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1.1 ข้อมูลบริษัท 
 

ชื�อบริษัท    : บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000145
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และผลิตชุดควบคมุรางกระจก

หน้าต่างรถยนต์ โดยจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์หลกัใน
ประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยงัผู้ผลิตชิ Bนส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใน
ตา่งประเทศ

ที�ตั Bงสาํนกังานใหญ่ : นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร เลขที� 
และโรงงาน   จงัหวดัชลบรีุ 
เว็บไซต์บริษัท : www.thaisteelcable.com
โทรศพัท์ : (038
โทรสาร : (038
ทนุจดทะเบียน :  268,500,000 

 
1.2 ข้อมูลทีบริษัทถอืหุ้นตั $งแต่ร้อยละ 
 

บริษัทมิได้ถือหุ้นใด ๆ ในบริษัทอื�นหรือธุรกิจอื�น
 

1.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอืนๆ
นายทะเบียน บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

  เลขที� 62 
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
   โทรศพัท์
   โทรสาร
 

ผู้สอบบญัชี  ดร. จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกลุ
  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขทะเบียน 
  บริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั
  เลขที� 100 
   โทรศพัท์
   โทรสาร
 

1. ข้อมูลทัวไป 

 แบบ 56-1  

- 1 - 

 

ส่วนที 1 
บริษัททีออกหลักทรัพย์ 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”) 
0107548000145 
ประกอบธุรกิจผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และผลิตชุดควบคมุรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ โดยจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์หลกัใน
ประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยงัผู้ผลิตชิ Bนส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใน
ตา่งประเทศ 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร เลขที� 700/737 หมูที่� 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบรีุ 20160 
www.thaisteelcable.com 
038) 447 200 – 21 
038) 185 025 

268,500,000 บาท (เรียกชําระแล้ว 259,800,000 บาท) 

ข้อมูลทีบริษัทถอืหุ้นตั $งแต่ร้อยละ 10 ขึ $นไป 

บริษัทมิได้ถือหุ้นใด ๆ ในบริษัทอื�นหรือธุรกิจอื�น 

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอืนๆ 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

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

จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกลุ 
ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขทะเบียน 6720 
บริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั 

100 ถนนพระราม 4 เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศพัท์ : (02) 623 3300 
โทรสาร  : (02) 623 3020 – 1  

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

 

ประกอบธุรกิจผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และผลิตชุดควบคมุรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ โดยจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์หลกัใน
ประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยงัผู้ผลิตชิ Bนส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใน

ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง  

อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 

10100 



 
 

 
 
 

         2.1   ความเสียงจากการพึงพาผู้ถอืหุ้นรายใหญ่

 บริษัทมีการทําสญัญารับความช่วยเหลือในด้านพึ�งพาเครื�องหมายการค้า ภายใต้ชื�อ  
“HI-LEX” และสญัญารับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสายควบคมุรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคมุจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น 
ลกัษณ์อกัษร  
 

บริษัทสั�งซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบบางประเภทจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น เนื�องจากไมส่ามารถจดัหาจากแหลง่
จําหนา่ยภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที�จะผลิตเอง อย่างไรก็ดี ไม่มีสญัญาที�ควบคมุใน
การจดัซื Bอวตัถดุิบระหวา่งกนัแตอ่ยา่งใด  

   

 สาํหรับความเสี�ยงด้านการสั�งซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบนั Bน บริษัทก็สามารถจดัซื Bอจากผู้ผลิตอื�นแทนการสั�งซื Bอ
จากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นได้ แต่อาจมีราคาและเงื�อนไขทางการค้าที�ต่างจากเดิม ในปัจจุบนั บริษัทได้สรรหาแหลง่
จดัซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบในประเทศมากขึ B

 

ส่วนความเสี�ยงในแง่ของสัญญาฯ ดังกล่าวนั Bน  บริษัทเห็นว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นจะต่อสัญญาให้อย่าง
แนน่อน เนื�องจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นได้ให้คํารับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ว่า หากสญัญาปัจจุบนัหมดอายุ
ตอ่สญัญาให้อีกคราวละ 5 ปี 
ประกอบกบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น มีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมทนุและเป็นพนัธมิตรที�ดีต่อกนัมา
เป็นเวลามากวา่ 35 ปี ทําให้มีความมั�นใจว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นจะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้น และให้การสนบัสนนุบริษัท
อยา่งตอ่เนื�องตอ่ไป  
 

ด้วยเหตนีุ B ในประเด็นดงักลา่วจึงมีความเสี�ยงตํ�า
 

2.2 ความเสียงจากการแข่งขนัจากต่างประเทศ
 บริษัทอาจมีความเสี�ยงจากการแข่งขนักบัคู่แข่งรายใหม่ 

เข้ามาภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ปัจจัยหลกัที�จะทําให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการ    
แขง่ขนัได้คือ คณุภาพ ต้นทนุการผลติที�สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า การสง่มอบที�ตรงเวลา และการบริการ
หลงัการขายเพื�อสร้างความมั�นใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที�สําคัญ คือ มุ่งเน้น
ผลิตภัณฑ์ที�มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการดําเนินงานลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดส่งที�ตรงต่อ
เวลา และการกําหนดราคาผลติภณัฑ์ที�เหมาะสมและสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได้ ซึ�
นําที�มีฐานการผลิตในประเทศไทย และมีความสมัพันธ์ที�ดีกับลูกค้าเหล่านี Bมาโดยตลอด ประกอบกับได้มีห้อง
ทดสอบผลติภณัฑ์เป็นของตนเอง สง่ผลให้ลดเวลาและคา่ใช้จ่ายในการทํางาน 

 

ดงันั Bน จึงมีความเสี�ยงตํ�าที�คูแ่ขง่ขนัจากตา่งประเทศจะเข้
สงูและไมส่ามารถดําเนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกบับริษัท
 

2. ปัจจัยความเสียง 
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ความเสียงจากการพึงพาผู้ถอืหุ้นรายใหญ่           
บริษัทมีการทําสญัญารับความช่วยเหลือในด้านพึ�งพาเครื�องหมายการค้า ภายใต้ชื�อ  

และสญัญารับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสายควบคมุรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคมุจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น (HI-LEX Corpo

บริษัทสั�งซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบบางประเภทจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น เนื�องจากไมส่ามารถจดัหาจากแหลง่
จําหนา่ยภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที�จะผลิตเอง อย่างไรก็ดี ไม่มีสญัญาที�ควบคมุใน
การจดัซื Bอวตัถดุิบระหวา่งกนัแตอ่ยา่งใด   

บความเสี�ยงด้านการสั�งซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบนั Bน บริษัทก็สามารถจดัซื Bอจากผู้ผลิตอื�นแทนการสั�งซื Bอ
จากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นได้ แต่อาจมีราคาและเงื�อนไขทางการค้าที�ต่างจากเดิม ในปัจจุบนั บริษัทได้สรรหาแหลง่
จดัซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบในประเทศมากขึ Bน ซึ�งจะช่วยลดต้นทนุ โดยเฉพาะคา่ขนสง่และภาษีนําเข้าลงได้  

ส่วนความเสี�ยงในแง่ของสัญญาฯ ดังกล่าวนั Bน  บริษัทเห็นว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นจะต่อสัญญาให้อย่าง
แนน่อน เนื�องจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นได้ให้คํารับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ว่า หากสญัญาปัจจุบนัหมดอายุ

ปี (ซึ�งเป็นนโยบายการต่อสญัญาที�ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น ใช้กบับริษัทในเครือทกุบริษัท
ประกอบกบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น มีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมทนุและเป็นพนัธมิตรที�ดีต่อกนัมา

ปี ทําให้มีความมั�นใจว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นจะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้น และให้การสนบัสนนุบริษัท

ด้วยเหตนีุ B ในประเด็นดงักลา่วจึงมีความเสี�ยงตํ�า 

ความเสียงจากการแข่งขนัจากต่างประเทศ 
บริษัทอาจมีความเสี�ยงจากการแข่งขนักบัคู่แข่งรายใหม่ ซึ�งเป็นผู้ประกอบการต่างชาติที�ย้ายฐานการผลิตชิ Bนสว่น
เข้ามาภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ปัจจัยหลกัที�จะทําให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการ    
แขง่ขนัได้คือ คณุภาพ ต้นทนุการผลติที�สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า การสง่มอบที�ตรงเวลา และการบริการ

ขายเพื�อสร้างความมั�นใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที�สําคัญ คือ มุ่งเน้น
ผลิตภัณฑ์ที�มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการดําเนินงานลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดส่งที�ตรงต่อ
เวลา และการกําหนดราคาผลติภณัฑ์ที�เหมาะสมและสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได้ ซึ�งบริษัทมีกลุม่ลกูค้าเป็นผู้ผลติชั Bน
นําที�มีฐานการผลิตในประเทศไทย และมีความสมัพันธ์ที�ดีกับลูกค้าเหล่านี Bมาโดยตลอด ประกอบกับได้มีห้อง
ทดสอบผลติภณัฑ์เป็นของตนเอง สง่ผลให้ลดเวลาและคา่ใช้จ่ายในการทํางาน  

ดงันั Bน จึงมีความเสี�ยงตํ�าที�คูแ่ขง่ขนัจากตา่งประเทศจะเข้ามาและแขง่ขนัได้ในระดบัเดียวกนั เนื�องจากจะต้องลงทนุ
สงูและไมส่ามารถดําเนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกบับริษัท 

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทมีการทําสญัญารับความช่วยเหลือในด้านพึ�งพาเครื�องหมายการค้า ภายใต้ชื�อ   และ  
และสญัญารับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสายควบคมุรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และชุดควบคุม

LEX Corporation) เป็นลาย

บริษัทสั�งซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบบางประเภทจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น เนื�องจากไมส่ามารถจดัหาจากแหลง่
จําหนา่ยภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที�จะผลิตเอง อย่างไรก็ดี ไม่มีสญัญาที�ควบคมุใน

บความเสี�ยงด้านการสั�งซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบนั Bน บริษัทก็สามารถจดัซื Bอจากผู้ผลิตอื�นแทนการสั�งซื Bอ
จากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นได้ แต่อาจมีราคาและเงื�อนไขทางการค้าที�ต่างจากเดิม ในปัจจุบนั บริษัทได้สรรหาแหลง่

น ซึ�งจะช่วยลดต้นทนุ โดยเฉพาะคา่ขนสง่และภาษีนําเข้าลงได้   

ส่วนความเสี�ยงในแง่ของสัญญาฯ ดังกล่าวนั Bน  บริษัทเห็นว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นจะต่อสัญญาให้อย่าง 
แนน่อน เนื�องจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นได้ให้คํารับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ว่า หากสญัญาปัจจุบนัหมดอาย ุจะ

ซึ�งเป็นนโยบายการต่อสญัญาที�ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น ใช้กบับริษัทในเครือทกุบริษัท) 
ประกอบกบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น มีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมทนุและเป็นพนัธมิตรที�ดีต่อกนัมา

ปี ทําให้มีความมั�นใจว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นจะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้น และให้การสนบัสนนุบริษัท

ซึ�งเป็นผู้ประกอบการต่างชาติที�ย้ายฐานการผลิตชิ Bนสว่น
เข้ามาภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ปัจจัยหลกัที�จะทําให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการ    
แขง่ขนัได้คือ คณุภาพ ต้นทนุการผลติที�สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า การสง่มอบที�ตรงเวลา และการบริการ

ขายเพื�อสร้างความมั�นใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที�สําคัญ คือ มุ่งเน้น
ผลิตภัณฑ์ที�มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการดําเนินงานลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดส่งที�ตรงต่อ 

งบริษัทมีกลุม่ลกูค้าเป็นผู้ผลติชั Bน
นําที�มีฐานการผลิตในประเทศไทย และมีความสมัพันธ์ที�ดีกับลูกค้าเหล่านี Bมาโดยตลอด ประกอบกับได้มีห้อง

ามาและแขง่ขนัได้ในระดบัเดียวกนั เนื�องจากจะต้องลงทนุ



 
 2.3 ความเสียงจากความผันผวนของราคาวตัถุดิบ

 ในปี 2556 บริษัทได้จดัซื Bอวตัถดุิบหลกั ได้แก่ เหลก็ ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมลูคา่รวมกวา่ร้อยละ 
ของมลูคา่วตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบที�บริษัทจดัซื Bอทั Bงหมด โดยราคาวตัถดุิบเหลา่นี Bได้รับผลกระทบจากความผนั
ผวนของราคาซื Bอขายอนัเนื�องมาจากสภาวะอปุสงค์และอุปทานของวตัถดุิบหลกัดงักลา่วในตลาดโลก ซึ�งปรับตวั
สงูขึ Bนอยา่งตอ่เนื�อง โดยปัจจยัดงักลา่วเป็นปัจจยัที�อ

 

อยา่งไรก็ตาม หากราคาวตัถดุิบเกิดความผนัผวนถึงขนาดที�มีนยัสําคญั  บริษัทสามารถจะปรับราคาผลิตภณัฑ์ให้
สอดคล้องกบัต้นทนุวตัถดุิบที�มีความผนัผวนนั Bนได้
กําหนดให้บริษัทและลกูค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นครั Bงคราว เช่น ทกุ ๆ 
วตัถดุิบมีการเปลี�ยนแปลงตั Bงแต่ร้อยละ 
ตกลงร่วมกนั โดยบางครั Bงลกูค้าจะยินยอมให้ทําการปรับราคาย้อนหลงัด้วย ซึ�งการปรับราคาได้ดงักลา่วจะช่วยทํา
ให้ผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบลดลง และบริษัทได้กําหนดนโยบายให้ให้ผู้ผลิตทําการลดต้นทุน
เพื�อเกิดการบริหารจดัการต้นทนุที�ดี ซึ�งเมื�อผู้ผลติ
ควบคมุราคาขายให้มีเสถียรภาพได้ แม้ราคาวตัถดุิบจะสงูขึ Bนก็ตาม

 
2.4  ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศ

ในปี 2556 บริษัทมีการจดัซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบโดยนําเข้าจากตา่งป
ซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบทั Bงหมด โดยบริษัทมียอดการสั�งซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบทั Bงหมดที�เป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศตลอดทั Bงปีเทียบเท่าเงินบาทจํานวนประมาณ
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�

 

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้รับอนมุตัิวงเงินในการซื Bอเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�ง
ดงักลา่วจะช่วยให้บริษัทสามารถลดความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศได้
บริษัทพิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม

 
2.5   ความเสียงจากการพึงพาลกูค้ารายใหญ่

 ปัจจบุนับริษัทมีลกูค้ารายใหญ่
รายใหญ่ 2 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลติภณัฑ์ให้แก่บริษัทเหลา่นี Bคิดเป็นประมาณร้อยละ 
ของบริษัทในปี 2556 ดงันั Bน บริษัทจึงอาจมีความเสี�ยงด้านรายได้หากผู้ผลติรายใดรายหนึ�งลดปริมา
เลิกการสั�งซื Bอผลิตภัณฑ์จากบริษัทซึ�งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการ
ดําเนินการของบริษัทในอนาคต

 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลิตสายควบคมุสําหรับรถยนต์และรถจกัรยานยนต์และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ที�ดําเนินธุรกิจมากว่า 
คณุภาพและมีประสิทธิภาพที�เป็นที�ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีต้นทนุการผลิตที�แข่งขนัได้ มีห้องทดสอบผลิตภณัฑ์
เป็นของตนเอง สง่ผลให้ลดเวลาและเพิ�มความรวดเร็วในการดําเนินงาน อีกทั Bง การทําธุรกิจกั
และรถจกัรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น ซึ�งเป็นผู้ผลิตสายควบคมุ
ชั Bนนําของประเทศญี�ปุ่ น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุม่ของซมัมิท คอร์ปอเรชั�น ซึ�งเป็นผู้ผลติชิ Bนสว่น

 

 แบบ 56-1  
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ความเสียงจากความผันผวนของราคาวตัถุดิบ 
บริษัทได้จดัซื Bอวตัถดุิบหลกั ได้แก่ เหลก็ ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมลูคา่รวมกวา่ร้อยละ 

ของมลูคา่วตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบที�บริษัทจดัซื Bอทั Bงหมด โดยราคาวตัถดุิบเหลา่นี Bได้รับผลกระทบจากความผนั
ผวนของราคาซื Bอขายอนัเนื�องมาจากสภาวะอปุสงค์และอุปทานของวตัถดุิบหลกัดงักลา่วในตลาดโลก ซึ�งปรับตวั
สงูขึ Bนอยา่งตอ่เนื�อง โดยปัจจยัดงักลา่วเป็นปัจจยัที�อยูเ่หนือความควบคมุของบริษัท  

อยา่งไรก็ตาม หากราคาวตัถดุิบเกิดความผนัผวนถึงขนาดที�มีนยัสําคญั  บริษัทสามารถจะปรับราคาผลิตภณัฑ์ให้
สอดคล้องกบัต้นทนุวตัถดุิบที�มีความผนัผวนนั Bนได้ ตามข้อตกลงในสญัญาซื Bอขายชิ Bนสว่นที�บริษัททํากบัลกูค้านั Bน ได้
กําหนดให้บริษัทและลกูค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นครั Bงคราว เช่น ทกุ ๆ 6 
วตัถดุิบมีการเปลี�ยนแปลงตั Bงแต่ร้อยละ 3 ขึ Bนไป เป็นต้น ซึ�งการปรับราคาแต่ละครั Bงคู่สญัญาทั Bงสอ
ตกลงร่วมกนั โดยบางครั Bงลกูค้าจะยินยอมให้ทําการปรับราคาย้อนหลงัด้วย ซึ�งการปรับราคาได้ดงักลา่วจะช่วยทํา
ให้ผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบลดลง และบริษัทได้กําหนดนโยบายให้ให้ผู้ผลิตทําการลดต้นทุน
เพื�อเกิดการบริหารจดัการต้นทนุที�ดี ซึ�งเมื�อผู้ผลติมีความแข็งแกร่ง มีต้นทนุการบริหารจดัการที�ตํ�าแล้ว ก็จะสามารถ
ควบคมุราคาขายให้มีเสถียรภาพได้ แม้ราคาวตัถดุิบจะสงูขึ Bนก็ตาม 

ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศ 
บริษัทมีการจดัซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบโดยนําเข้าจากตา่งประเทศประมาณ ร้อยละ 

ซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบทั Bงหมด โดยบริษัทมียอดการสั�งซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบทั Bงหมดที�เป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศตลอดทั Bงปีเทียบเท่าเงินบาทจํานวนประมาณ 755 ล้านบาท ซึ�งทําให้บริษัทมีความเสี�ยงจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศในกรณีที�อตัราแลกเปลี�ยนมีการปรับตวัสงูขึ Bน 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้รับอนมุตัิวงเงินในการซื Bอเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�ง
ดงักลา่วจะช่วยให้บริษัทสามารถลดความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศได้
บริษัทพิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม 

ความเสียงจากการพึงพาลกูค้ารายใหญ่ 
ปัจจบุนับริษัทมีลกูค้ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 6 ราย และผู้ผลิตรถจกัรยานยนต์

ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลติภณัฑ์ให้แก่บริษัทเหลา่นี Bคิดเป็นประมาณร้อยละ 
ดงันั Bน บริษัทจึงอาจมีความเสี�ยงด้านรายได้หากผู้ผลติรายใดรายหนึ�งลดปริมา

เลิกการสั�งซื Bอผลิตภัณฑ์จากบริษัทซึ�งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการ
ดําเนินการของบริษัทในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลิตสายควบคมุสําหรับรถยนต์และรถจกัรยานยนต์และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ที�ดําเนินธุรกิจมากว่า 35 ปี โดยได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื�อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที�ได้
คณุภาพและมีประสิทธิภาพที�เป็นที�ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีต้นทนุการผลิตที�แข่งขนัได้ มีห้องทดสอบผลิตภณัฑ์
เป็นของตนเอง สง่ผลให้ลดเวลาและเพิ�มความรวดเร็วในการดําเนินงาน อีกทั Bง การทําธุรกิจกั
และรถจกัรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น ซึ�งเป็นผู้ผลิตสายควบคมุ
ชั Bนนําของประเทศญี�ปุ่ น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุม่ของซมัมิท คอร์ปอเรชั�น ซึ�งเป็นผู้ผลติชิ Bนสว่น

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทได้จดัซื Bอวตัถดุิบหลกั ได้แก่ เหลก็ ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมลูคา่รวมกวา่ร้อยละ 50 
ของมลูคา่วตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบที�บริษัทจดัซื Bอทั Bงหมด โดยราคาวตัถดุิบเหลา่นี Bได้รับผลกระทบจากความผนั
ผวนของราคาซื Bอขายอนัเนื�องมาจากสภาวะอปุสงค์และอุปทานของวตัถดุิบหลกัดงักลา่วในตลาดโลก ซึ�งปรับตวั

อยา่งไรก็ตาม หากราคาวตัถดุิบเกิดความผนัผวนถึงขนาดที�มีนยัสําคญั  บริษัทสามารถจะปรับราคาผลิตภณัฑ์ให้
ตามข้อตกลงในสญัญาซื Bอขายชิ Bนสว่นที�บริษัททํากบัลกูค้านั Bน ได้

6 เดือน หรือทกุ ๆ ครั Bงที�ราคา
ขึ Bนไป เป็นต้น ซึ�งการปรับราคาแต่ละครั Bงคู่สญัญาทั Bงสองฝ่ายจะทําการ

ตกลงร่วมกนั โดยบางครั Bงลกูค้าจะยินยอมให้ทําการปรับราคาย้อนหลงัด้วย ซึ�งการปรับราคาได้ดงักลา่วจะช่วยทํา
ให้ผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบลดลง และบริษัทได้กําหนดนโยบายให้ให้ผู้ผลิตทําการลดต้นทุน

มีความแข็งแกร่ง มีต้นทนุการบริหารจดัการที�ตํ�าแล้ว ก็จะสามารถ

ระเทศประมาณ ร้อยละ 41 ของยอด
ซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบทั Bงหมด โดยบริษัทมียอดการสั�งซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบทั Bงหมดที�เป็นสกุล

ล้านบาท ซึ�งทําให้บริษัทมีความเสี�ยงจาก
ยนเงินตราตา่งประเทศในกรณีที�อตัราแลกเปลี�ยนมีการปรับตวัสงูขึ Bน  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้รับอนมุตัิวงเงินในการซื Bอเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�ง ซึ�งวงเงิน
ดงักลา่วจะช่วยให้บริษัทสามารถลดความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศได้ โดย

ราย และผู้ผลิตรถจกัรยานยนต์
ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลติภณัฑ์ให้แก่บริษัทเหลา่นี Bคิดเป็นประมาณร้อยละ 86 ของรายได้รวม

ดงันั Bน บริษัทจึงอาจมีความเสี�ยงด้านรายได้หากผู้ผลติรายใดรายหนึ�งลดปริมาณการผลิตหรือ
เลิกการสั�งซื Bอผลิตภัณฑ์จากบริษัทซึ�งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการ

อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลิตสายควบคมุสําหรับรถยนต์และรถจกัรยานยนต์และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่าง
ปี โดยได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื�อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที�ได้

คณุภาพและมีประสิทธิภาพที�เป็นที�ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีต้นทนุการผลิตที�แข่งขนัได้ มีห้องทดสอบผลิตภณัฑ์
เป็นของตนเอง สง่ผลให้ลดเวลาและเพิ�มความรวดเร็วในการดําเนินงาน อีกทั Bง การทําธุรกิจกบับริษัทผู้ผลิตรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น ซึ�งเป็นผู้ผลิตสายควบคมุ
ชั Bนนําของประเทศญี�ปุ่ น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุม่ของซมัมิท คอร์ปอเรชั�น ซึ�งเป็นผู้ผลติชิ Bนสว่น 



 
 รถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของป

นา่เชื�อถือในเรื�องของคณุภาพผลติภณัฑ์ โดยผลติภณัฑ์ของบริษัทในกลุม่ซมัมิท คอร์ปอเรชั�นครอบคลมุถึงอปุกรณ์
และชิ Bนส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตวัถัง เบาะที�นั�ง ผนงัประตขู้าง ฯลฯ ซึ�งคุ
ดงักลา่วทําให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ตํ�าที�บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหลา่นี Bจะเปลี�ยนไปสั�งซื Bอจาก
คูแ่ขง่ของบริษัท  

  

 อนึ�ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี�ยงโดยมีแผนการจะเพิ�มการสง่ออกไปยงัตา่งประเทศมากขึ Bนเพื�อเป็น    การ
ลดความเสี�ยงจากการพึ�งพาลกูค้ารายใหญ่อีกทางหนึ�งด้วย

 
 2.6   ความเสียงจากการทีบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 

จัดการบริษัท และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ
ผู้ถอืหุ้นรายอืนของบริษัท

 ปัจจุบนับริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
รวมกนัในประมาณร้อยละ 80
ได้เกือบทั Bงหมด ผู้ ถือหุ้นรายอื�นอาจไม่สามารถรว
ใหญ่เสนอได้ ในบางกรณีผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือของ
ผู้ ถือหุ้นรายอื�น นอกจากนี Bผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ยงัเป็นผู้มีอํานาจในการบริหารจดัการบริษัท
บริษัทถึง 7 ท่าน จากทั Bงหมด 
เบ็ดเสร็จ และบริหารจัดการไปในทางที�ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ
ผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทได้

  

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการทั Bงสิ Bน 
กบับริษัท สามารถทําหน้าที�ตรวจสอบการดําเนินงานของผู้บริหารและดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยได้อยา่ง
เพียงพอ อีกทั Bงบริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกให้
ตรวจสอบของบริษัท ซึ�งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบจะนําไปปรับปรุง
ระบบการควบคมุภายใน เพื�อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพยิ�งขึ Bน 

  

ดงันั Bน จึงมีความเป็นไปได้น้อยที�จะเกิดความเสี�ยงดงักลา่วขึ Bน
 

2.7 ความเสียงจากการชดใช้ค่าเสยีหายจากผลิตภณัฑ์ 
 ตามที�บริษัทมีหน้าที�ในการรับประกนัคณุภาพผลติภณัฑ์และต้องรับผิดชอบตอ่ลกูค้าของบริษัทนั Bน 

เสียหายอนัเนื�องมาจากความบกพร่องของผลิตภณัฑ์ของบริษัท ในสญัญาซื Bอขายชิ Bนสว่นระบใุห้บริษัทต้องชําระ
ค่าเสียหายที�เกิดจากความบกพร่องนั Bน
คา่เสยีหายจากผลติภณัฑ์ ในจํานวนเทา่กบัหรือมากกว่
เงินจํานวนดงักลา่ว บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต
กบัผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์
บริษัทในแตล่ะปีที�ผา่นมา ลกูค้าได้มีการเรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภณัฑ์อยู่บ้าง แต่เป็นจํานวน
เงินที�น้อยมากเมื�อเทียบกบัยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยคา่เสยีหายดงักลา่วเป็นเหตกุารณ์ปกติของการ
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รถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที�มีประสบการณ์ในธุรกิจมานาน เป็นผู้ ผลิตที�มีความ
นา่เชื�อถือในเรื�องของคณุภาพผลติภณัฑ์ โดยผลติภณัฑ์ของบริษัทในกลุม่ซมัมิท คอร์ปอเรชั�นครอบคลมุถึงอปุกรณ์
และชิ Bนส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตวัถัง เบาะที�นั�ง ผนงัประตขู้าง ฯลฯ ซึ�งคุ
ดงักลา่วทําให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ตํ�าที�บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหลา่นี Bจะเปลี�ยนไปสั�งซื Bอจาก

อนึ�ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี�ยงโดยมีแผนการจะเพิ�มการสง่ออกไปยงัตา่งประเทศมากขึ Bนเพื�อเป็น    การ
รพึ�งพาลกูค้ารายใหญ่อีกทางหนึ�งด้วย 

ความเสียงจากการทีบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 
และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ

ผู้ถอืหุ้นรายอืนของบริษัท  
ปัจจุบนับริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุม่ คือกลุม่จุฬางกูร กลุม่พฒันะเมลือง และไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น โดยถือหุ้น

80 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัท ซึ�งสามารถควบคมุมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
ได้เกือบทั Bงหมด ผู้ ถือหุ้นรายอื�นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื�อทําการตรวจสอบและถ่วงดลุเรื�องที�ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่เสนอได้ ในบางกรณีผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือของ

นอกจากนี Bผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ยงัเป็นผู้มีอํานาจในการบริหารจดัการบริษัท
ท่าน จากทั Bงหมด 11 ท่าน จึงมีความเสี�ยงจากการที�ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อํานาจบริหารจดัการอย่าง

เบ็ดเสร็จ และบริหารจัดการไปในทางที�ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย ซึ�งอาจมี
ผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทได้ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการทั Bงสิ Bน 4 ทา่น ทั Bงหมดเป็นบคุคลที�ไม่มีสว่นได้เสีย
กบับริษัท สามารถทําหน้าที�ตรวจสอบการดําเนินงานของผู้บริหารและดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยได้อยา่ง
เพียงพอ อีกทั Bงบริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกให้ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกบัฝ่าย
ตรวจสอบของบริษัท ซึ�งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบจะนําไปปรับปรุง
ระบบการควบคมุภายใน เพื�อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพยิ�งขึ Bน 

ป็นไปได้น้อยที�จะเกิดความเสี�ยงดงักลา่วขึ Bน 

ความเสียงจากการชดใช้ค่าเสยีหายจากผลิตภณัฑ์ (Warranty Claim)  
ตามที�บริษัทมีหน้าที�ในการรับประกนัคณุภาพผลติภณัฑ์และต้องรับผิดชอบตอ่ลกูค้าของบริษัทนั Bน 
เสียหายอนัเนื�องมาจากความบกพร่องของผลิตภณัฑ์ของบริษัท ในสญัญาซื Bอขายชิ Bนสว่นระบใุห้บริษัทต้องชําระ
ค่าเสียหายที�เกิดจากความบกพร่องนั Bน ๆ  ซึ�งหากผู้ ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัทชําระ
คา่เสยีหายจากผลติภณัฑ์ ในจํานวนเทา่กบัหรือมากกวา่ยอดขายของบริษัท และศาลมีคําสั�งเป็นที�สดุให้
เงินจํานวนดงักลา่ว บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทั Bงการที�บริษัทต้องร่วมรับผิด
กบัผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ หากมีผู้บริโภคได้รับความเสียหายอนัเกิดจากข้อบกพร่องในผลิตภณัฑ์ของ

ในแตล่ะปีที�ผา่นมา ลกูค้าได้มีการเรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภณัฑ์อยู่บ้าง แต่เป็นจํานวน
เงินที�น้อยมากเมื�อเทียบกบัยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยคา่เสยีหายดงักลา่วเป็นเหตกุารณ์ปกติของการ

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ระเทศไทย ที�มีประสบการณ์ในธุรกิจมานาน เป็นผู้ ผลิตที�มีความ
นา่เชื�อถือในเรื�องของคณุภาพผลติภณัฑ์ โดยผลติภณัฑ์ของบริษัทในกลุม่ซมัมิท คอร์ปอเรชั�นครอบคลมุถึงอปุกรณ์
และชิ Bนส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตวัถัง เบาะที�นั�ง ผนงัประตขู้าง ฯลฯ ซึ�งคณุสมบตัิ
ดงักลา่วทําให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ตํ�าที�บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหลา่นี Bจะเปลี�ยนไปสั�งซื Bอจาก

อนึ�ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี�ยงโดยมีแผนการจะเพิ�มการสง่ออกไปยงัตา่งประเทศมากขึ Bนเพื�อเป็น    การ

50 และการมีอํานาจบริหาร
และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ 

กลุม่ คือกลุม่จุฬางกูร กลุม่พฒันะเมลือง และไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น โดยถือหุ้น
ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัท ซึ�งสามารถควบคมุมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้น

บรวมคะแนนเพื�อทําการตรวจสอบและถ่วงดลุเรื�องที�ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่เสนอได้ ในบางกรณีผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือของ 

นอกจากนี Bผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ยงัเป็นผู้มีอํานาจในการบริหารจดัการบริษัท โดยดํารงตําแหน่งกรรมการ
ท่าน จึงมีความเสี�ยงจากการที�ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อํานาจบริหารจดัการอย่าง

หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย ซึ�งอาจมี

ทา่น ทั Bงหมดเป็นบคุคลที�ไม่มีสว่นได้เสีย
กบับริษัท สามารถทําหน้าที�ตรวจสอบการดําเนินงานของผู้บริหารและดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยได้อยา่ง

ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกบัฝ่าย
ตรวจสอบของบริษัท ซึ�งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบจะนําไปปรับปรุง
ระบบการควบคมุภายใน เพื�อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพยิ�งขึ Bน  

ตามที�บริษัทมีหน้าที�ในการรับประกนัคณุภาพผลติภณัฑ์และต้องรับผิดชอบตอ่ลกูค้าของบริษัทนั Bน กรณีที�เกิดความ
เสียหายอนัเนื�องมาจากความบกพร่องของผลิตภณัฑ์ของบริษัท ในสญัญาซื Bอขายชิ Bนสว่นระบใุห้บริษัทต้องชําระ

ซึ�งหากผู้ ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัทชําระ
ษัท และศาลมีคําสั�งเป็นที�สดุให้บริษัทชําระ

รวมทั Bงการที�บริษัทต้องร่วมรับผิด
กข้อบกพร่องในผลิตภณัฑ์ของ

ในแตล่ะปีที�ผา่นมา ลกูค้าได้มีการเรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภณัฑ์อยู่บ้าง แต่เป็นจํานวน
เงินที�น้อยมากเมื�อเทียบกบัยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยคา่เสยีหายดงักลา่วเป็นเหตกุารณ์ปกติของการ 



 
 ดําเนินธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจัยที�มีผลต่อการตัดสินใจ

ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทแต่ประการใด
ความสําคญัในเรื�องคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ดงันั Bนก่อนการส่งให้ลกูค้า บริษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์อย่างถี�ถ้วน และทกุ ๆ ครึ�งปี บริษัทจะ
แผนการตรวจสอบและพฒันาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ต่อไป ซึ�งบริษัทเชื�อว่าจะช่วยลดความเสี�ยงในกรณีที�บริษัท
ต้องชําระคา่เสยีหายจากผลติภณัฑ์ได้

  
2.8  ความเสียงจากการพึงพาอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

 การดําเนินการของบริษัทจะเปลี�ยนแปลงไปในแนวทางที�สอดคล้องกบัอตุสาหกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เป็น
สําคัญ ซึ�งหากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงักงัน บริษัทก็จะ
ได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกนั 

 

 เนื�องจากปัจจุบนั อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมที�สร้างมลูค่า
ประเทศจึงพยายามสนบัสนุนให้เกิดการผลิต
รถยนต์อนัดบั 9 ของโลก มียอดผลิตในปี 
ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางของอตุสาหกรรมรถยนต์ของภมูิภาคอาเซียน โดยได้ริเริ�มโครงการ
วา่โอกาสที�อตุสาหกรรมยานยนต์จะเข้าสูภ่าวะถดถอย

 
2.9   ความเสียงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ $นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์

บริษัทอาจสญูเสยีสว่นแบง่การตลาดแก่บริษัทคูแ่ขง่ เนื�องจากอตุสาหกรรมผลติชิ Bนสว่นรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
เป็นอุตสาหกรรมที�มีการแข่งขนัสงูทั Bงภายในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี�ยงที�อาจเกิ
ประกอบธุรกิจ   
 

