ปั จจุบนั
2516 - ปั จจุบนั
2524 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

HI-LEX Vietnam Co., Ltd.
Izushi Cable, Inc.
HI-LEX KANTO, Inc.
HI-LEX Saitama, Inc.

2532 - ปั จจุบนั

กรรมการ

HI-LEX Shimane, Inc.

2521 - ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

PT. HI-LEX Indonesia

2532 - ปั จจุบนั
2516 - ปั จจุบนั
2515 - ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

PT. HI-LEX Parts. Indonesia
Tajima TSK, Inc.
TSK (Korea) Co., Ltd.
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ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ และ
Rear Slider
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตชิ Gนส่วนยานยนต์
ผลิตชิ Gนส่วนยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2555)

ประสบการณ์ทํางาน
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2545 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2535 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

2536 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2543 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2549 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ
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ชือหน่วยงาน/บริ ษัท
Yantai TSK Cable System Co., Ltd. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์
HI-LEX America Inc.
ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
Daedong HI-LEX of America Inc.
ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ และ
LLC.
Door Module
HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
HI-LEX Cable System Co., Ltd.
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมราง
(Europe)
กระจกหน้ าต่างรถยนต์
HI-LEX Hungary Cable System
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
Manufacturing LLC.
Guangdong HI-LEX Cable System ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
Co., Ltd
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
Changchun HI-LEX Auto Cable
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
Co., Ltd
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ประวัติการ
กระทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร

อายุ
(ปี )
41

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาโท
สาขา Finance
Webster University

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2555)
19,109,300 หุ้น
(7.36%)

ประสบการณ์ทํางาน
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา

บุตรนายสรรเสริ ญ จุฬางกูร

2546 - ปั จจุบนั

2536 - ปั จจุบนั
2537 - ปั จจุบนั
2538 - ปั จจุบนั
2538 - ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบนั
2541 - ปั จจุบนั
2541 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ง
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
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ชือหน่วยงาน/บริ ษัท
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี G อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้ างทําแบบพิมพ์

บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ

ผลิตชิ Gนส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ ง
บจ.อีสเทิร์น พี.ยู. โฟม อินดัสตรี

ผลิตชิ Gนส่วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิคส์ และอืน ๆ
ผลิตชิ Gนส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์

บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี

ผลิตท่อไอเสียรถยนต์

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี

ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ Gนส่วนรถยนต์

บจ.ซัมมิท อินดัสตรี G (ประเทศไทย)
บจ.ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน

ธุรกิจให้ เช่า
ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอืน ๆ

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ทุกชนิด
ผลิตโครงเบาะพร้ อมพนักพิงและอุปกรณ์เลือน

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท แมนู
แฟคเจอริ ง
บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี G เวิร์ค
บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรี ยล
บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ ง เซ็นเตอร์

ผลิตชิ Gนส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั มขึ Gนรูป
ชิ Gนส่วนท่อไอเสีย
นําเข้ าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น
รับจ้ างตัดเหล็ก
ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื องฉีดพลาสติก
โลหะงานไม้

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2555)

ประสบการณ์ทํางาน
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั

2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ง
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ออโต้ อินทีเรี ยร์ โปรดักส์

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ

บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี

2546 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

2547 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

2547 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั

ชือหน่วยงาน/บริ ษัท
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บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรี ยลแมนู
แฟคเจอริ ง

บจ.ไทยซีทเบลท์

บจ.ซัมมิท สเตียริ ง วีล
บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี
เวียดนาม
บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ ท

ผลิต นําเข้ า ส่งออก และรับจ้ างผลิตพรมปูพื Gน
หัวหมอนเบาะรถยนต์
ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก
แผ่นเส้ นใยอัดและแผ่นพลาสติก เพือใช้ ประกอบ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสาย
เข็มขัดนิรภัย
ผลิตผ้ าสําหรับหุ้มเบาะรถยนต์
ผลิต ขาย และรับจ้ างทําพวงมาลัยรถยนต์และ
กระปุกเกียร์ รถยนต์
ผลิตชิ Gนส่วนเบาะทีนงั รถยนต์

บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ ง

ผลิตชิ Gนส่วนประกอบให้ อตุ สาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ
ปลอกสาย
ผลิตเบรคมือรถยนต์