เนื�องจากการผลิตชิ Bนสว่นรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ต้องใช้ขั Bนตอนการผลิตที�มีประสิทธิภาพเที�ยงตรง เพื�อให้ได้
คณุภาพตรงกบัความต้องการของลกูค้าแตล่ะราย นอกจากนี Bในการสั�งซื Bอชิ Bนสว่นสาํหรับรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์
แตล่ะรุ่นนั Bน บริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์จะทําการคดัเลอืกผู้ผลติชิ Bนสว่นลว่งหน้าก่อนการผลิตจริง โดย
ผู้ผลติชิ Bนสว่นที�ผา่นการคดัเลอืกแล้ว จะได้รับคําสั�งซื Bอผลติภณัฑ์จากบริษัทผู้ผลติรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์อย่าง
ต่อเนื�องตลอดอายุการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นนั Bน ๆ อีกทั B
รถจกัรยานยนต์ไม่มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตสายควบคมุ
รถยนต์มากนกั  
 

ดงันั Bน บริษัทในฐานะที�เป็นผู้ผลติสายควบคมุสาํหรับรถยนต์และรถจกัรยานยนต์และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ ซึ�งดําเนินธรุกิจมายาวนานกวา่ 
ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุม่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์มาเป็นเวลานาน จึงได้เปรียบคู่แข่งอื�น ๆ ในการ
ผลติสายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์เพื�อประกอบรถยนต์แล
เหตผุลดงักลา่วข้างต้น บริษัทจึงมั�นใจวา่ ยงัสามารถจะแขง่ขนักบัผู้ผลติรายอื�นได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

 
 

 แบบ 56-1  
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ดําเนินธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจัยที�มีผลต่อการตัดสินใจสั�งซื Bอผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และเท่าที�ผ่านมาไม่เคยมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทแต่ประการใด นอกจากนี Bบริษัทยังตระหนักถึง
ความสําคญัในเรื�องคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ดงันั Bนก่อนการส่งให้ลกูค้า บริษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพของ

ละทกุ ๆ ครึ�งปี บริษัทจะสรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหาย
แผนการตรวจสอบและพฒันาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ต่อไป ซึ�งบริษัทเชื�อว่าจะช่วยลดความเสี�ยงในกรณีที�บริษัท
ต้องชําระคา่เสยีหายจากผลติภณัฑ์ได้  

ความเสียงจากการพึงพาอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
การดําเนินการของบริษัทจะเปลี�ยนแปลงไปในแนวทางที�สอดคล้องกบัอตุสาหกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เป็น
สําคัญ ซึ�งหากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงักงัน บริษัทก็จะ
ได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกนั  

เนื�องจากปัจจุบนั อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมที�สร้างมลูค่าทางเศรษฐ
พยายามสนบัสนุนให้เกิดการผลิตภายในประเทศตวัเองให้มากที�สดุ ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นผู้ผลิต

ลก มียอดผลิตในปี 2556 ประมาณ 2.5 ล้านคนั ภาครัฐมีนโยบายเพิ�มเติมในการสง่เสริมให้
ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางของอตุสาหกรรมรถยนต์ของภมูิภาคอาเซียน โดยได้ริเริ�มโครงการ

โอกาสที�อตุสาหกรรมยานยนต์จะเข้าสูภ่าวะถดถอยยิ�งมีน้อยลง 

ความเสียงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ $นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
บริษัทอาจสญูเสยีสว่นแบง่การตลาดแก่บริษัทคูแ่ขง่ เนื�องจากอตุสาหกรรมผลติชิ Bนสว่นรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
เป็นอุตสาหกรรมที�มีการแข่งขนัสงูทั Bงภายในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี�ยงที�อาจเกิ

เนื�องจากการผลิตชิ Bนสว่นรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ต้องใช้ขั Bนตอนการผลิตที�มีประสิทธิภาพเที�ยงตรง เพื�อให้ได้
คณุภาพตรงกบัความต้องการของลกูค้าแตล่ะราย นอกจากนี Bในการสั�งซื Bอชิ Bนสว่นสาํหรับรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์

ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์จะทําการคดัเลอืกผู้ผลติชิ Bนสว่นลว่งหน้าก่อนการผลิตจริง โดย
ผู้ผลติชิ Bนสว่นที�ผา่นการคดัเลอืกแล้ว จะได้รับคําสั�งซื Bอผลติภณัฑ์จากบริษัทผู้ผลติรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์อย่าง
ต่อเนื�องตลอดอายุการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นนั Bน ๆ อีกทั Bงการเปลี�ยนแปลงรุ่นของรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ไม่มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตสายควบคมุ และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่าง

ดงันั Bน บริษัทในฐานะที�เป็นผู้ผลติสายควบคมุสาํหรับรถยนต์และรถจกัรยานยนต์และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่าง
รกิจมายาวนานกวา่ 35 ปี เป็นผู้ผลติรายใหญ่รายหนึ�งของประเทศ มีผลงานและชื�อเสียงที�เป็นที�

ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุม่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์มาเป็นเวลานาน จึงได้เปรียบคู่แข่งอื�น ๆ ในการ
ผลติสายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์เพื�อประกอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศ ด้วย
เหตผุลดงักลา่วข้างต้น บริษัทจึงมั�นใจวา่ ยงัสามารถจะแขง่ขนักบัผู้ผลติรายอื�นได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

สั�งซื Bอผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และเท่าที�ผ่านมาไม่เคยมี
นอกจากนี Bบริษัทยังตระหนักถึง

ความสําคญัในเรื�องคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ดงันั Bนก่อนการส่งให้ลกูค้า บริษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพของ
สรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหาย เพื�อนําผลลพัธ์ไปวาง

แผนการตรวจสอบและพฒันาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ต่อไป ซึ�งบริษัทเชื�อว่าจะช่วยลดความเสี�ยงในกรณีที�บริษัท

การดําเนินการของบริษัทจะเปลี�ยนแปลงไปในแนวทางที�สอดคล้องกบัอตุสาหกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เป็น
สําคัญ ซึ�งหากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงักงัน บริษัทก็จะ 

ทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล หลาย
ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นผู้ผลิต

ล้านคนั ภาครัฐมีนโยบายเพิ�มเติมในการสง่เสริมให้
ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางของอตุสาหกรรมรถยนต์ของภมูิภาคอาเซียน โดยได้ริเริ�มโครงการ Eco Car  2 ซึ�ง  คาด

ความเสียงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ $นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
บริษัทอาจสญูเสยีสว่นแบง่การตลาดแก่บริษัทคูแ่ขง่ เนื�องจากอตุสาหกรรมผลติชิ Bนสว่นรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
เป็นอุตสาหกรรมที�มีการแข่งขนัสงูทั Bงภายในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี�ยงที�อาจเกิดผลกระทบต่อการ

เนื�องจากการผลิตชิ Bนสว่นรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ต้องใช้ขั Bนตอนการผลิตที�มีประสิทธิภาพเที�ยงตรง เพื�อให้ได้
คณุภาพตรงกบัความต้องการของลกูค้าแตล่ะราย นอกจากนี Bในการสั�งซื Bอชิ Bนสว่นสาํหรับรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์

ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์จะทําการคดัเลอืกผู้ผลติชิ Bนสว่นลว่งหน้าก่อนการผลิตจริง โดย
ผู้ผลติชิ Bนสว่นที�ผา่นการคดัเลอืกแล้ว จะได้รับคําสั�งซื Bอผลติภณัฑ์จากบริษัทผู้ผลติรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์อย่าง

งการเปลี�ยนแปลงรุ่นของรถยนต์และ
และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่าง

ดงันั Bน บริษัทในฐานะที�เป็นผู้ผลติสายควบคมุสาํหรับรถยนต์และรถจกัรยานยนต์และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่าง
ปี เป็นผู้ผลติรายใหญ่รายหนึ�งของประเทศ มีผลงานและชื�อเสียงที�เป็นที�

ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุม่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์มาเป็นเวลานาน จึงได้เปรียบคู่แข่งอื�น ๆ ในการ
ะรถจกัรยานยนต์ในประเทศ ด้วย

เหตผุลดงักลา่วข้างต้น บริษัทจึงมั�นใจวา่ ยงัสามารถจะแขง่ขนักบัผู้ผลติรายอื�นได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 



 
 
  

 
3.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการทีสาํคัญ

บริษัทเดิมชื�อว่า บริษัท ไทยสตีลเคเบิล 
ทา่น คือนายสรรเสริญ จฬุางกรู และนายชทูอง พฒันะเมลอืง บริษัทมีทนุจดทะเบียนเริ�มแรกจํานวน 
กําลงัการผลิตในช่วงแรก 250
บริษัทผู้ผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญี�ปุ่ น 
 

ต่อมาในปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลกัทรัพย์
ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน

 

การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสาํคัญของบริษัท
2549 

-   ย้ายที�ตั Bงโรงงานและสาํนกังานจากจงัหวดัสมทุรปราการ มายงันิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ 
2550  

-   ได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจํานวน 
บตัรที� 1 สง่เสริมการลงทนุในโครงการโยกย้ายสถานประกอบการ 
บตัรที� 2 สง่เสริมการลงทนุในโครงการขยายการดําเนินงานของบริษัท 

-   ได้รับรางวลั Q1 จาก AutoAlliance 
2551 

- ได้รับรางวลั Quality Control Cycle (QCC) 
ควบคมุคณุภาพโดยลดของเสยีในกระบวนการผลติ 

- ได้รับรางวลั Toyota Production System (TPS) 
ที� 2 จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ แมนแูฟคเจอริ�ง จํากดั โดยเป็นรางวลัด้านการลด
ต้นทนุด้วยการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

-    จดัตั Bงศนูย์ทดสอบผลติภณัฑ์ และได้รับการรับรองจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น
2552  

- ได้รับรางวลั Quality Award the Satisfies 2009 
- ได้รับรางวลั Gold Certificate TCC Safety Activity of Level A 

เนียริ�ง แอนด์ แมนแูฟคเจอริ�ง จํากดั 
- ได้รับรางวลั Thank You Award 

ซึ�งมอบให้บริษัทที�มีความเชี�ยวชาญในระบบ
ให้กบับริษัทอื�น ๆ จนประสบความสาํเร็จได้

- ได้รับรางวลั D 2009 Delivery Award 
ประจําปี 

- นําโปรแกรม SAP มาใช้บริหารจดัการกระบวนการผลติทั Bงระบบ ตั Bงแ
เรียกเก็บเงิน  

- ให้บริการทดสอบสายควบคมุ และบริการทดสอบชิ Bนสว่นให้กบัผู้ผลติชิ Bนสว่นของบริษัท 

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 แบบ 56-1  
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ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการทีสาํคัญ 
บริษัทเดิมชื�อว่า บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จํากัด ก่อตั Bงขึ Bนเมื�อวนัที� 12 มิถุนายน 
ทา่น คือนายสรรเสริญ จฬุางกรู และนายชทูอง พฒันะเมลอืง บริษัทมีทนุจดทะเบียนเริ�มแรกจํานวน 

250,000 เส้นต่อปี ต่อมาได้เพิ�มทนุจดทะเบียนและร่วมทนุกบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นซึ�งเป็น
บริษัทผู้ผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญี�ปุ่ น  

บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
มหาชน) แตส่ดัสว่นผู้ ถือหุ้นยงัคงเดิม 

การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสาํคัญของบริษัท 

ย้ายที�ตั Bงโรงงานและสาํนกังานจากจงัหวดัสมทุรปราการ มายงันิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ 

ได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจํานวน 2 บตัร คือ 
สง่เสริมการลงทนุในโครงการโยกย้ายสถานประกอบการ  
สง่เสริมการลงทนุในโครงการขยายการดําเนินงานของบริษัท  

AutoAlliance โดยเป็นรางวลัสาํหรับผู้ผลติชิ Bนสว่นที�มีการจดัการด้านคณุภาพดีเยี�ยม 

Quality Control Cycle (QCC) จาก Thai Hino Co-Operation Club โดยเป็นรางวลัด้านการปรับปรุงการ
ควบคมุคณุภาพโดยลดของเสยีในกระบวนการผลติ  

Toyota Production System (TPS) ชนะเลศิอนัดบัหนึ�ง ในประเภท Group Sub Leader 
จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ แมนแูฟคเจอริ�ง จํากดั โดยเป็นรางวลัด้านการลด

ต้นทนุด้วยการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
จดัตั Bงศนูย์ทดสอบผลติภณัฑ์ และได้รับการรับรองจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น 

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

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

ซึ�งมอบให้บริษัทที�มีความเชี�ยวชาญในระบบ Toyota Production System (TPS) และให้คําแนะนําการจดัทําระบบ
ให้กบับริษัทอื�น ๆ จนประสบความสาํเร็จได้ 

D 2009 Delivery Award จากฮอนด้ากรุ๊ป ซึ�งเป็นรางวลัสาํหรับผู้ผลติชิ Bนสว่นที�มีผลการจดัสง่สินค้าดีเด่น

มาใช้บริหารจดัการกระบวนการผลติทั Bงระบบ ตั Bงแตว่างแผนการผลติไปจนถึงการสง่มอบสินค้าและ

ให้บริการทดสอบสายควบคมุ และบริการทดสอบชิ Bนสว่นให้กบัผู้ผลติชิ Bนสว่นของบริษัท  

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

มิถุนายน 2521 โดยผู้ก่อตั Bงหลกั 2 
ทา่น คือนายสรรเสริญ จฬุางกรู และนายชทูอง พฒันะเมลอืง บริษัทมีทนุจดทะเบียนเริ�มแรกจํานวน 4 ล้านบาท และมี

ปี ต่อมาได้เพิ�มทนุจดทะเบียนและร่วมทนุกบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นซึ�งเป็น

แห่งประเทศไทย เปลี�ยนชื�อเป็น บริษัท 

ย้ายที�ตั Bงโรงงานและสาํนกังานจากจงัหวดัสมทุรปราการ มายงันิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ  

โดยเป็นรางวลัสาํหรับผู้ผลติชิ Bนสว่นที�มีการจดัการด้านคณุภาพดีเยี�ยม  

โดยเป็นรางวลัด้านการปรับปรุงการ

Group Sub Leader ติดต่อกนัเป็นปี
จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ แมนแูฟคเจอริ�ง จํากดั โดยเป็นรางวลัด้านการลด

ประเทศไทย) จํากดั  
จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์แมนแูฟคเจอริ�ง จํากดั 
และให้คําแนะนําการจดัทําระบบ

จากฮอนด้ากรุ๊ป ซึ�งเป็นรางวลัสาํหรับผู้ผลติชิ Bนสว่นที�มีผลการจดัสง่สินค้าดีเด่น

ตว่างแผนการผลติไปจนถึงการสง่มอบสินค้าและ

 



 
2553 

- ได้รับ Award of Quality ในด้าน 
- ได้รับประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐานห้องปฏิบตัิการอย่างเป็นทางการจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น สามารถขยายการ

ให้บริการทดสอบไปยงับริษัทในเครือไฮเลก็ซ์ทั�วโลก 
- ได้รับรางวลัโครงการ Productivity Facilitator 2010

องค์กรดีเดน่, องค์กรดีเดน่ประเภทอตุสาหกรรมชิ Bนสว่นรถยนต์
2554  

- ได้รับรางวลั Bronze Award ในด้าน 
- ได้รับรางวลั QCD Improvement Supplier in 2010 Awards 

คณุภาพ ต้นทนุ และการสง่มอบดีเยี�ยม
- ได้รับรางวลั  Supplier Evaluation Score in Delivery Awards

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย
2555 

- ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการ มอก
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ�งเป็นการรับประกันความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล 

- ได้รับรางวลั Improvement Award 
จดัสง่สนิค้าดีเดน่ติดตอ่กนั 3 ปี

- ได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจํานวน 
 บตัรที� 3 สง่เสริมการลงทนุในโครงการขยายการดําเนินงานของบริษัท 

2556 
- ได้ประกาศเกียรติคุณในฐานะที�เป็นสถานประกอบการที�ปฏิบตัิพรบ

ดีเด่นประจําปี จากผู้ว่าราชการจงัหวดัชลบรีุ โดยการสนบัสนุนเงินสมทบเข้ากองทนุคนพิการ และมีการจ้างผู้ พิการ
เป็นพนกังานของบริษัท 

- ได้รับรางวลั Cost Reduction จาก บริ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ 56-1  

- 7 - 

ในด้าน Quality Achievement จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย
บรองมาตรฐานห้องปฏิบตัิการอย่างเป็นทางการจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น สามารถขยายการ

ให้บริการทดสอบไปยงับริษัทในเครือไฮเลก็ซ์ทั�วโลก  
Productivity Facilitator 2010 จากสถาบนัเพิ�มผลผลติแหง่ชาติจํานวน

รดีเดน่ประเภทอตุสาหกรรมชิ Bนสว่นรถยนต์, และ Productivity Facilitator 

ในด้าน Supplier ดีเดน่จากบริษัท  ฮีโนม่อเตอร์ส แมนแูฟคเจอริ�ง 
QCD Improvement Supplier in 2010 Awards สําหรับผู้ผลิตที�มีการปรับปรุงและพฒันาในด้าน

และการสง่มอบดีเยี�ยม จากคณะบคุคลผู้ผลติชิ Bนสว่นอีซูซุ 
Supplier Evaluation Score in Delivery Awards ในด้านการสง่มอบงานดีเดน่สงูสดุปี 

ประเทศไทย) จํากดั  

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025: 2005) 
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ�งเป็นการรับประกันความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการตาม

Improvement Award จาก บริษัท ไทยซูซุกิมอเตอร์ จํากดั ซึ�งเป็นรางวลัสาํหรับผู้ผลติชิ Bนสว่นด้านที�มีการ
ปี 

ได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจํานวน 1 บตัร คือ 
สง่เสริมการลงทนุในโครงการขยายการดําเนินงานของบริษัท  

ได้ประกาศเกียรติคุณในฐานะที�เป็นสถานประกอบการที�ปฏิบตัิพรบ. ส่งเสริมและพฒันาการคณุภาพชีวิตคนพิการ
ดีเด่นประจําปี จากผู้ว่าราชการจงัหวดัชลบรีุ โดยการสนบัสนุนเงินสมทบเข้ากองทนุคนพิการ และมีการจ้างผู้ พิการ

จาก บริษัท ยามาฮ่า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั  

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ประเทศไทย) จํากดั 
บรองมาตรฐานห้องปฏิบตัิการอย่างเป็นทางการจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น สามารถขยายการ