บจ.ซัมมิท ไฮย่า (ประเทศไทย)

ผลิตและซ่อมแซมเครื องจักรและอุปกรณ์การผลิต

บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ ท
บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์
โอโตโมทีฟ
บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ
แมนูแฟคเจอริ ง
บจ.ซัมมิท ออนกรี น มีเดีย

ผลิตชิ Gนส่วนรถยนต์
ผลิตหรื อรับจ้ างผลิตเครื องมือ ผลิตชิ Gนส่วน
ตัวถังรถยนต์และชิ Gนส่วนอะไหล่รถยนต์อืน ๆ
ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทังชิ
G Gนส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ของยานพาหนะ
ประกอบกิจการการพิมพ์

ประวัติการ
กระทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2555)

ประสบการณ์ทํางาน
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา
2550 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั

2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ง

ชือหน่วยงาน/บริ ษัท

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท กรี นวัลเล่ย์ เชียงใหม่
กอล์ฟคลับ
บจ.แคสมา เรสซิง

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี G สกิลล์
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์
บจ.ซัมมิท อาร์ แอนด์ดี เซ็นเตอร์
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บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ ปอเรชัน
บจ.เจ แม็ค พร็ อพเพอร์ ตี G แอ็คเซ็ส

บจ. สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์ วิส
เซ็นเตอร์

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้ าอุปกรณ์
ตกแต่งรถยนต์
ประกอบกิจการ หา ซื Gอ ขายและให้ เช่าเกียวกับ
สังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ทกุ ประเภท
ประกอบกิจการจัดหา ซื Gอ ขาย และให้ เช่าเครื องจักร
รวมทังอุ
G ปกรณ์ชิ Gนส่วนของสินค้ า
ประเภทดังกล่าวทุกประเภท
ประกอบกิจการฝึ กอบรม
ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์
Coil Steel

ประวัติการ
กระทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
6. นายกรกฤช จุฬางกูร

อายุ
(ปี )
35

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาโท
สาขา Technology
Management Program,
American Inter
Continental University,
Los Angeles,
สหรัฐอเมริ กา
หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP
77/2009)

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2555)
4,000,000 หุ้น
(1.54%)

ประสบการณ์ทํางาน
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา

บุตรนายสรรเสริ ญ จุฬางกูร

2552 - ปั จจุบนั

2552 – ปั จจุบนั

2552 – ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั

2552 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั

2552 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ง

ชือหน่วยงาน/บริ ษัท

กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บจ.ซัมมิท คอร์ ปอเรชัน

ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอืน ๆ

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี G อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้ างทําแบบพิมพ์

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ทุกชนิด
ผลิตชิ Gนส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั มขึ Gนรูป
ชิ Gนส่วนท่อไอเสีย

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี
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บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี G เวิร์ค

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท
แมนูแฟคเจอริ ง
บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรี ยล
แมนูแฟคเจอริ ง

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ ง เซ็นเตอร์

ผลิตโครงเบาะพร้ อมพนักพิงและอุปกรณ์เลือน
ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก
แผ่นเส้ นใยอัดและแผ่นพลาสติก เพือใช้ ประกอบ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตชิ Gนส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี

ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื องฉีดพลาสติก
โลหะงานไม้
ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ Gนส่วนรถยนต์

บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี

ผลิตท่อไอเสียรถยนต์

บจ.ออโต้ อินทีเรี ยร์ โปรดักส์

ผลิต นําเข้ า ส่งออก และรับจ้ างผลิตพรมปูพื Gน
หัวหมอนเบาะรถยนต์

ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2555)

ประสบการณ์ทํางาน
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา
2552 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ง

ชือหน่วยงาน/บริ ษัท

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

บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

บจ.บางกอก อีเกิล วิง
บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ ง
บจ.ซัมมิท สเตียริ ง วีล

ผลิตชิ Gนส่วน Press Part
ผลิตชิ Gนส่วนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอืน ๆ
ผลิต ขาย และรับจ้ างทําพวงมาลัยรถยนต์และ
กระปุกเกียร์ รถยนต์
นําเข้ าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น
รับจ้ างตัดเหล็ก
ประกอบกิจการฝึ กอบรม

กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ ท
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บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรี ยล
บจ.ซัมมิท โอโต บอดี G สกิลล์
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์
บจ.ซัมมิท อาร์ แอนด์ดี เซ็นเตอร์
บจ.ซัมมิท ออนกรี น มีเดีย
บจ.ซัมมิท กรี นวัลเล่ย์ เชียงใหม่
กอล์ฟคลับ
บจ.แคสมา เรสซิง
บจ.ไทยซีทเบลท์

บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ
แมนูแฟคเจอริ ง
บจ.ไทยออโตอินดัสตรี
บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ ง

ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์
ประกอบกิจการการพิมพ์
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้ าอุปกรณ์
ตกแต่งรถยนต์
ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสาย
เข็มขัดนิรภัย
ผลิตชิ Gนส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตูรถยนต์
ฝากระโปรงรถยนต์
ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทังชิ
G Gนส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ของยานพาหนะ
ผลิต ขาย ชิ Gนส่วน Press Part ของรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์
ผลิต ขาย แกนพวงมาลัยรถยนต์

ประวัติการ
กระทําผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2555)

ประสบการณ์ทํางาน
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา
2547 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั

7. นายคะซึโยชิ โองากิ

62

Machine and
Technology Course,
Higashiyodo
Technical High
School,
ญีปนุ่
หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP
74/2008)

ไม่มี

ไม่มี

2551 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ง
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการ

2549 - 2550

กรรมการ
ผู้จดั การทัว ไปอาวุโส
(ส่วนงานวิจยั และพัฒนา)
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ

2548 - 2549

รองประธานกรรมการ

2544 - 2548

หัวหน้ าทีมกลุม่ งานประกันคุณภาพ
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ชือหน่วยงาน/บริ ษัท
บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ ง

ผลิตเบรคมือรถยนต์

บจ.ซัมมิท ไฮย่า (ประเทศไทย)

ผลิตและซ่อมแซมเครื องจักรและอุปกรณ์การผลิต

บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิท
บจ. สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์ วิส
เซ็นเตอร์
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ประกอบกิจการผลิตชิ Gนส่วนรถยนต์
Coil Steel

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ประวัติการ
กระทําผิด

ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
8. นายกวี วสุวตั

อายุ
(ปี )
78

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์
สาขาไฟฟ้ ากําลัง
Royal Melbourne Institute
of Technology (RMIT),
ออสเตรเลีย
หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP 23/2004)
- Director Certification
Program (DCP 58/2005)
- Audit Committee
Program (ACP 10/2005)
- Finance for NonFinance Director
(FND18/2005)
- Monitoring the System
of Internal Control and
Risk Management
(MIR 2/2008)
- Role of the Compensation
Committee (RCC 6/2008)

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2555)

ความสัมพันธ์

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทํางาน
ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา
2548 - ปั จจุบนั

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2543 - ปั จจุบนั
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ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
ประธานกิตติมศักดิ~
ทีปรึกษา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการ
กระทําผิด

ชือหน่วยงาน/บริ ษัท
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

กลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมวิศวกรรมยานยนต์
บมจ.ไทยรุ่งยูเนียนคาร์

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ผลิตชิ Gนส่วน ดัดแปลง และประกอบยานยนต์

ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
9. นายอภินนั ท์ ณ ระนอง

อายุ
(ปี )
62

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี
สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตร : 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)

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2555)

ความสัมพันธ์

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทํางาน
ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา
2548 - ปั จจุบนั

2541 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ง

ชือหน่วยงาน/บริ ษัท

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธานบริ หาร

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บจ.เธอร์ รีน อินเตอร์ เทรด

บริ การจัดงานเลี Gยง

กรรมการอิสระ

บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้ นท์

บริ หารจัดการโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
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ประวัติการ
กระทําผิด
ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
10. นายปริ ญญา ไววัฒนา

อายุ
(ปี )
66

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี (บัญชีบณ
ั ฑิต)
สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2555)

ความสัมพันธ์

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทํางาน
ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2548 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการการลงทุน
กรรมการอิสระ
กรรมการการกํากับดูแลกิจการ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล

การลงทุนบริ ษัทอืน

บมจ.สามารถคอร์ ปอเรชัน

เทคโนโลยีและการสือสาร

หุ้นส่วนและผู้จดั การ

สํานักงานพี แอนด์ แอสโซซิเอทส์

บริ การให้ คําปรึกษาด้ านบัญชีและภาษีอากร

2553 - ปั จจุบนั
หลักสูตร : 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)

2553 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
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ประวัติการ
กระทําผิด

ชือหน่วยงาน/บริ ษัท
ไม่มี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
11. นายฉัตรชัย เอียสกุล

อายุ
(ปี )
58

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาโท
สาขาเศรษฐศาสตร์
การวางแผนและ
นโยบาย
Northeastern
University

จํานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที 31 ต.ค. 2555)

ความสัมพันธ์

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทํางาน
ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชือหน่วยงาน/บริ ษัท

ประวัติการ
กระทําผิด

2553 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ไม่มี

2546 - 2550

ทีปรึกษา

บจ.แปซิฟิค กรุ๊ ป

อสังหาริ มทรัพย์

2545 – ปั จจุบนั

ผู้จดั การทัว ไป - ส่วนงานผลิต

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

2542 - 2545

ผู้จดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ

บจ.ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค)

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

2545 – ปั จจุบนั

ผู้จดั การทัว ไป - ส่วนงาน
บริ หารธุรกิจ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ไม่มี

ปั จจุบนั

ผู้จดั การทัว ไป - ส่วนงานคุณภาพ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

ไม่มี

หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP
84/2010)
12. นายสุทน เปรมปรี

13. นางสาวสิริณา
พัฒนะเมลือง

53

39

ปริ ญญาโท
สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปริ ญญาโท
สาขาอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย

100,100 หุ้น
(0.04%)

150,100 หุ้น
(0.06%)

ไม่มี

บุตรี นายชูทอง พัฒนะ
เมลือง

ไม่มี

หลักสูตร
- เลขานุการ
กรรมการบริ ษัท IOD
14. สวัสดิ~ สุขะอาจิณ

44

ปริ ญญาโท
วิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย

ไม่มี

ไม่มี
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
- ไม่มี -
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

เอกสารเเนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
G
ษัท มีกรรมการตรวจสอบ
4 ท่าน ซึง มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้ องกับข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์ฯ มีรายนาม และจํานวนครังG เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555 ดังนี G
การเข้ าประชุม/
ลําดับที
รายชือคณะกรรมการตรวจสอบ
การดํารงตําแหน่ งฯ
การประชุมทัง$ หมด (ครัง$ )
1.
นายกวี
วสุวตั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3/3
2.
นายอภินนั ท์ ณ ระนอง
กรรมการตรวจสอบ
2/3
3.
นายปริ ญญา ไววัฒนา
กรรมการตรวจสอบ
3/3
4.
นายฉัตรชัย เอียสกุล
กรรมการตรวจสอบ
3/3
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที ต ามขอบเขต หน้ า ที แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท ซึง สอดคล้ องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2555 (ระยะเวลา 9 เดือน เริ มวันที 1 มกราคม – วันที 30 กันยายน 2555 เนืองจากบริ ษัทเปลียนรอบ
บัญชีใหม่ และตังแต่
G วนั ที 1 ตุลาคม 2555 เป็ นต้ นไป รอบระยะเวลาบัญชี คือ 12 เดือน เริ มวันที 1 ตุลาคม – วันที 30 กันยายน
ของทุกปี ) คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมรวม 3 ครังG บางครังG ได้ มีการประชุมร่ วมกับผู้บริ หาร ผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบทีมีสาระสําคัญสรุปได้ ดงั นี G
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี เพือให้ มนั ใจว่ารายงานทางการเงินของบริ ษัทได้ จดั ทําขึ Gน
อย่างถูกต้ อง และเชือถือได้ ซึง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าว
มีความถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชี และวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีทีรับรองทัว ไป
รวมทังได้
G มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเกียวข้ องทุกไตรมาส
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดย
ว่าจ้ างผู้เชียวชาญการตรวจสอบภายในมาดําเนินการตรวจสอบ อีกทังมี
G ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้ าทีตรวจสอบ
ภายในตามแผนงานตรวจสอบประจําปี ทีคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและอนุมตั ิ ซึงครอบคลุมระบบงานที
สําคัญ รวมทังได้
G มอบหมายให้ ติดตามผลการแก้ ไขปรับปรุ งข้ อบกพร่ องตามรายงานผลการตรวจสอบด้ วย เห็นว่า
บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และไม่พบข้ อบกพร่ อง หรื อจุดอ่อน
เกียวกับระบบการควบคุมภายในทีเป็ นสาระสําคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม รวมทังมี
G การเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่างครบถ้ วน รวมทังการตรวจสอบภายในของบริ
G
ษัทเป็ นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล
นอกจากนี G ได้ สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน หน้ าที ความ
รับผิดชอบ อัตรากําลัง และความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้ านการบริ ห ารต่ อ กรรมการผู้จั ด การ
มีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริ ษัทเป็ นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