จากสถาบนัเพิ�มผลผลติแหง่ชาติจํานวน 3 รางวลั ได้แก่ ผู้บริหาร
Productivity Facilitator ดีเดน่  

แมนแูฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย) จํากดั 
ที�มีการปรับปรุงและพฒันาในด้าน

ในด้านการสง่มอบงานดีเดน่สงูสดุปี 2551- 2553 จาก 

2548 (ISO/IEC 17025: 2005) จากสํานกังานมาตรฐาน
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ�งเป็นการรับประกันความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการตาม

งเป็นรางวลัสาํหรับผู้ผลติชิ Bนสว่นด้านที�มีการ

ส่งเสริมและพฒันาการคณุภาพชีวิตคนพิการ
ดีเด่นประจําปี จากผู้ว่าราชการจงัหวดัชลบรีุ โดยการสนบัสนุนเงินสมทบเข้ากองทนุคนพิการ และมีการจ้างผู้ พิการ



 
3.2 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน
รางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ เพื�อจําหนา่ยให้แก่ผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั Bนนํา ตลอดจนศนูย์อะไหลแ่ละบริษัท
ผู้ ค้ารายยอ่ยตา่ง ๆ ทั Bงภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้เครื�องหมายการค้า
ของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นได้แก่
การใช้สทิธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที�ทํากบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นนั Bน บริษัทก็จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ~ให้กบัไฮ
เลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�นด้วย 
 

บริษัทได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนาน
มีคณุภาพดี ราคาเหมาะสม และมีการบริการที�ดีทั Bงก่อนและหลงัการขาย 

 

 ณ สิ Bนปี 2556 บริษัทมีสว่นแบง่การตลาดสาํหรับสายควบคมุสงูเป็นอนัดบัต้น ๆ ของประเทศไทย โดยมีลกูค้าเป็นกลุม่
บริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั Bนนําของทั Bงประเทศญี�ปุ่ นและสหรัฐอเม
ไว้วางใจจากบริษัท Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd.
ตอ่ไปที�จะทําการผลติด้วย 

 
เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ
 

 บริษัทมีเป้าหมายหลักที�จะรักษาความเป็นผู้ นําในการเป็นผู้ ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ชั Bนนําในระดบัโลก  โดยจะให้การสนบัสนุนด้านชิ Bนส่วนแก่บริษัทในกลุ่ม
ของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�นเป็นหลกั ซึ�งบริษัทตระหนกัวา่
ได้ บริษัทจะต้องดําเนินการรักษาและปรับปรุงคณุภาพของผลิตภณัฑ์ ควบคมุต้นทนุการผลิต เพิ�มประสิทธิภาพการ
จดัสง่ผลติภณัฑ์ ตลอดจนการเพิ�มความสมัพนัธ์ที�ดีกบับริษัทอื�นในกลุม่ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นให้มากยิ�งขึ Bนในด้านการ
รักษาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของบริษัทผู้ ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั Bน 
ปัจจยัสําคญัคือการรักษาและปรับปรุงคณุภาพในการผลิตอย่างต่อเนื�อง ซึ�ง
ความสาํคญัดงักลา่ว โดยทําการปรับปรุงและพฒันามาตรฐานการผลติจนไ
ในระดบัสากล คือ ISO/TS 16949 

 

 ในด้านการควบคมุต้นทนุการผลิตนั Bน บริษัทมีเป้าหมายในการลดต้นทนุการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี
ประสทิธิภาพสงูขึ Bน โดยปรับเป้าหมายการผลติให้สงูขึ Bนอยา่งตอ่เนื�อง ทําการออกแบบไลน์การผลิตที�ทั
ป้องกนัความผิดพลาด และควบคมุด้วย
ระดบัภมูิภาค ประกอบกบับริษัทได้วา่จ้างบคุคลภายนอก ซึ�งมีความชํานาญในการบริหารคลงัสินค้า 
มาดําเนินการบริหารจัดการ นําเทคโนโลยีและแ
ประสทิธิภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจดัการ เพื�อให้เกิดความถกูต้องแม่นยําในเรื�องของจํานวนสินค้า 
ตําแหนง่จดัเก็บ การใช้พื Bนที�ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ลดจํานวนสินค้าที�หมดอาย ุและลดปริมาณสินค้าคงคลงัเ
ในเรื�องเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
มหาชน) ประกอบธุรกิจสายควบคมุสาํหรับรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ และชุดควบคมุ

เพื�อจําหนา่ยให้แก่ผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั Bนนํา ตลอดจนศนูย์อะไหลแ่ละบริษัท
ผู้ ค้ารายยอ่ยตา่ง ๆ ทั Bงภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้เครื�องหมายการค้า  
ของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นได้แก่    และ “HI-LEX”  โดยผลิตภณัฑ์ใดทําการผลิตภายใต้สญัญา
การใช้สทิธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที�ทํากบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นนั Bน บริษัทก็จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ~ให้กบัไฮ

บริษัทได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนาน
มีคณุภาพดี ราคาเหมาะสม และมีการบริการที�ดีทั Bงก่อนและหลงัการขาย  

บริษัทมีสว่นแบง่การตลาดสาํหรับสายควบคมุสงูเป็นอนัดบัต้น ๆ ของประเทศไทย โดยมีลกูค้าเป็นกลุม่
บริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั Bนนําของทั Bงประเทศญี�ปุ่ นและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี B บริษัทยงัได้รับความ

Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd. ให้เป็นผู้ผลิตชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในรถรุ่น

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 

บริษัทมีเป้าหมายหลักที�จะรักษาความเป็นผู้ นําในการเป็นผู้ ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ชั Bนนําในระดบัโลก  โดยจะให้การสนบัสนุนด้านชิ Bนส่วนแก่บริษัทในกลุ่ม
ของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�นเป็นหลกั ซึ�งบริษัทตระหนกัวา่ ปัจจยัสาํคญัที�จะทําให้บริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายดงักลา่ว
ได้ บริษัทจะต้องดําเนินการรักษาและปรับปรุงคณุภาพของผลิตภณัฑ์ ควบคมุต้นทนุการผลิต เพิ�มประสิทธิภาพการ
จดัสง่ผลติภณัฑ์ ตลอดจนการเพิ�มความสมัพนัธ์ที�ดีกบับริษัทอื�นในกลุม่ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นให้มากยิ�งขึ Bนในด้านการ

ษาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของบริษัทผู้ ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั Bน 
ปัจจยัสําคญัคือการรักษาและปรับปรุงคณุภาพในการผลิตอย่างต่อเนื�อง ซึ�งตลอดเวลา
ความสาํคญัดงักลา่ว โดยทําการปรับปรุงและพฒันามาตรฐานการผลติจนได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพการผลิต

ISO/TS 16949  

ในด้านการควบคมุต้นทนุการผลิตนั Bน บริษัทมีเป้าหมายในการลดต้นทนุการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี
ประสทิธิภาพสงูขึ Bน โดยปรับเป้าหมายการผลติให้สงูขึ Bนอยา่งตอ่เนื�อง ทําการออกแบบไลน์การผลิตที�ทั

ควบคมุด้วยระบบอตัโนมตัิ เพื�อเป็นการเพิ�มขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขนัได้ใน
ระดบัภมูิภาค ประกอบกบับริษัทได้วา่จ้างบคุคลภายนอก ซึ�งมีความชํานาญในการบริหารคลงัสินค้า 
มาดําเนินการบริหารจัดการ นําเทคโนโลยีและแนวทางการบริการมาปรับปรุง รวมทั Bงพัฒนาระบบต่าง ๆ ให้เกิด
ประสทิธิภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจดัการ เพื�อให้เกิดความถกูต้องแม่นยําในเรื�องของจํานวนสินค้า 
ตําแหนง่จดัเก็บ การใช้พื Bนที�ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ลดจํานวนสินค้าที�หมดอาย ุและลดปริมาณสินค้าคงคลงัเ
ในเรื�องเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท  

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจสายควบคมุสาํหรับรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ และชุดควบคมุ
เพื�อจําหนา่ยให้แก่ผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั Bนนํา ตลอดจนศนูย์อะไหลแ่ละบริษัท

  และเครื�องหมายการค้า
โดยผลิตภณัฑ์ใดทําการผลิตภายใต้สญัญา

การใช้สทิธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที�ทํากบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นนั Bน บริษัทก็จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ~ให้กบัไฮ

บริษัทได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานว่า ผลิตภณัฑ์

บริษัทมีสว่นแบง่การตลาดสาํหรับสายควบคมุสงูเป็นอนัดบัต้น ๆ ของประเทศไทย โดยมีลกูค้าเป็นกลุม่
ริกา นอกจากนี B บริษัทยงัได้รับความ

ให้เป็นผู้ผลิตชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในรถรุ่น

บริษัทมีเป้าหมายหลักที�จะรักษาความเป็นผู้ นําในการเป็นผู้ ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์  
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ชั Bนนําในระดบัโลก  โดยจะให้การสนบัสนุนด้านชิ Bนส่วนแก่บริษัทในกลุ่ม

ที�จะทําให้บริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายดงักลา่ว
ได้ บริษัทจะต้องดําเนินการรักษาและปรับปรุงคณุภาพของผลิตภณัฑ์ ควบคมุต้นทนุการผลิต เพิ�มประสิทธิภาพการ
จดัสง่ผลติภณัฑ์ ตลอดจนการเพิ�มความสมัพนัธ์ที�ดีกบับริษัทอื�นในกลุม่ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นให้มากยิ�งขึ Bนในด้านการ

ษาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของบริษัทผู้ ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั Bน 
ตลอดเวลาที�ผ่านมาบริษัทได้เล็งเห็นถึง

ด้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพการผลิต

ในด้านการควบคมุต้นทนุการผลิตนั Bน บริษัทมีเป้าหมายในการลดต้นทนุการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี
ประสทิธิภาพสงูขึ Bน โดยปรับเป้าหมายการผลติให้สงูขึ Bนอยา่งตอ่เนื�อง ทําการออกแบบไลน์การผลิตที�ทนัสมยั เน้นการ

ระบบอตัโนมตัิ เพื�อเป็นการเพิ�มขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขนัได้ใน
ระดบัภมูิภาค ประกอบกบับริษัทได้วา่จ้างบคุคลภายนอก ซึ�งมีความชํานาญในการบริหารคลงัสินค้า (เฉพาะวตัถดุิบ) 

นวทางการบริการมาปรับปรุง รวมทั Bงพัฒนาระบบต่าง ๆ ให้เกิด
ประสทิธิภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจดัการ เพื�อให้เกิดความถกูต้องแม่นยําในเรื�องของจํานวนสินค้า 
ตําแหนง่จดัเก็บ การใช้พื Bนที�ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ลดจํานวนสินค้าที�หมดอาย ุและลดปริมาณสินค้าคงคลงัเพื�อช่วย



 

กลุม่จฬุางกรู กลุม่พฒันะเมลอืง

41% 

สําหรับการจดัสง่นั Bน บริษัทมีเป้าหมายพฒันาช่องทางการกระจายผลิตภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ Bน ซึ�งรวมถึง
การวา่จ้างผู้ เชี�ยวชาญในการจดัสง่เข้ามาดําเนินการในการกระจายผลติภณัฑ์ในกรณีที�มีความจําเป็น ทั Bงนี B เพื�อรอง
การจดัสง่ให้กบัลกูค้าทั Bงภายในและภายนอกประเทศ ซึ�งการวา่จ้างผู้ เชี�ยวชาญจะช่วยให้บริษัทสามารถสง่ผลิตภณัฑ์
ได้ตามกําหนด และช่วยลดต้นทุนที�เกี�ยวข้องลงได้ เนื�องจากผู้ จัดส่งสามารถรวบรวมผลิตภัณฑ์ที�จะต้องจัดส่งใน
จดุหมายเดียวกนัจากผู้วา่จ้างหลายรายเพื�อดําเนิน
ละครั Bงถกูลง นอกจากนี B การวา่จ้างผู้ เชี�ยวชาญดงักลา่วจะช่วยลดภาระของบริษัทในการรับประกนัความเสยีหายที�อาจ
เกิดขึ Bนจากการขนสง่ด้วย เนื�องจากผู้ เชี�ยวชาญดงักลา่วจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําประกนัภยั

 
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 ผลิตภณัฑ์ของบริษัท 

  ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทสามารถแบง่ออกได้เป็น 
   1)  สายควบคมุ (Control Cable

 - สายควบคมุระบบตา่ง ๆ 
   หลงัสายสตาร์ทเครื�องยนต์ สายคนัเร่ง สายเกียร์ เป็นต้น

- สายควบคมุระบบต่าง ๆ ของรถจกัรยานยนต์ 
วดัรอบ สายเร่งความเร็ว เป็นต้น

   2)  ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
แบบใช้สายควบคมุสาํหรับรถยนต์ทกุประเภท

 

การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมต่าง ๆ ที�กล่าวมาข้างต้น
บริษัททําการผลิตภายใต้สญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค 
Assistance Agreement) ระหว่างบริษัทกบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น 
สาํหรับยานยนต์ชั Bนนําของประเทศญี�ปุ่ นและเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
 
 

 แบบ 56-1  

- 9 - 

6% 
 

กลุม่พฒันะเมลอืง อื�น ๆ ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น

94% 
 

12% 20%  

สําหรับการจดัสง่นั Bน บริษัทมีเป้าหมายพฒันาช่องทางการกระจายผลิตภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ Bน ซึ�งรวมถึง
การวา่จ้างผู้ เชี�ยวชาญในการจดัสง่เข้ามาดําเนินการในการกระจายผลติภณัฑ์ในกรณีที�มีความจําเป็น ทั Bงนี B เพื�อรอง
การจดัสง่ให้กบัลกูค้าทั Bงภายในและภายนอกประเทศ ซึ�งการวา่จ้างผู้ เชี�ยวชาญจะช่วยให้บริษัทสามารถสง่ผลิตภณัฑ์
ได้ตามกําหนด และช่วยลดต้นทุนที�เกี�ยวข้องลงได้ เนื�องจากผู้ จัดส่งสามารถรวบรวมผลิตภัณฑ์ที�จะต้องจัดส่งใน
จดุหมายเดียวกนัจากผู้วา่จ้างหลายรายเพื�อดําเนินการจดัสง่ในคราวเดียวกนัได้ ทําให้ต้นทนุคา่ใช้จ่ายในการขนสง่แต่
ละครั Bงถกูลง นอกจากนี B การวา่จ้างผู้ เชี�ยวชาญดงักลา่วจะช่วยลดภาระของบริษัทในการรับประกนัความเสยีหายที�อาจ
เกิดขึ Bนจากการขนสง่ด้วย เนื�องจากผู้ เชี�ยวชาญดงักลา่วจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําประกนัภยั

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) ณ วนัที�  31 ตลุาคม
 

ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 
Control Cable) ประกอบด้วย 

สายควบคมุระบบตา่ง ๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิดฝากระโปรงหน้า 
หลงัสายสตาร์ทเครื�องยนต์ สายคนัเร่ง สายเกียร์ เป็นต้น 
สายควบคมุระบบต่าง ๆ ของรถจกัรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรค สายคลชัสาย
วดัรอบ สายเร่งความเร็ว เป็นต้น 

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
แบบใช้สายควบคมุสาํหรับรถยนต์ทกุประเภท 

การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมต่าง ๆ ที�กล่าวมาข้างต้น
บริษัททําการผลิตภายใต้สญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (

ระหว่างบริษัทกบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น (HI-LEX Corporation
สาํหรับยานยนต์ชั Bนนําของประเทศญี�ปุ่ นและเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 
ทนุชําระแล้ว 259.80 ล้านบาท 

บริษัท ไฮเลก็ซ์ เวียดนาม จํากดั 
ทนุชําระแล้ว 11.15 ล้านเหรียญสหรัฐ 

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น 

27% 

สําหรับการจดัสง่นั Bน บริษัทมีเป้าหมายพฒันาช่องทางการกระจายผลิตภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ Bน ซึ�งรวมถึง
การวา่จ้างผู้ เชี�ยวชาญในการจดัสง่เข้ามาดําเนินการในการกระจายผลติภณัฑ์ในกรณีที�มีความจําเป็น ทั Bงนี B เพื�อรองรับ
การจดัสง่ให้กบัลกูค้าทั Bงภายในและภายนอกประเทศ ซึ�งการวา่จ้างผู้ เชี�ยวชาญจะช่วยให้บริษัทสามารถสง่ผลิตภณัฑ์
ได้ตามกําหนด และช่วยลดต้นทุนที�เกี�ยวข้องลงได้ เนื�องจากผู้ จัดส่งสามารถรวบรวมผลิตภัณฑ์ที�จะต้องจัดส่งใน

การจดัสง่ในคราวเดียวกนัได้ ทําให้ต้นทนุคา่ใช้จ่ายในการขนสง่แต่
ละครั Bงถกูลง นอกจากนี B การวา่จ้างผู้ เชี�ยวชาญดงักลา่วจะช่วยลดภาระของบริษัทในการรับประกนัความเสยีหายที�อาจ
เกิดขึ Bนจากการขนสง่ด้วย เนื�องจากผู้ เชี�ยวชาญดงักลา่วจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําประกนัภยัเอง  

ตลุาคม 2556  

อาทิเช่น สายเปิดฝากระโปรงหน้า - 

อาทิเช่น สายเบรค สายคลชัสาย

ได้แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมต่าง ๆ ที�กล่าวมาข้างต้น 
(License and Technical 

LEX Corporation) ซึ�งเป็นผู้ผลิตสายควบคุม



 
  ปัจจุบันบริษัทตั Bงโรงงานและสํานักงานใหญ่เพื�อดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัททั Bง 

อตุสาหกรรมอมตะนคร เลขที� 700
(ประมาณ 80,224 ตารางเมตร

 

พื $นทีใช้ในการผลิต จัดเก็บและจัดส่งสนิค้า

สว่นการผลติสายควบคมุ 
   - สายควบคมุรถยนต์ 
   - สายควบคมุรถจกัรยานยนต์
สว่นการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์
พื Bนที�จดัเก็บและจดัสง่สนิค้า 
พื Bนที�ใช้สอยร่วม  

 

พื $นทีอืน ๆ

พื Bนที�ซอ่มบํารุง 

พื Bนที�สาํนกังานและโรงอาหาร

  

พื $นทีใช้ในการผลิต จัดเก็บและจัดส่งสนิค้า 

สว่นการผลติสายควบคมุ 
   - สายควบคมุรถยนต์ 

   - สายควบคมุรถจกัรยานยนต์

สว่นการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์

สว่นการจดัเตรียมชิ Bนสว่นการผลติ

พื Bนที�จดัเก็บและจดัสง่สนิค้า 

พื Bนที�ใช้สอยร่วม  

พื Bนที� Free  Area 

พื Bนที� Loading  Area  

 
 
 
 
 
 
 

 แบบ 56-1  
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ปัจจุบันบริษัทตั Bงโรงงานและสํานักงานใหญ่เพื�อดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัททั Bง 
700/737 หมู ่1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 

ตารางเมตร) โดยมีรายละเอียด ดงันี B 

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

สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 
4,821 
1,934 

สว่นการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 1,404 
 8,640 

12,001 
รวม 28,800 

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

3,584 

พื Bนที�สาํนกังานและโรงอาหาร             10,200 
รวม             13,784 

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

สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 
7,061 

2,678 

สว่นการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 1,299 

สว่นการจดัเตรียมชิ Bนสว่นการผลติ 8,525 

 10,881 

8,958 

9,988 

1,010 
รวม 50,400 

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ปัจจุบันบริษัทตั Bงโรงงานและสํานักงานใหญ่เพื�อดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัททั Bง 2 ประเภท อยู่ที�นิคม
ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ มีพื Bนที� 50 ไร่ 56 ตารางวา 

ตารางเมตร) 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางเมตร) 

 
 
 

ตารางเมตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 3.4  โครงสร้างรายได้ของบริษัท  
 

บริษัทมีการจําหนา่ยผลติภณัฑ์ให้กบัคูค้่าทั Bงภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัท
แยกตามผลติภณัฑ์ในช่วงปี 2554 

สายผลิตภณัฑ์ 

รายได้จากการขายในประเทศ 

- สายควบคมุรถยนต์ 
- สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 
- ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 
- อื�น ๆ 
รายได้จากการขายต่างประเทศ 

- สายควบคมุรถยนต์ 
- สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 
- ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 
- อื�น ๆ 
รายได้อืน 

- อื�น ๆ 

รวมรายได้ 

** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ 56-1  
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บริษัทมีการจําหนา่ยผลติภณัฑ์ให้กบัคูค้่าทั Bงภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัท
2554 – 2556 ได้ดงัตารางตอ่ไปนี B  

2554 2555** 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

2,127 93 2,292 96 
1,320 58 1,501 63 

495 22 447 19 
304 13 339 14 

8 - 5 - 
126 5 63 3 

14 1 15 1 
37 1 - - 

- - - - 
75 3 48 2 

    
43 2 26 1 

2,296 100 2,381 100 

2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทมีการจําหนา่ยผลติภณัฑ์ให้กบัคูค้่าทั Bงภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัท

2556 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

3,587 96 
2,494 67 

504 14 
578 15 

11 - 
69 2 
22 1 

- - 
- - 

47 1 
  

78 2 

3,733 100 



 

 

 
 
 

 4.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์ 
  ผลติภณัฑ์ของบริษัท สามารถแบง่ออกได้เป็น

1. สายควบคมุรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์
2. ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 

 

 บริษัททําหน้าที�เป็นผู้ ผลิตชิ Bนส่วน 
Equipment Manufacturer) เพื�อสง่ให้แก่โรงงานประกอบของลกูค้า ผู้ผลิตชิ Bนสว่น และศนูย์อะไหล ่ซึ�งได้แก่ ผู้ผลิต
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทั Bงในและต่างประเทศ รวมถึงบริ
รายละเอียดผลติภณัฑ์ของบริษัทมีดงันี B

 

 1. สายควบคุม (Control Cable)
บริษัททําการผลติสายควบคมุทั Bงที�ใช้กบัรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ โดยสายควบคมุเป็นอปุกรณ์ที�มีความสาํคญั
มาก เนื�องจากเป็นอปุกรณ์ที�ใช้ในการควบคมุระบบต่
ระบบสตาร์ทเครื�องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลชั เป็นต้น บริษัทมียอดขายสายควบคุมในปี 
สดัส่วนประมาณ ร้อยละ 
ตา่งประเทศร้อยละ 2 ของยอดขายรวมของสายควบคมุ ทั Bงนี Bรายละเอียดของผลิตภณัฑ์สายควบคมุของบริษัทมี
ดงันี B 

 

สายควบคมุรถยนต์ (Automobile Control Cable)
บริษัทผลิตสายควบคมุระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ โดยเน้นรถยนต์นั�งสว่นบคุคล รถบรรทกุ 
เฉลี�ยแล้วในรถยนต์ 1 คนั จะมีสายควบคมุประมาณ 
รถยนต์ เช่น เครื�องยนต์ เกียร์ คลชั ฯลฯ ทั Bงนี B บริษัทสามารถผลติสายควบคมุที�ใช้ในรถยนต์ได้ทกุ ๆ ประเภท

 

ภาพสายควบคมุหลกัของรถยนต์ที�บริษัทผลติ
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

 แบบ 56-1  
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ผลติภณัฑ์ของบริษัท สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
สายควบคมุรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ (Control Cable)    
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ (Window Regulator) 

บริษัททําหน้าที�เป็นผู้ ผลิตชิ Bนส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) 
เพื�อสง่ให้แก่โรงงานประกอบของลกูค้า ผู้ผลิตชิ Bนสว่น และศนูย์อะไหล ่ซึ�งได้แก่ ผู้ผลิต

รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทั Bงในและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทต่าง ๆ ในเครือของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น โดย
รายละเอียดผลติภณัฑ์ของบริษัทมีดงันี B 

(Control Cable) 
บริษัททําการผลติสายควบคมุทั Bงที�ใช้กบัรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ โดยสายควบคมุเป็นอปุกรณ์ที�มีความสาํคญั
มาก เนื�องจากเป็นอปุกรณ์ที�ใช้ในการควบคมุระบบตา่ง ๆ ของรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ อาทิเช่น ระบบเบรค 
ระบบสตาร์ทเครื�องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลชั เป็นต้น บริษัทมียอดขายสายควบคุมในปี 
สดัส่วนประมาณ ร้อยละ 83 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศร้อยละ 

ของยอดขายรวมของสายควบคมุ ทั Bงนี Bรายละเอียดของผลิตภณัฑ์สายควบคมุของบริษัทมี

(Automobile Control Cable) 
บริษัทผลิตสายควบคมุระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ โดยเน้นรถยนต์นั�งสว่นบคุคล รถบรรทกุ 

คนั จะมีสายควบคมุประมาณ 8-16 ประเภท ทําหน้าที�ควบคมุการทํางานของระบบ
รถยนต์ เช่น เครื�องยนต์ เกียร์ คลชั ฯลฯ ทั Bงนี B บริษัทสามารถผลติสายควบคมุที�ใช้ในรถยนต์ได้ทกุ ๆ ประเภท

ภาพสายควบคมุหลกัของรถยนต์ที�บริษัทผลติ 

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement 
เพื�อสง่ให้แก่โรงงานประกอบของลกูค้า ผู้ผลิตชิ Bนสว่น และศนูย์อะไหล ่ซึ�งได้แก่ ผู้ผลิต

ษัทต่าง ๆ ในเครือของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น โดย

บริษัททําการผลติสายควบคมุทั Bงที�ใช้กบัรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ โดยสายควบคมุเป็นอปุกรณ์ที�มีความสาํคญั
าง ๆ ของรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ อาทิเช่น ระบบเบรค 

ระบบสตาร์ทเครื�องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลชั เป็นต้น บริษัทมียอดขายสายควบคุมในปี 2556 คิดเป็น
ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศร้อยละ 98 และเป็นการขาย

ของยอดขายรวมของสายควบคมุ ทั Bงนี Bรายละเอียดของผลิตภณัฑ์สายควบคมุของบริษัทมี

บริษัทผลิตสายควบคมุระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ โดยเน้นรถยนต์นั�งสว่นบคุคล รถบรรทกุ (กระบะ) ขนาด 1 ตนั ซึ�งโดย
ประเภท ทําหน้าที�ควบคมุการทํางานของระบบ ต่าง ๆ  ใน

รถยนต์ เช่น เครื�องยนต์ เกียร์ คลชั ฯลฯ ทั Bงนี B บริษัทสามารถผลติสายควบคมุที�ใช้ในรถยนต์ได้ทกุ ๆ ประเภท 



 
นอกจากสายควบคมุดงัแสดงในแผนภาพข้างต้นแล้ว บริษัทยงัสามารถผลิตสายควบคมุที�ใช้ควบคมุระบบอื�น ๆ ของ
รถยนต์ อาทิ สายโช้ค สายปรับเบาะที�นั�ง สายลอ็คประต ูสายควบคมุกระจกมองข้าง สายเครื�องปรับอากาศ และสาย
ไมล์/วดัความเร็ว เป็นต้น 

 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที�ผา่นมา บริษัทมียอดการจําหนา่ยสายควบคมุรถยนต์ ดงันี B

 
ในประเทศ 
ตา่งประเทศ 
รวม 
อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 

** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม 

 
สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable)
บริษัทผลติสายควบคมุระบบตา่ง ๆ ของรถจกัรยานยนต์ญี�ปุ่ นทกุประเภท ซึ�งโดยเฉลี�ยแล้วในรถจกัรยานยนต์ 
มีสายควบคุมประมาณ 8 ประเภท
เครื�องยนต์ เกียร์ คลชั ฯลฯ ทั Bงนี B บริษัทสามารถผลติสายควบคมุที�ใช้ในรถจกัรยานยนต์ได้ทกุประเภท

 

ภาพสายควบคมุหลกัของรถจกัรยานยนต์ที�บริษัทผลติ
 

 
   
 
 
 

 
 
 
  

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที�ผา่นมา 

 
ในประเทศ 
ตา่งประเทศ 
รวม 
อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 

** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม 
 

 แบบ 56-1  
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นอกจากสายควบคมุดงัแสดงในแผนภาพข้างต้นแล้ว บริษัทยงัสามารถผลิตสายควบคมุที�ใช้ควบคมุระบบอื�น ๆ ของ
รถยนต์ อาทิ สายโช้ค สายปรับเบาะที�นั�ง สายลอ็คประต ูสายควบคมุกระจกมองข้าง สายเครื�องปรับอากาศ และสาย

ปี ที�ผา่นมา บริษัทมียอดการจําหนา่ยสายควบคมุรถยนต์ ดงันี B 

2554 2555** 
1,320 1,501

14 
1,334 1,516

(17) 
มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท

(Motorcycle Control Cable) 
บริษัทผลติสายควบคมุระบบตา่ง ๆ ของรถจกัรยานยนต์ญี�ปุ่ นทกุประเภท ซึ�งโดยเฉลี�ยแล้วในรถจกัรยานยนต์ 

ประเภท ซึ�งทําหน้าที�ควบคุมการทํางานของระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ เช่น 
เครื�องยนต์ เกียร์ คลชั ฯลฯ ทั Bงนี B บริษัทสามารถผลติสายควบคมุที�ใช้ในรถจกัรยานยนต์ได้ทกุประเภท

ภาพสายควบคมุหลกัของรถจกัรยานยนต์ที�บริษัทผลติ 

ปี ที�ผา่นมา บริษัทมียอดการจําหนา่ยสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ ดงันี B

2554 2555** 
495 447

37 
532 447
(3) (16)

มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

นอกจากสายควบคมุดงัแสดงในแผนภาพข้างต้นแล้ว บริษัทยงัสามารถผลิตสายควบคมุที�ใช้ควบคมุระบบอื�น ๆ ของ
รถยนต์ อาทิ สายโช้ค สายปรับเบาะที�นั�ง สายลอ็คประต ูสายควบคมุกระจกมองข้าง สายเครื�องปรับอากาศ และสาย

หนว่ย: ล้านบาท 
 2556 

1,501 2,494 
15 22 

1,516 2,516 
14 66 

บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 

บริษัทผลติสายควบคมุระบบตา่ง ๆ ของรถจกัรยานยนต์ญี�ปุ่ นทกุประเภท ซึ�งโดยเฉลี�ยแล้วในรถจกัรยานยนต์ 1 คนั จะ
หน้าที�ควบคุมการทํางานของระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ เช่น 

เครื�องยนต์ เกียร์ คลชั ฯลฯ ทั Bงนี B บริษัทสามารถผลติสายควบคมุที�ใช้ในรถจกัรยานยนต์ได้ทกุประเภท 

ดงันี B 
หนว่ย: ล้านบาท 

2556 
447 504 

- - 
447 504 
(16) 13 

บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 



 
 2.  ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์เป็นอปุกรณ์ที�ใช้ในการเปิด
บริษัทให้ความสําคญัในการทําตลาด เนื�องจากสามารถใช้ได้กั
ควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ในปี 
ขายในประเทศเกือบทั Bงหมด
 

แผนภาพแสดงชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบใช้สายควบคมุ
 
  

 
  
   
 
 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที�ผา่นมา 

 
ในประเทศ 
ตา่งประเทศ 
รวม 
อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 

** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม 

  
สายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์

การออกแบบรถยนต์ในปัจจุบนัได้
ในอปุกรณ์ชิ Bนสว่นที�ได้รับการพฒันาไปในทิศทางเดียวกนั 
แต่ปัจจุบนัรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ จะ
ประการ เช่น ลดขั Bนตอนการประกอบสายควบคุม ระบบการควบคุม
ข้อเสียที�ตามมา เช่น ต้องเพิ�มการติดตั Bงสายไฟและสายสัญญาณจํานวนมาก และแม้ว่าใน
ภาพลกัษณ์ของรถยนต์จะดทูนัสมยัและซบัซ้อนยิ�งขึ Bน แต่
การเลอืกใช้สายควบคมุแบบเดิม

 
4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั

4.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด 
บริษัทได้ดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่ายสายควบคุมมาเป็นเวลากว่า 
หน้าต่างรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 
ตอ่เนื�อง โดยในการดําเนินงานที�ผา่นมา บริษัทมีกลยทุธ์ทางการตลาดที�สาํคญั ดงันี B
 

 แบบ 56-1  
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ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) 
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์เป็นอปุกรณ์ที�ใช้ในการเปิด-ปิดกระจกหน้าตา่งรถยนต์ โดยเป็นผลิตภณัฑ์ที�
บริษัทให้ความสําคญัในการทําตลาด เนื�องจากสามารถใช้ได้กบัรถทุกชนิด และทุกขนาด บริษัทมียอดขายชุด
ควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ในปี 2556 คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 16 ของยอดขายรวม โดยเป็นการ
ขายในประเทศเกือบทั Bงหมด 

แผนภาพแสดงชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบใช้สายควบคมุ

ปี ที�ผา่นมา บริษัทมียอดการจําหนา่ยสายควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์

2554 2555**
304 339

0 
304 339
(27) 

มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท

สายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
การออกแบบรถยนต์ในปัจจุบนัได้เปลี�ยนแปลงและพฒันาไปสูร่ะบบไฟฟ้ากนัอย่างแพร่หลาย สายควบคมุก็เป็นหนึ�ง
ในอปุกรณ์ชิ Bนสว่นที�ได้รับการพฒันาไปในทิศทางเดียวกนั โดยในอดีต สายควบคมุจะเป็นระบบจกัรกล 

ยนต์รุ่นใหม่ ๆ จะถูกออกแบบโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ซึ�งมีข้อดีกว่าระบบเดิมหลาย
เช่น ลดขั Bนตอนการประกอบสายควบคุม ระบบการควบคุมมีความแม่นยํามากขึ Bน

มา เช่น ต้องเพิ�มการติดตั Bงสายไฟและสายสัญญาณจํานวนมาก และแม้ว่าใน
ภาพลกัษณ์ของรถยนต์จะดทูนัสมยัและซบัซ้อนยิ�งขึ Bน แตต้่นทนุราคาและปัญหาทางด้านเทคนิคก็ยงัเป็นปัจจยัที�ทําให้
การเลอืกใช้สายควบคมุแบบเดิม ยงัเป็นทางเลอืกที�ผู้ผลติสว่นใหญ่คงนิยมอยู ่

การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 

บริษัทได้ดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่ายสายควบคุมมาเป็นเวลากว่า 35 ปี และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 17 ปี มีผลงานและคุณภาพเป็นที�ยอมรับและไว้วางใจของลูกค้ามาอย่าง
ตอ่เนื�อง โดยในการดําเนินงานที�ผา่นมา บริษัทมีกลยทุธ์ทางการตลาดที�สาํคญั ดงันี B

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ปิดกระจกหน้าตา่งรถยนต์ โดยเป็นผลิตภณัฑ์ที�
บรถทุกชนิด และทุกขนาด บริษัทมียอดขายชุด

ของยอดขายรวม โดยเป็นการ

แผนภาพแสดงชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบใช้สายควบคมุ 

บริษัทมียอดการจําหนา่ยสายควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ ดงันี B 
หนว่ย: ล้านบาท 

5** 2556 
339 578 

- - 
339 578 

12 71 
บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 

พฒันาไปสูร่ะบบไฟฟ้ากนัอย่างแพร่หลาย สายควบคมุก็เป็นหนึ�ง
โดยในอดีต สายควบคมุจะเป็นระบบจกัรกล (Mechanic) 

ซึ�งมีข้อดีกว่าระบบเดิมหลาย
มีความแม่นยํามากขึ Bน แต่ในทางกลบักันก็มี

มา เช่น ต้องเพิ�มการติดตั Bงสายไฟและสายสัญญาณจํานวนมาก และแม้ว่าในแง่การพัฒนาและ
ราคาและปัญหาทางด้านเทคนิคก็ยงัเป็นปัจจยัที�ทําให้

ปี และชุดควบคุมรางกระจก
ปี มีผลงานและคุณภาพเป็นที�ยอมรับและไว้วางใจของลูกค้ามาอย่าง

ตอ่เนื�อง โดยในการดําเนินงานที�ผา่นมา บริษัทมีกลยทุธ์ทางการตลาดที�สาํคญั ดงันี B 



 
1) มุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก

บริษัทได้จัดทําการวิจัยตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ ในปี 
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และรางกระจกหลงั 
ประเภท Luxury Mini Van 
นกั ประกอบกบัลกูค้าหลายรายมีนโยบาย
ชิ Bนสว่นที�มีถิ�นกําเนิดในประเทศ
ตลาดเพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้มากขึ Bน 
 

โดยบริษัทจะเน้นการใช้กลยทุธ์ด้านวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
เรื�องของความพร้อมทางความรู้ ความชํานาญ 
เครื�องจกัรทนัสมยั และศนูย์ทด
กบับริษัทใช้กลยทุธ์ Cost 
ได้กบัคูแ่ขง่ทั Bงในประเทศและตา่งประเทศ รวมทั Bงศกึษาสทิธิประโยชน์ทางภาษีที�จะช่วยลดต้นทนุสาํหรับชิ Bนสว่น
ที�ยงัคงต้องนําเข้าจากตา่งประเทศอยู ่
 

2) มุ่งเน้นการผลิตผลติภณัฑ์ทีมีคุณภาพ
แม้บริษัทจะมีกิจกรรมลดต้นทนุโดยการวิเคราะห์คณุค่าทางวิศวกรรม 
Engineering) แตบ่ริษัทก็ตระหนกัถึงความสาํคญัในการรักษาคณุภาพให้ได้ตามมาตรฐานที�กําหนด จากเหตผุล
ดงักลา่ว บริษัทจึงทําการพฒันาคณุภ
มีคุณภาพอย่างสมํ�าเสมอ จึงทําให้การผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพ มีของเสียระหว่างผลิตน้อย ซึ�งสง่ผลให้
บริษัทมีต้นทนุการผลติที�ตํ�าลงด้วย
 

3) มุ่งเน้นความสัมพนัธ์กับลูกค้า
บริษัทให้ความสําคญักับการสร้างควา
Relation Management : CRM
การสง่มอบ (Quality, Cost
อยา่งมีสมัพนัธ์ภาพที�ดีตอ่กนั โดยมีการกําหนดระดบัความพงึพอใจของลกูค้าไว้เป็นเป้าหมายขององค์กร พร้อม
ทั Bงนํามาวิเคราะห์และกําหนดแผนการปรับปรุงร่วมกนั เพื�อสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า อีกทั Bงยงั
กําหนดแผนการออกเยี�ยม
ต่อเนื�อง โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างสมํ�าเสมอ นอกจากนี B 
บริษัทยงัได้สง่พนกังานไปร่วมพฒันาผลติภณัฑ์กบับริษัทผู้ผลติรถย
ใจความต้องการและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ ซึ�งการร่วมมือเพื�อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ดงักลา่วจะเป็นการช่วยสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับลกูค้าและเพิ�มโอกาสในการขายผลิตภณัฑ์ของ
บริษัทตอ่ไป 
 
 
 

 แบบ 56-1  
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มุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 
บริษัทได้จัดทําการวิจัยตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ ในปี 2556 พบว่า มีโอกาสที�จะขยายส่วนแบ่งต
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และรางกระจกหลงั Pick Up รวมถึง ชุดเปิด-ปิดประตอูตั

Luxury Mini Van เพิ�มมากขึ Bน เนื�องจากคูแ่ขง่ที�จะมาตั Bงฐานการผลติในประเทศไทยยงัมีจํานวนไมม่าก
หลายรายมีนโยบายจดัหาชิ Bนสว่นภายในประเทศให้มากขึ Bนเพื�อลดต้นทนุ

ชิ Bนสว่นที�มีถิ�นกําเนิดในประเทศ เพื�อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสง่ออก จึงเป็นโอกาสในการขยายสว่นแบ่ง
ตลาดเพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้มากขึ Bน  

โดยบริษัทจะเน้นการใช้กลยทุธ์ด้านวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ซึ�งบริษัทมีข้อได้เปรียบคู่แข่งหลาย
เรื�องของความพร้อมทางความรู้ ความชํานาญ (Know-how) จากผู้ ร่วมทนุและทีมงานคณุภาพที�มีประสบการณ์

และศนูย์ทดสอบครบวงจรที�ใหญ่ที�สดุแห่งหนึ�งในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
Cost Leader คือ การลดต้นทนุและหาแนวทางในการปรับปรุงด้านราคา

ได้กบัคูแ่ขง่ทั Bงในประเทศและตา่งประเทศ รวมทั Bงศกึษาสทิธิประโยชน์ทางภาษีที�จะช่วยลดต้นทนุสาํหรับชิ Bนสว่น
ที�ยงัคงต้องนําเข้าจากตา่งประเทศอยู ่ 

มุ่งเน้นการผลิตผลติภณัฑ์ทีมีคุณภาพ 
แม้บริษัทจะมีกิจกรรมลดต้นทนุโดยการวิเคราะห์คณุค่าทางวิศวกรรม (VA/VE หรือ 

แตบ่ริษัทก็ตระหนกัถึงความสาํคญัในการรักษาคณุภาพให้ได้ตามมาตรฐานที�กําหนด จากเหตผุล
การพฒันาคณุภาพการผลติมาโดยตลอด การที�บริษัทสามารถรักษามาตรฐานการผลิตให้

มีคุณภาพอย่างสมํ�าเสมอ จึงทําให้การผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพ มีของเสียระหว่างผลิตน้อย ซึ�งสง่ผลให้
บริษัทมีต้นทนุการผลติที�ตํ�าลงด้วย 

มุ่งเน้นความสัมพนัธ์กับลูกค้า 
บริษัทให้ความสําคญักับการสร้างความพึงพอใจให้ลกูค้า โดยเน้นหลกัการบริการลกูค้าสมัพนัธ์ 
Relation Management : CRM) ด้วยการศึกษาความต้องการของลกูค้าในทกุ ๆ ด้าน คือ คณุภาพ ราคา และ

ost, Delivery) เพื�อบริหารจดัการให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้
อยา่งมีสมัพนัธ์ภาพที�ดีตอ่กนั โดยมีการกําหนดระดบัความพงึพอใจของลกูค้าไว้เป็นเป้าหมายขององค์กร พร้อม
ทั Bงนํามาวิเคราะห์และกําหนดแผนการปรับปรุงร่วมกนั เพื�อสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า อีกทั Bงยงั
กําหนดแผนการออกเยี�ยมพบลกูค้าเพื�อรับทราบปัญหาต่าง ๆ และนําข้อเสนอแนะของลกูค้ามาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื�อง โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างสมํ�าเสมอ นอกจากนี B 

สง่พนกังานไปร่วมพฒันาผลติภณัฑ์กบับริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ เพื�อให้พนกังานเข้า
ใจความต้องการและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ ซึ�งการร่วมมือเพื�อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ดงักลา่วจะเป็นการช่วยสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับลกูค้าและเพิ�มโอกาสในการขายผลิตภณัฑ์ของ

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

พบว่า มีโอกาสที�จะขยายส่วนแบ่งตลาดชุด
ปิดประตอูตัโนมตัิของรถยนต์

เพิ�มมากขึ Bน เนื�องจากคูแ่ขง่ที�จะมาตั Bงฐานการผลติในประเทศไทยยงัมีจํานวนไมม่าก
มากขึ Bนเพื�อลดต้นทนุ และเพิ�มสดัสว่น

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสง่ออก จึงเป็นโอกาสในการขยายสว่นแบ่ง

ซึ�งบริษัทมีข้อได้เปรียบคู่แข่งหลาย ๆ ด้าน ทั Bง
และทีมงานคณุภาพที�มีประสบการณ์, 

ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ประกอบ
คือ การลดต้นทนุและหาแนวทางในการปรับปรุงด้านราคา ให้สามารถแขง่ขนั

ได้กบัคูแ่ขง่ทั Bงในประเทศและตา่งประเทศ รวมทั Bงศกึษาสทิธิประโยชน์ทางภาษีที�จะช่วยลดต้นทนุสาํหรับชิ Bนสว่น

หรือ Value Analyses/ Value 
แตบ่ริษัทก็ตระหนกัถึงความสาํคญัในการรักษาคณุภาพให้ได้ตามมาตรฐานที�กําหนด จากเหตผุล

าพการผลติมาโดยตลอด การที�บริษัทสามารถรักษามาตรฐานการผลิตให้
มีคุณภาพอย่างสมํ�าเสมอ จึงทําให้การผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพ มีของเสียระหว่างผลิตน้อย ซึ�งสง่ผลให้

มพึงพอใจให้ลกูค้า โดยเน้นหลกัการบริการลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer 
ด้วยการศึกษาความต้องการของลกูค้าในทกุ ๆ ด้าน คือ คณุภาพ ราคา และ

เพื�อบริหารจดัการให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้
อยา่งมีสมัพนัธ์ภาพที�ดีตอ่กนั โดยมีการกําหนดระดบัความพงึพอใจของลกูค้าไว้เป็นเป้าหมายขององค์กร พร้อม
ทั Bงนํามาวิเคราะห์และกําหนดแผนการปรับปรุงร่วมกนั เพื�อสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า อีกทั Bงยงัได้

ลกูค้าเพื�อรับทราบปัญหาต่าง ๆ และนําข้อเสนอแนะของลกูค้ามาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื�อง โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างสมํ�าเสมอ นอกจากนี B 

นต์และรถจกัรยานยนต์ เพื�อให้พนกังานเข้า
ใจความต้องการและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ ซึ�งการร่วมมือเพื�อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ดงักลา่วจะเป็นการช่วยสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับลกูค้าและเพิ�มโอกาสในการขายผลิตภณัฑ์ของ



 
4) การจัดส่งผลติภณัฑ์ได้ตรงต่อเวลา

การจัดสง่ผลิตภณัฑ์ได้ตรงตามเวลาที�ลกูค้าต้องการเป็นปัจจัยที�สําคญัไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของผลิตภณัฑ์ 
บริษัทได้พฒันาระบบการจดัสง่ผลิตภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าอย่างต่อเนื�อง โดยใช้ระบบ 
(TPS) ซึ�งเป็นระบบที�คิดค้นโ
การผลติและจดัสง่ผลติภณัฑ์ของบริษัท
 

5) มีพันธมิตรทางธุรกิจทีเป็นทียอมรับ
การที�บริษัทมีพนัธมิตรทางธุรกิจที�มีชื�อเสยีงและเป็นที�ยอมรับของผู้ผลติรถยนต์และรถจกั
เล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น การทําสญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และยงัมีผู้ผลิตชิ Bนส่วน
ประกอบรายย่อยทั Bงในและต่างประเทศที�ให้
ยอมรับในระดบัสากล และ
ผลติภณัฑ์จากลกูค้าตลอดมา
 

6) กลยุทธ์ด้านการกาํหนดราคา
ในสภาวะการแขง่ขนัที�รุนแรงทั Bงในประเทศและตา่งประเทศนั Bน 
ลดลงอยา่งตอ่เนื�อง โดยการใช้ระบบการผ
 

ทั Bงนี B การมุ่งเน้นในการบริหารจัดการ
ต้นทนุตํ�า เพื�อให้ได้ราคาที�เหมาะสมและสามารถแข่งขนัได้ จะช่วยให้บริษัทสามารถกําหนดราคาผลิตภณัฑ์ที�
เป็นไปตามความคาดหวั
 

7) กลยุทธ์การพัฒนาชิ $นส่วนภายในประเทศ 
บริษัทมีแผนที�จะพฒันาผู้ผลติชิ Bนสว่นในประเทศให้มากขึ Bน เพื�อที�จะลดการสั�งซื Bอวตัถดุิบนําเข้าจากต่างประเทศ 
ซึ�งจะทําให้ต้นทุนตํ�าลง 
ผลติชิ Bนสว่นรุ่นใหม ่ๆ ในระยะยาว รวมทั Bงจะช่วยลดความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนด้วย
ได้ศึกษาข้อมูลของคู่แข่งและทําการวิเคราะห์การเปรียบเทียบราคา 
ความสามารถในการแขง่ขนัได้ 
 

 

4.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
ในปี 2556 บริษัทมียอดขายรวมทั Bงสิ Bนจํานวน
2556 แยกตามยี�ห้อของลกูค้า 
จะสามารถแบง่ได้ตามแผนภมูิวงกลมดงันี B
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การจัดส่งผลติภณัฑ์ได้ตรงต่อเวลา 
การจัดสง่ผลิตภณัฑ์ได้ตรงตามเวลาที�ลกูค้าต้องการเป็นปัจจัยที�สําคญัไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของผลิตภณัฑ์ 
บริษัทได้พฒันาระบบการจดัสง่ผลิตภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าอย่างต่อเนื�อง โดยใช้ระบบ 

ที�คิดค้นโดยโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั�น มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพใน
การผลติและจดัสง่ผลติภณัฑ์ของบริษัทให้แก่ลกูค้า  

มีพันธมิตรทางธุรกิจทีเป็นทียอมรับ 
การที�บริษัทมีพนัธมิตรทางธุรกิจที�มีชื�อเสยีงและเป็นที�ยอมรับของผู้ผลติรถยนต์และรถจกั

คอร์ปอเรชั�น การทําสญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และยงัมีผู้ผลิตชิ Bนส่วน
ย่อยทั Bงในและต่างประเทศที�ให้การสนับสนุน ทําให้สามารถผลิตชิ Bนส่วนที�มีคุณภาพสูงเป็นที�

และเป็นเหตผุลสําคญัที�ทําให้บริษัทได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานและคณุภาพของ
ตลอดมา 

กลยุทธ์ด้านการกาํหนดราคา 
ในสภาวะการแขง่ขนัที�รุนแรงทั Bงในประเทศและตา่งประเทศนั Bน ทําให้บริษัทต้องทําการควบคมุต้นทนุการผลติให้
ลดลงอยา่งตอ่เนื�อง โดยการใช้ระบบการผลติที�มีประสทิธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

ทั Bงนี B การมุ่งเน้นในการบริหารจัดการ รวมทั Bงการพฒันาผู้ผลิตชิ Bนสว่นให้มีความสามารถที�จะดําเนินการด้วย
ต้นทนุตํ�า เพื�อให้ได้ราคาที�เหมาะสมและสามารถแข่งขนัได้ จะช่วยให้บริษัทสามารถกําหนดราคาผลิตภณัฑ์ที�
เป็นไปตามความคาดหวงัของลกูค้าและสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัได้ 

กลยุทธ์การพัฒนาชิ $นส่วนภายในประเทศ (Local Parts) 
บริษัทมีแผนที�จะพฒันาผู้ผลติชิ Bนสว่นในประเทศให้มากขึ Bน เพื�อที�จะลดการสั�งซื Bอวตัถดุิบนําเข้าจากต่างประเทศ 
ซึ�งจะทําให้ต้นทุนตํ�าลง และบริษัทมีความยืดหยุ่นในการใช้กลยทุธ์ด้านราคาในการแข่งขนั และการวางแผน
ผลติชิ Bนสว่นรุ่นใหม ่ๆ ในระยะยาว รวมทั Bงจะช่วยลดความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนด้วย
ได้ศึกษาข้อมูลของคู่แข่งและทําการวิเคราะห์การเปรียบเทียบราคา จะช่วยเพิ�มการ

การแขง่ขนัได้  

 
บริษัทมียอดขายรวมทั Bงสิ Bนจํานวน 3,656 ล้านบาท โดยเมื�อแบ่งสดัสว่นยอดขายของบริษัทในปี 

แยกตามยี�ห้อของลกูค้า (รวมยอดขายให้แก่ศนูย์อะไหลข่องผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แต่ละราย
จะสามารถแบง่ได้ตามแผนภมูิวงกลมดงันี B 

 

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

การจัดสง่ผลิตภณัฑ์ได้ตรงตามเวลาที�ลกูค้าต้องการเป็นปัจจัยที�สําคญัไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของผลิตภณัฑ์ 
บริษัทได้พฒันาระบบการจดัสง่ผลิตภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าอย่างต่อเนื�อง โดยใช้ระบบ Toyota Production System 

าใช้ในกระบวนการผลิต เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพใน

การที�บริษัทมีพนัธมิตรทางธุรกิจที�มีชื�อเสยีงและเป็นที�ยอมรับของผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ อาทิเช่น ไฮ
คอร์ปอเรชั�น การทําสญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และยงัมีผู้ผลิตชิ Bนส่วน

ผลิตชิ Bนส่วนที�มีคุณภาพสูงเป็นที�
เป็นเหตผุลสําคญัที�ทําให้บริษัทได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานและคณุภาพของ

ให้บริษัทต้องทําการควบคมุต้นทนุการผลติให้
ลติที�มีประสทิธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 

ให้มีความสามารถที�จะดําเนินการด้วย
ต้นทนุตํ�า เพื�อให้ได้ราคาที�เหมาะสมและสามารถแข่งขนัได้ จะช่วยให้บริษัทสามารถกําหนดราคาผลิตภณัฑ์ที�

บริษัทมีแผนที�จะพฒันาผู้ผลติชิ Bนสว่นในประเทศให้มากขึ Bน เพื�อที�จะลดการสั�งซื Bอวตัถดุิบนําเข้าจากต่างประเทศ 
และบริษัทมีความยืดหยุ่นในการใช้กลยทุธ์ด้านราคาในการแข่งขนั และการวางแผน

ผลติชิ Bนสว่นรุ่นใหม ่ๆ ในระยะยาว รวมทั Bงจะช่วยลดความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนด้วย อีกประการหนึ�ง การ
จะช่วยเพิ�มการพัฒนาและปรับปรุง

ล้านบาท โดยเมื�อแบ่งสดัสว่นยอดขายของบริษัทในปี 
รวมยอดขายให้แก่ศนูย์อะไหลข่องผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แต่ละราย) 



 
 

 
 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบ่งได้ดงันี $
1.  ผู้ผลิต 

 กลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถยนต์ 
 โครงการรถคนัแรกและภยัธรรมชาติในปี 

ร้อยละ 30 และยงัสง่ผลตอ่เนื�องถึงครึ�งปีแรกของปี 
 

 ในภาพรวมปี 2556 สภาอตุสาหกรรมประเมิน
ตาม คาดวา่ในปีตอ่ไปก็จะยงัคงเติบโตตอ่เนื�อง
กระจกหน้าตา่งรถยนต์ ได้แก่ บริษัทผู้ผลติรถยนต์ชั Bนนําตา่ง ๆ ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล 
โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ แมนแูฟคเจอริ�
ซึ�งลกูค้าดงักลา่วเป็นลกูค้าของบริษัทมาเป็นเวลานานและมีการขยายกําลงัการผลติในประเทศไทยอยา่งตอ่เนื�อง โดยบริษัท
มีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่ คือ บริษั

 

ทั Bงนี B เพื�อเป็นการลดความเสี�ยงจากการ
เช่น บริษัท นิสสนั ไทยแลนด์ บริษัท ออโต้อลัลายแอนซ์ 
กําลงัการผลติเพิ�มเพื�อรองรับรถรุ่นใหม่
 

นอกจากนี B บริษัทยงัมุ่งหาลกูค้าใหม่เพิ�มขึ Bน โดยจะเน้นไปที�บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที�จะย้ายฐานการผลิตมายงัประเทศไทย 
อาทิเช่น บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์–
ใหญ่ของจีนที�มีแผนขยายกําลงัการผลติรถกลุม่อเนกป
ในประเทศ รวมถึงกลุม่บริษัท วอลโว ่ที�เปิดตวัรถบรรทกุรุ่นใหม ่
เอเซีย  รวมถึงการหาลกูค้าใหม่ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วย ซึ�งเป็นไปตามเป้าหมายหลกัของบริษัทที�ต้องการ
รักษาความเป็นบริษัทผู้ผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั Bนนําในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

 แบบ 56-1  
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบ่งได้ดงันี $ 

โครงการรถคนัแรกและภยัธรรมชาติในปี 2554 กระตุ้นให้อตุสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยใน
และยงัสง่ผลตอ่เนื�องถึงครึ�งปีแรกของปี 2556 หลงัจากนั Bนการเติบโตกลบัลดลงในช่วง

สภาอตุสาหกรรมประเมินว่า อตุสาหกรรมยานยนต์จะมีอตัราการเติบโตร้อยละ 
เติบโตตอ่เนื�อง โดยกลุม่เป้าหมายสําหรับธุรกิจผลิตสายควบคมุรถยนต์

กระจกหน้าตา่งรถยนต์ ได้แก่ บริษัทผู้ผลติรถยนต์ชั Bนนําตา่ง ๆ ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล 
โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ แมนแูฟคเจอริ�ง จํากดั บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ 
ซึ�งลกูค้าดงักลา่วเป็นลกูค้าของบริษัทมาเป็นเวลานานและมีการขยายกําลงัการผลติในประเทศไทยอยา่งตอ่เนื�อง โดยบริษัท

บริษัท ฮอนด้า ออโต โมบิล (ประเทศไทย)จํากดั คิดเป็นร้อยละ

ทั Bงนี B เพื�อเป็นการลดความเสี�ยงจากการพึ�งพาลกูค้ารายใหญ่ บริษัทมีนโยบายเพิ�มสว่นแบ่งตลาดจากลกูค้าเดิมรายอื�น ๆ 
เช่น บริษัท นิสสนั ไทยแลนด์ บริษัท ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) และ ฟอร์ด มอเตอร์ ประเทศไทย ซึ�งปัจจบุนั

พื�อรองรับรถรุ่นใหม ่ๆ ในปีหน้า  

ลกูค้าใหม่เพิ�มขึ Bน โดยจะเน้นไปที�บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที�จะย้ายฐานการผลิตมายงัประเทศไทย 
–ซีพี จํากดั เพื�อผลติรถยนต์ MG และ บริษัท เกรทวอล มอเตอร์ จํากดั

ขยายกําลงัการผลติรถกลุม่อเนกประสงค์และรถปิ� กอพัมายงัประเทศไทย ในปี 
รวมถึงกลุม่บริษัท วอลโว ่ที�เปิดตวัรถบรรทกุรุ่นใหม ่(UD Truck) เพื�อขยายตลาดในไทย

าใหม่ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วย ซึ�งเป็นไปตามเป้าหมายหลกัของบริษัทที�ต้องการ
รักษาความเป็นบริษัทผู้ผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั Bนนําในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

27%

15%

11%9%

8%

8%

6%

2%

2%
2%

1%
9%
อื�น ๆ 

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

 

ไทยใน ปี 2555 เติบโตขึ Bนกว่า
ช่วงครึ�งปีหลงั  

อตุสาหกรรมยานยนต์จะมีอตัราการเติบโตร้อยละ 3.92 เท่านั Bน อย่างไรก็
สําหรับธุรกิจผลิตสายควบคมุรถยนต์และชุดควบคมุราง

กระจกหน้าตา่งรถยนต์ ได้แก่ บริษัทผู้ผลติรถยนต์ชั Bนนําตา่ง ๆ ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท 
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น 

ซึ�งลกูค้าดงักลา่วเป็นลกูค้าของบริษัทมาเป็นเวลานานและมีการขยายกําลงัการผลติในประเทศไทยอยา่งตอ่เนื�อง โดยบริษัท
จํากดั คิดเป็นร้อยละ 27 ของยอดขายรวม  

มีนโยบายเพิ�มสว่นแบ่งตลาดจากลกูค้าเดิมรายอื�น ๆ 
และ ฟอร์ด มอเตอร์ ประเทศไทย ซึ�งปัจจบุนัได้ขยาย

ลกูค้าใหม่เพิ�มขึ Bน โดยจะเน้นไปที�บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที�จะย้ายฐานการผลิตมายงัประเทศไทย 
เกรทวอล มอเตอร์ จํากดั ผู้ผลติรถยนต์ราย

ในปี 2558 เพื�อจบักลุม่ลกูค้า
เพื�อขยายตลาดในไทย และสง่ออกในภมูิภาค

าใหม่ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วย ซึ�งเป็นไปตามเป้าหมายหลกัของบริษัทที�ต้องการ
รักษาความเป็นบริษัทผู้ผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั Bนนําในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 



 
ผู้ผลติรถยนต์ที�เป็นลกูค้าของบริษัท ในชว่งระยะเวลา 

บริษัทผู้ผลติรถยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ 
กลุ่มลูกค้าของบริษัทสําหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ได้แก่ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ� ง จํากัด
บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จํากดั บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากดั บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จํากดับริษัทมีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่คือ
เพื�อเป็นการลดความเสี�ยงจากการพึ�งพาลกูค้ารา
แบ่งตลาดจากลกูค้าเดิม และขยายฐานลกูค้าใหม่เพิ�มมากขึ Bน โดยจะเน้นไปที�กลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถจกัรยานยนต์ที�จะย้าย
ฐานการผลิตมายงัประเทศไทย นอกจากนี Bยงัรวมถึงการหาลกูค้าใหม่ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออ
ตามเป้าหมายหลกัของบริษัทที�ต้องการจะรักษาความเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั Bนนําใน
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 แบบ 56-1  
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ผู้ผลติรถยนต์ที�เป็นลกูค้าของบริษัท ในชว่งระยะเวลา 5 ปี (ตั Bงแตปี่ 2552– 2556) มีดงันี B 
รุ่นรถยนต์ 

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

Lancer EX, Mirage, Atttrage 
 
- D-Max, All new D-Max,  MU-7, Truck N*Series & F*Series
 
- Teana, Navara, Tilda,March, Almera 
 
- BT-50, Mazda 2, Mazda 3 

 
- Ford Fiesta, Ford Focus, Ranger, Everest, Eco
 
- Series 3, Series 5, CNG Bus and CNG Truck
 
- Corolado, TrailBlazer, Captiva, Cruze, Aveo and Sonic  
 
- Xenon 
 
- Swift,Ertiga 
 

กลุ่มลูกค้าของบริษัทสําหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ได้แก่ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ� ง จํากัด
ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จํากดั บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากดั บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จํากดับริษัทมีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่คือ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนแูฟคเจอริ�ง จํากดั คิดเป็นร้อยละ
เพื�อเป็นการลดความเสี�ยงจากการพึ�งพาลกูค้ารายใหญ่เช่นเดียวกบัลกูค้าในกลุม่ผู้ผลิตรถยนต์ บริษัทมีนโยบายเพิ�มสว่น
แบ่งตลาดจากลกูค้าเดิม และขยายฐานลกูค้าใหม่เพิ�มมากขึ Bน โดยจะเน้นไปที�กลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถจกัรยานยนต์ที�จะย้าย
ฐานการผลิตมายงัประเทศไทย นอกจากนี Bยงัรวมถึงการหาลกูค้าใหม่ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออ
ตามเป้าหมายหลกัของบริษัทที�ต้องการจะรักษาความเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั Bนนําใน

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

 

Vios, Corolla, Altis, Camry, Hilux Vigo, Yaris, Fortuner, Prius 

Jazz Hybrid and Civic Hybrid, Feed, Step wagon 

Wagon, Triton, Fuso, Pajaro sport, 

7, Truck N*Series & F*Series 

Ford Fiesta, Ford Focus, Ranger, Everest, Eco-sport 

CNG Bus and CNG Truck 

Corolado, TrailBlazer, Captiva, Cruze, Aveo and Sonic   

กลุ่มลูกค้าของบริษัทสําหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ได้แก่ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ� ง จํากัด 
ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จํากดั บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากดั บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) 

คิดเป็นร้อยละ 8 ของยอดขายรวม 
ยใหญ่เช่นเดียวกบัลกูค้าในกลุม่ผู้ผลิตรถยนต์ บริษัทมีนโยบายเพิ�มสว่น

แบ่งตลาดจากลกูค้าเดิม และขยายฐานลกูค้าใหม่เพิ�มมากขึ Bน โดยจะเน้นไปที�กลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถจกัรยานยนต์ที�จะย้าย
ฐานการผลิตมายงัประเทศไทย นอกจากนี Bยงัรวมถึงการหาลกูค้าใหม่ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วย ทั Bงนี Bเป็นไป
ตามเป้าหมายหลกัของบริษัทที�ต้องการจะรักษาความเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั Bนนําใน



 
ผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ที�เป็นลกูค้าของบริษัท ในชว่งระยะเวลา 

บริษัทผู้ผลติรถจกัรยานยนต์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  ศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
 กลุ่มลกูค้าศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นลกูค้าต่อเนื�องจากกลุ่

เนื�องจากเป็นสว่นของการบริการอะไหลแ่ละซ่อมบํารุงรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ของผู้ผลิตแต่ละราย
ลกูค้ากลุม่นี Bจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักลุม่

 

 บริษัทมีทีมการตลาดที�มีประสบการณ์ในการขาย
การตลาดของบริษัทจะทําการหารายชื�อและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุม่เป้าหมายใหม่  จากนั Bนจะสง่ทีมการตลาดซึ�งมีความเชี�ยวชาญและได้รับการอบรมในเรื�องผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดีเข้าไป
ติดตอ่ โดยบริษัทได้เน้นถึงความสําคญัของบริการหลงัการขาย เจ้าหน้าที�การตลาดจะเข้าเยี�ยมเยียนและพบปะกบัลกูค้า
อยา่งสมํ�าเสมอเพื�อรับทราบปัญหาและนําไปปรับปรุงการปฏิบตัิงานใ

 
 4.2.3  การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย

บริษัทมีช่องทางการจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์ดงันี B

• การจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลกัษณะ 
Equipment Manufacturer) 
แบบ (Specification) 
ละรุ่น  ซึ�งมีระยะเวลาการผลติประมาณ 

 

• การจดัจําหน่ายสายควบคมุและชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์หรือชิ Bนสว่น 
สายควบคมุและชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลกัษณะ 

 แบบ 56-1  
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ผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ที�เป็นลกูค้าของบริษัท ในชว่งระยะเวลา 5 ปี (ตั Bงแตปี่ 2552 - 2556) มีดงันี B
ษัทผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ รุ่นรถจกัรยานยนต์

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

ศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์  
กลุ่มลกูค้าศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นลกูค้าต่อเนื�องจากกลุม่ลกูค้าผู้ผลิตรถยนต์และ
เนื�องจากเป็นสว่นของการบริการอะไหลแ่ละซ่อมบํารุงรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ของผู้ผลิตแต่ละราย
ลกูค้ากลุม่นี Bจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

มีทีมการตลาดที�มีประสบการณ์ในการขายโดยตรงและมีการบริการหลงัการขายเป็นของตนเอง
การตลาดของบริษัทจะทําการหารายชื�อและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ซึ�งมีทั Bงกลุ่มเป้าหมายที�เป็นบริษัทในเครือและ

ทีมการตลาดซึ�งมีความเชี�ยวชาญและได้รับการอบรมในเรื�องผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดีเข้าไป
ได้เน้นถึงความสําคญัของบริการหลงัการขาย เจ้าหน้าที�การตลาดจะเข้าเยี�ยมเยียนและพบปะกบัลกูค้า

อยา่งสมํ�าเสมอเพื�อรับทราบปัญหาและนําไปปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้อยูใ่นระดบัสงูสดุตามที�ลกูค้าคาดหวงั

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
บริษัทมีช่องทางการจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์ดงันี B 

การจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลกัษณะ 
Manufacturer) ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์โดยตรง 

(Specification) ที�ผู้ผลติกําหนดไว้ในแตล่ะรุ่น และทําสญัญากบัผู้ผลติตามระยะเวลาในการผลิตแต่
ละรุ่น  ซึ�งมีระยะเวลาการผลติประมาณ 4-8 ปี สาํหรับรถยนต์ และ 2-3 ปี สาํหรับรถจกัรยานยนต์ 

น่ายสายควบคมุและชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์หรือชิ Bนสว่น 
สายควบคมุและชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลกัษณะ OEM ให้แก่ผู้ผลิตชิ Bนสว่นรถยนต์และ       

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

มีดงันี B 
รุ่นรถจกัรยานยนต์ 

Wave, Phantom, Nice, Dream, Sonic, CBR, NSR, Tena,    

Smash, RC100, Step, Katana, Jarato, Hayata, Shogun,      

Fino, Fiore, Ferano 

Kaze, Boss, GTO, KL650, KLX300, KSR, KRK Victor,  

125, Classic RK-110, Monkey 

มลกูค้าผู้ผลิตรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ 
เนื�องจากเป็นสว่นของการบริการอะไหลแ่ละซ่อมบํารุงรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ของผู้ผลิตแต่ละราย การขยายตวัของ

การบริการหลงัการขายเป็นของตนเอง โดยเจ้าหน้าที�
ซึ�งมีทั Bงกลุ่มเป้าหมายที�เป็นบริษัทในเครือและ

ทีมการตลาดซึ�งมีความเชี�ยวชาญและได้รับการอบรมในเรื�องผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดีเข้าไป
ได้เน้นถึงความสําคญัของบริการหลงัการขาย เจ้าหน้าที�การตลาดจะเข้าเยี�ยมเยียนและพบปะกบัลกูค้า

ห้อยูใ่นระดบัสงูสดุตามที�ลกูค้าคาดหวงั 

การจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลกัษณะ OEM (Original 
ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์โดยตรง (First Tier) โดยผลิตตาม

ที�ผู้ผลติกําหนดไว้ในแตล่ะรุ่น และทําสญัญากบัผู้ผลติตามระยะเวลาในการผลิตแต่
ปี สาํหรับรถจกัรยานยนต์  

น่ายสายควบคมุและชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์หรือชิ Bนสว่น (Components) ของ
ให้แก่ผู้ผลิตชิ Bนสว่นรถยนต์และ       



 
รถจกัรยานยนต์ (Second Tier) 
โดยเป็นการผลติตามคําสั�งซื Bอของผู้ผลติชิ Bนสว่นนั Bน ๆ
 

• การจดัจําหนา่ยสายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ให้แก่ศนูย์อะไหลข่องรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ในลกัษณะ 
การจดัจําหนา่ยในลกัษ
รถจกัรยานยนต์แตล่ะราย ทั Bงนี Bจะเป็นการจดัจําหนา่ยตามใบคําสั�งซื Bอเป็นครั Bง ๆ ไป
 

 ในปัจจบุนั บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากการขายในประเทศตอ่ต่างประเทศเท่ากบัร้อยละ
การสง่ออกไปยงัประเทศมาเลเซีย จีน อินเดีย เวียดนาม ญี�ปุ่ น อินโดนีเซีย บราซิล
ฮงัการี 

 

 ทั Bงนี B ในการจําหนา่ยผลติภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลติรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ บริษัทจะต้องผา่นกระบวนการคดัเลือก
ผู้ผลิตชิ Bนส่วนซึ�งจะเริ�มตั Bงแต่บริษัทผู้ผลิ
บริษัทผู้ผลติชิ Bนสว่นเข้าร่วมเสนอราคาเพื�อเป็นผู้ผลติชิ Bนสว่น โดยการนําเสนอแบบและราคาของชิ Bนสว่นสาํหรับ
รถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์เป็นรุ่น ๆ ไป 

 
กระบวนการคัดเลือกผู้ผลิตชิ $นส่วนสาํหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่น
 
 
 
 
 
ขั Bนตอนที� 1 บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิตรถรุ่นใหม่ โดยให้รายละเอียดเกี�ยวกับ

ระยะเวลาที�เริ�มออกแบบ ทดสอบ กระทั�งเริ�มทําการผลติจริง ตลอดจนกําหนดคณุสมบตัิ จํานวน และเงื�อนไข
อื�น ๆ ของผลติภณัฑ์ที�ต้องการแก่บริษัทผู้ผลติชิ Bนสว่น 

ขั Bนตอนที� 2 บริษัทผู้ผลติชิ Bนสว่นดําเนินการออกแบบและ
ราคาตลอดจนแสดงถึงความพร้อมและศกัยภาพในการผลิตให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์
เพื�อพิจารณาคดัเลอืก

ขั Bนตอนที� 3 บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานย
คณุสมบตัิที�ต้องการ และแจ้งผลการคดัเลอืกให้แก่บริษัทผู้ผลติชิ Bนสว่นที�ได้รับการคดัเลอืกนั Bน

ขั Bนตอนที� 4 ผู้ผลติชิ Bนสว่นได้รับการคดัเลอืกเป็นผู้ผลติ โดยมีการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
แผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัแผนการผลติหลกัของผู้ประกอบรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์

ขั Bนตอนที� 5 และ 6 บริษัทผู้ผลติชิ Bนสว่นที�ได้รับการคดัเลอืกดําเนินการผลติสง่โรงงานผู้ผลติรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ตามช่วง
ระยะเวลาต่าง ๆ ที�ผู้ประกอบรถกํา
อะไหลต่อ่ไป 

 

1 2 

ผู้ผลิตประกาศแผน
การผลิตรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ 

ออกแบบและ /หรือ
ผลิตชิ�นงานต้นแบบ

1 2 

ผู้ผลิตประกาศแผน
การผลิตรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ 
ออกแบบและ/ หรือ 

ผลิตชิ�นงานต้นแบบ

 แบบ 56-1  
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(Second Tier) เพื�อผลิตเพิ�มเติมก่อนสง่ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
โดยเป็นการผลติตามคําสั�งซื Bอของผู้ผลติชิ Bนสว่นนั Bน ๆ 

การจดัจําหนา่ยสายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ให้แก่ศนูย์อะไหลข่องรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ในลกัษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) 
การจดัจําหนา่ยในลกัษณะ OEM เนื�องจากเป็นการจําหนา่ยให้แกศ่นูย์บริการของผู้ผลติรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์แตล่ะราย ทั Bงนี Bจะเป็นการจดัจําหนา่ยตามใบคําสั�งซื Bอเป็นครั Bง ๆ ไป

ในปัจจบุนั บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากการขายในประเทศตอ่ต่างประเทศเท่ากบัร้อยละ
การสง่ออกไปยงัประเทศมาเลเซีย จีน อินเดีย เวียดนาม ญี�ปุ่ น อินโดนีเซีย บราซิล

ทั Bงนี B ในการจําหนา่ยผลติภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลติรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ บริษัทจะต้องผา่นกระบวนการคดัเลือก
ผู้ผลิตชิ Bนส่วนซึ�งจะเริ�มตั Bงแต่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิต โดยจะเปิดให้
บริษัทผู้ผลติชิ Bนสว่นเข้าร่วมเสนอราคาเพื�อเป็นผู้ผลติชิ Bนสว่น โดยการนําเสนอแบบและราคาของชิ Bนสว่นสาํหรับ
รถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์เป็นรุ่น ๆ ไป  

กระบวนการคัดเลือกผู้ผลิตชิ $นส่วนสาํหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นมีดังนี $ 

 

บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิตรถรุ่นใหม่ โดยให้รายละเอียดเกี�ยวกับ
ระยะเวลาที�เริ�มออกแบบ ทดสอบ กระทั�งเริ�มทําการผลติจริง ตลอดจนกําหนดคณุสมบตัิ จํานวน และเงื�อนไข
อื�น ๆ ของผลติภณัฑ์ที�ต้องการแก่บริษัทผู้ผลติชิ Bนสว่น  
บริษัทผู้ผลติชิ Bนสว่นดําเนินการออกแบบและ/หรือผลิตชิ Bนงานต้นแบบ เพื�อประมาณการต้นทนุและนําเสนอ
ราคาตลอดจนแสดงถึงความพร้อมและศกัยภาพในการผลิตให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์
เพื�อพิจารณาคดัเลอืก 
บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที�มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรง
คณุสมบตัิที�ต้องการ และแจ้งผลการคดัเลอืกให้แก่บริษัทผู้ผลติชิ Bนสว่นที�ได้รับการคดัเลอืกนั Bน
ผู้ผลติชิ Bนสว่นได้รับการคดัเลอืกเป็นผู้ผลติ โดยมีการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร และผู้ผลิตชิ Bนสว่นต้อง จดัทํา
แผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัแผนการผลติหลกัของผู้ประกอบรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์
บริษัทผู้ผลติชิ Bนสว่นที�ได้รับการคดัเลอืกดําเนินการผลติสง่โรงงานผู้ผลติรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ตามช่วง
ระยะเวลาต่าง ๆ ที�ผู้ประกอบรถกําหนด ตลอดจนต้องทําการผลิตสง่ให้ศนูย์บริการหลงัการขายเพื�อใช้เป็น

ขั�นตอนคัดเลือกผู้
ผลิต 

บริษัทฯ ได้รับเลือก ผลิตส่งโรงงานผู้ผลิต
(OEM )

3 4 5

ขั�นตอนคัดเลือกผู้ผลิต บริษัทฯ ได้รับเลือก  ผลิตส่งโรงงานผู้ผลิต

(OEM)  

3 4 5

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

เพื�อผลิตเพิ�มเติมก่อนสง่ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่อไป      

การจดัจําหนา่ยสายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ให้แก่ศนูย์อะไหลข่องรถยนต์และ
REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใช้ช่องทางเดียวกนักบั

เนื�องจากเป็นการจําหนา่ยให้แกศ่นูย์บริการของผู้ผลติรถยนต์และ 
รถจกัรยานยนต์แตล่ะราย ทั Bงนี Bจะเป็นการจดัจําหนา่ยตามใบคําสั�งซื Bอเป็นครั Bง ๆ ไป 

ในปัจจบุนั บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากการขายในประเทศตอ่ต่างประเทศเท่ากบัร้อยละ 97 ต่อร้อยละ 3 โดย มี
การสง่ออกไปยงัประเทศมาเลเซีย จีน อินเดีย เวียดนาม ญี�ปุ่ น อินโดนีเซีย บราซิล เม็กซิโก สหรัฐอเมริกาและ

ทั Bงนี B ในการจําหนา่ยผลติภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลติรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ บริษัทจะต้องผา่นกระบวนการคดัเลือก
ตรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิต โดยจะเปิดให้

บริษัทผู้ผลติชิ Bนสว่นเข้าร่วมเสนอราคาเพื�อเป็นผู้ผลติชิ Bนสว่น โดยการนําเสนอแบบและราคาของชิ Bนสว่นสาํหรับ

บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิตรถรุ่นใหม่ โดยให้รายละเอียดเกี�ยวกับ
ระยะเวลาที�เริ�มออกแบบ ทดสอบ กระทั�งเริ�มทําการผลติจริง ตลอดจนกําหนดคณุสมบตัิ จํานวน และเงื�อนไข

หรือผลิตชิ Bนงานต้นแบบ เพื�อประมาณการต้นทนุและนําเสนอ
ราคาตลอดจนแสดงถึงความพร้อมและศกัยภาพในการผลิตให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์

นต์พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที�มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตาม
คณุสมบตัิที�ต้องการ และแจ้งผลการคดัเลอืกให้แก่บริษัทผู้ผลติชิ Bนสว่นที�ได้รับการคดัเลอืกนั Bน 

และผู้ผลิตชิ Bนสว่นต้อง จดัทํา
แผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัแผนการผลติหลกัของผู้ประกอบรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ 

บริษัทผู้ผลติชิ Bนสว่นที�ได้รับการคดัเลอืกดําเนินการผลติสง่โรงงานผู้ผลติรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ตามช่วง
หนด ตลอดจนต้องทําการผลิตสง่ให้ศนูย์บริการหลงัการขายเพื�อใช้เป็น

ผลิตส่งโรงงานผู้ผลิต 

6 

ผลิตส่งโรงงานผู้ผลิต ผลิตอะไหล่ 

(REM) 

6 



 
 4.2.4  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 
อตุสาหกรรมรถยนต์ในช่วงครึ�งปีหลงัเป็นต้นมา
มอบรถที�เป็นยอดตกค้างให้กับผู้บริโภคจากโครงการรถยนต์คนัแรกได้ครบตามจํานวนที�สั�งจองแล้ว
รถยนต์จึงได้ปรับไลน์การผลิตเพื�อรองรับการส่งออกมากขึ Bน
เพราะยอดขายรถยนต์ในประเทศพลิกกลบัมาตํ�ากว่า 
สง่ออกรถยนต์ยงัมีปัจจยัเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนและแนวโน้มการฟืBนตวัของภาวะเศรษฐกิจโลก 

 

สาํหรับในช่วงสามเดือนสดุท้ายของปี 
แรกของโตโยต้าซึ�งเป็นผู้ครองสว่นแบง่ตลาดอนัดบัหนึ�งในประเทศ และการจดังานมอเตอร์เอ็กซ์โปร์

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 
เชื�อว่ายอดผลิตรถยนต์ในปี 2557 
รถยนต์ที�มีการขยายตวัดีขึ Bนอยา่งตอ่เนื�องจากคําสั�งซื Bอจากตลาดอาเซียนออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ ตะวนัออกกลาง และ
อเมริกาใต้ โดยเฉพาะรถกระบะมีเข้ามาจํานวนมาก ซึ�งคาดวา่เป็นผลจากคําสั�งซื Bอที�ค้างมาตั Bงแต่ปี 
สามารถผลิตและจัดส่งให้ได้ เนื�องจากต้องผลิตรถยนต์ป้อนความต้องการในประเทศที�สูงตามมาตรการกระตุ้น
โครงการรถยนต์คนัแรกของภาครัฐ จะสามารถชดเชยตลาดรถยนต์ในประเทศที�ชะลอตวัลงได้ 
สวุรรณางกรู ประธานกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ณ วนัที� 
 

ประกอบกับที�สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน 
ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล รุ่น 
ด้วยเป็นการต่อยอดความมั�นคงในการเติบโตของอตุ
เป็นการเสริมความสามารถในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย โดยเฉพาะจากประเทศเพื�อนบ้าน
อาทิ ประเทศอินโดนิเซียที�มีการนําเสนอโครงการกรีนคาร์อีกด้วย
ยอดการผลติอีโคคาร์ รุ่น 1 และ 
รวมเกิน 3 ล้านคนัตั Bงแตปี่ 2560 
 

สถติิยอดผลติรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ปี รถยนต์ 

 

ยอดผลิต 
(คนั) 

ยอดขายใน
ประเทศ 

(คนั) 

ยอดส่งออก
(คนั

  

2554 1,457,795 733,950 723,845

2555 2,453,717 1,427,046 1,026,671

2555* 1,975,783 1,129,245 846,538

2556* 2,115,375 1,168,354 947,021

 *ข้อมลูสะสม 10 เดือน (มกราคม – ตลุาคม

 แบบ 56-1  
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต 
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2556 
อตุสาหกรรมรถยนต์ในช่วงครึ�งปีหลงัเป็นต้นมา  มีอตัราขยายตวัลดลงเนื�องจากผู้ประกอบการสามารถผลิตและส่ง
มอบรถที�เป็นยอดตกค้างให้กับผู้บริโภคจากโครงการรถยนต์คนัแรกได้ครบตามจํานวนที�สั�งจองแล้ว
รถยนต์จึงได้ปรับไลน์การผลิตเพื�อรองรับการส่งออกมากขึ Bน  ทั Bงนี Bตลาดรถยนต์ในประเทศยงัมีความไม่แน่นอนสู
เพราะยอดขายรถยนต์ในประเทศพลิกกลบัมาตํ�ากว่า 1 แสนคนัต่อเดือน ในขณะที�การเติบโตอย่างโดดเด่นของยอด
สง่ออกรถยนต์ยงัมีปัจจยัเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนและแนวโน้มการฟืBนตวัของภาวะเศรษฐกิจโลก 

สาํหรับในช่วงสามเดือนสดุท้ายของปี 2556 คาดวา่มีสองปัจจยับวกเป็นตวัชี BวดัการฟืBนตวั
แรกของโตโยต้าซึ�งเป็นผู้ครองสว่นแบง่ตลาดอนัดบัหนึ�งในประเทศ และการจดังานมอเตอร์เอ็กซ์โปร์

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2557 
2557 มีแนวโน้มที�จะสงูกว่าปี 2556 ที�ประมาณการไว้ 2.55 

รถยนต์ที�มีการขยายตวัดีขึ Bนอยา่งตอ่เนื�องจากคําสั�งซื Bอจากตลาดอาเซียนออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ ตะวนัออกกลาง และ
อเมริกาใต้ โดยเฉพาะรถกระบะมีเข้ามาจํานวนมาก ซึ�งคาดวา่เป็นผลจากคําสั�งซื Bอที�ค้างมาตั Bงแต่ปี 

ได้ เนื�องจากต้องผลิตรถยนต์ป้อนความต้องการในประเทศที�สูงตามมาตรการกระตุ้น
โครงการรถยนต์คนัแรกของภาครัฐ จะสามารถชดเชยตลาดรถยนต์ในประเทศที�ชะลอตวัลงได้ 
สวุรรณางกรู ประธานกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ณ วนัที� 

ประกอบกับที�สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน (BOI) ได้ออกประกาศให้การสง่เสริมกิจการผลิตรถยนต์
ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล รุ่น 2 (อีโคคาร์ 2) อยา่งเป็นทางการแล้ว  นบัเป็นปัจจยับวกต่ออตุสากรรมยานยนต์
ด้วยเป็นการต่อยอดความมั�นคงในการเติบโตของอตุสาหกรรมในระยะยาว นอกจากนี Bแล้วการสนบัสนนุดงักลา่วยงั
เป็นการเสริมความสามารถในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย โดยเฉพาะจากประเทศเพื�อนบ้าน
อาทิ ประเทศอินโดนิเซียที�มีการนําเสนอโครงการกรีนคาร์อีกด้วย  โดยคาดการณ์ว่าโครงการนี Bจะสามารถผลกัดนัให้

และ 2 ตั Bงเป้าหมายเพิ�มขึ Bนเป็น 9.3 แสนคนัในปี 2561 และจะทําให้ยอดการผลิตรถยนต์
2560 เป็นต้นไป 

สถติิยอดผลติรถยนต์และรถจักรยานยนต์    

 รถจักรยานยนต์

ยอดส่งออก 
คนั) 

อัตราการ
เติบโต 

ยอดผลิต 
(คนั) 

ยอดขายใน
ประเทศ 

(คนั) 

ยอดส่งออก

 

ของยอดผลิต 
(%)  

723,845 (11) 2,043,039 1,821,875 

1,026,671 68 2,606,161 2,292,170 

846,538 
 

2,226,162 1,962,673 

947,021 7 1,910,287 1,634,138 

ตลุาคม)       
ที�มา : สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ณ วนัที� 

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

มีอตัราขยายตวัลดลงเนื�องจากผู้ประกอบการสามารถผลิตและส่ง
มอบรถที�เป็นยอดตกค้างให้กับผู้บริโภคจากโครงการรถยนต์คนัแรกได้ครบตามจํานวนที�สั�งจองแล้ว  จากนั Bนค่าย

ทั Bงนี Bตลาดรถยนต์ในประเทศยงัมีความไม่แน่นอนสงู 
แสนคนัต่อเดือน ในขณะที�การเติบโตอย่างโดดเด่นของยอด

สง่ออกรถยนต์ยงัมีปัจจยัเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนและแนวโน้มการฟืBนตวัของภาวะเศรษฐกิจโลก  

เป็นตวัชี BวดัการฟืBนตวั  คือ การเปิดตวัอีโคคาร์ครั Bง
แรกของโตโยต้าซึ�งเป็นผู้ครองสว่นแบง่ตลาดอนัดบัหนึ�งในประเทศ และการจดังานมอเตอร์เอ็กซ์โปร์ 

2.55 ล้านคนั จากการสง่ออก
รถยนต์ที�มีการขยายตวัดีขึ Bนอยา่งตอ่เนื�องจากคําสั�งซื Bอจากตลาดอาเซียนออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ ตะวนัออกกลาง และ
อเมริกาใต้ โดยเฉพาะรถกระบะมีเข้ามาจํานวนมาก ซึ�งคาดวา่เป็นผลจากคําสั�งซื Bอที�ค้างมาตั Bงแต่ปี 2555 แต่ผู้ผลิตไม่

ได้ เนื�องจากต้องผลิตรถยนต์ป้อนความต้องการในประเทศที�สูงตามมาตรการกระตุ้น
โครงการรถยนต์คนัแรกของภาครัฐ จะสามารถชดเชยตลาดรถยนต์ในประเทศที�ชะลอตวัลงได้ (ที�มา : นายศภุรัตน์ ศิริ
สวุรรณางกรู ประธานกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ณ วนัที� 1 พฤศจิกายน 2556) 

ได้ออกประกาศให้การสง่เสริมกิจการผลิตรถยนต์
นบัเป็นปัจจยับวกต่ออตุสากรรมยานยนต์

สาหกรรมในระยะยาว นอกจากนี Bแล้วการสนบัสนนุดงักลา่วยงั
เป็นการเสริมความสามารถในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย โดยเฉพาะจากประเทศเพื�อนบ้าน

โดยคาดการณ์ว่าโครงการนี Bจะสามารถผลกัดนัให้
และจะทําให้ยอดการผลิตรถยนต์

รถจักรยานยนต์ 

ยอดส่งออก 
(คนั) 

อัตราการ
เติบโต 

 

ของยอดผลิต 
(%) 

221,164 1 

313,991 28 

263,489 
 

276,149 (14) 

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ณ วนัที� 29 พฤศจิกายน 2556 



 
 สภาวะการแข่งขันในต่างประเทศ

ในสภาวะการแข่งขนัต่างประเทศปัจจุบนั
เปรียบเทียบราคาชิ Bนสว่นวตัถดุิบจากผู้ผลติทั�วโลก ซึ�ง
คูแ่ขง่แยง่ลกูค้าไปในเวลาเดียวกนั ผู้ผลิตในประเทศไทยสว่นใหญ่มกัถกูเปรียบเทียบราคากบัประเทศอินโดนีเซีย จีน 
อินเดีย และญี�ปุ่ น การเสนอราคา
ราคาได้ถกูที�สดุจะมีโอกาสได้รับเลอืกมากที�สดุ 
 

แต่ ใน อีก มุมห นึ� ง  คว าม สา ม าร ถใ น กา รจัดส่