3. สอบทานการบริ หารความเสียง ซึงบริ ษัทได้ จดั ทํากิจกรรมการบริ หารความเสียงด้ านการดําเนินงาน (Operational
Risk) โดยหน่วยงานต่าง ๆ เป็ นผู้บง่ ชี Gความเสีย ง ประเมินความเสีย งทังจากปั
G
จจัยภายใน และปั จจัยภายนอก จัดการ
ความเสียง และติดตามความคืบหน้ าของแต่ละหน่วยงาน เพือให้ มนั ใจว่า สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตามเป้าหมายที
กําหนดไว้ และหากเกิดเหตุการณ์ทีอาจมีผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร สามารถจัดการความเสีย งให้ อยู่ใน
ระดับทียอมรับได้ อย่า งทันกาล ซึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสียงที
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล
4. สอบทานให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้ อบกพร่ องทีมีสาระสําคัญในเรื องการ
ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง
5. สอบทานและให้ ความเห็นต่อการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกัน หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การปฏิบัติ ตามหลักจรรยาบรรณธุร กิ จ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน ไม่พบรายการที
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในเรื องดังกล่าวอย่างถูกต้ องครบถ้ วน รวมทังได้
G
ปฏิบตั ิเป็ นไปตามหลักจรรยาบรรณฯ ทีกําหนดอย่างเหมาะสม
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือขออนุมตั ิต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น ซึง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีในปี ทีผ่านมา รวมทังความรู
G
้ ความเชียวชาญ
และความเป็ นอิสระ และได้ เสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเพือขออนุมตั ิทีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังG
นางจรรยา
ภรณ์ เตชะมนตรี กุล และ/หรื อ นางสาวปราณีย์ ผลงาม แห่งบริ ษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2556 (รอบบัญชี 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) ค่าสอบบัญชีรวม 580,000 บาท
โดยสรุ ปในภาพรวมแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และมีความเห็นว่า บริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลทางการเงิน และการดําเนินงาน
อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริ หารความเสีย งทีเหมาะสม และมีประสิทธิผล
มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกําหนด และข้ อผูกพันต่าง ๆ มีการปฏิบตั ิกบั รายการทีเกียวโยงกันอย่างถูกต้ อง มีการปฏิบตั ิงานที
สอดคล้ องกับระบบการกํากับดูแลกิจการทีดีอย่างเพียงพอ โปร่ งใส และเชือถือได้ รวมทังมี
G การพิจารณาความเป็ นอิสระของ
ผู้สอบบัญชีเพือแต่งตังG และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี

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

ชือบริษัท

นายสรรเสริญ นายชูทอง
จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง
X, //, S
/, //, S

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

X, //, S
X, //, S
X, //, S
X, //, S
X, S
X, S
X, S
X, //, S
X, //, S
X, S
X, S
/
X, S
X, S
X, S
X, //, S
X, S
X, S
X, //, S
X, S
X, S
X, //, S
/, //, S
X, S
X, S
X, S
X, S
/, S
X, S
/, S
/, S
X, S
X, S
S กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

นายสริศ
พัฒนะเมลือง
/, //, S

นายมากาโต
เทราอุรา
/

นายทวีฉัตร
จุฬางกูร
/, S

นายกรกฤช
จุฬางกูร
/, S

/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S

/, //, S
//, S
/, S
/, //, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/

/, S

/, S

/, S

/, S
/, S

/, S
/, S
/, S

/, S
/, S
/, S

/, S
/, S
/
/, S

/
/, S
/
/, S

/, S

/
/, S
ID กรรมการอิสระ

/, S
AC กรรมการตรวจสอบ

/, S
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นายคะซึโยชิ
โองากิ
/, S

นายกวี
วสุวัต
/, ID, AC

นายอภินันท์
ณ ระนอง
/, ID, AC

นายปริญญา
ไววัฒนา
/, ID, AC

นายฉัตรชัย
เอียสกุล
/, ID, AC

นายสุทน
เปรมปรี

น.ส. สิริณา
พัฒนะเมลือง

นายสวัสดิb
สุขะอาจิณ

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท
31. บจ.เอช เอส เอช
32. บจ.ฮายาม่า อินเตอร์ เทรด
33. บจ.ซัมมิท รี เทอร์ นิทโตกุ ซาวด์ พรู๊ฟ
34. บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ ท
35. บจ.ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้ นท์
36. บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ แมนูแฟคเจอริ ง
37. บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์ โอโตโมทีฟ
38. บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ
39. บจ.ซัมมิท ออนกรี น มีเดีย
40. บจ.ซัมมิท กรี นวัลเล่ย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ
41. บจ.แคสมา เรสซิง
42. บจ.ซัมมิท โอโต บอดี G สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์
43. บจ.ซัมมิท อาร์ แอนด์ดี เซ็นเตอร์
44. บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิท
45. บจ.อมตะ ซัมมิท เรดดี G บิลท์
46. บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ ปอเรชัน
47. บจ.เจ แม็ค พร็ อพเพอร์ ตี G แอ็คเซ็ส
48. บจ.โชว่า ออโต้ พาร์ ท (ประเทศไทย)
49. บจ.เธอร์ รีน อินเตอร์ เทรด
50. บมจ.ไทยรุ่งยูเนียนคาร์
51. บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้ นท์
52. บจ.เซ็นทรัล มอเตอร์ วีล (ประเทศไทย)
53. บจ.สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์ วิส เซ็นเตอร์
54. บมจ.ไอร่ า แคปปิ ตอล
55. บมจ.สามารถคอร์ ปอเรชัน
56. บจ. พี. ทูลลิง
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.
หมายเหตุ:

x ประธานกรรมการ

/ กรรมการ

นายสรรเสริญ นายชูทอง
จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง
/
/
X, S
/
X, S
X, S
X, S
X, S
X, S
X, S
X, S
X, S
X, S
/
X, S

// กรรมการบริ หาร

นายสริศ
พัฒนะเมลือง

นายมากาโต
เทราอุรา

นายทวีฉัตร
จุฬางกูร

นายกรกฤช
จุฬางกูร

นายคะซึโยชิ
โองากิ

นายกวี
วสุวัต

นายอภินันท์
ณ ระนอง

นายปริญญา
ไววัฒนา

/
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S

/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/, S
/

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

/

/
/, ID
/, ID

/,S
/
/
/
/
S กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ID กรรมการอิสระ

AC กรรมการตรวจสอบ
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นายฉัตรชัย
เอียสกุล

นายนันทวี
ทีคําเกตุ

น.ส. สิริณา
พัฒนะเมลือง

นายสวัสดิb
สุขะอาจิณ

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท

นายสรรเสริญ นายชูทอง
นายสริศ
จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง พัฒนะเมลือง

61. Guangdong HI-LEX Cable Syetem Co.,Ltd
62. Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.
63. HI-LEX Cable System Co., Ltd.
64. HI-LEX Controls Inc.
65. HI-LEX Corporation
66. HI-LEX India 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
73. PT. HI-LEX Parts Indonesia
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.
หมายเหตุ:

x ประธานกรรมการ

/ กรรมการ

// กรรมการบริ หาร

S กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

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

ID กรรมการอิสระ

นายทวีฉัตร
จุฬางกูร

นายกรกฤช
จุฬางกูร

นายคะซึโยชิ
โองากิ
x

AC กรรมการตรวจสอบ
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นายกวี
วสุวัต

นายอภินันท์
ณ ระนอง

นายปริญญา
ไววัฒนา

นายฉัตรชัย
เอียสกุล

นายสุทน
เปรมปรี

น.ส. สิริณา
พัฒนะเมลือง

นายสวัสดิb
สุขะอาจิณ

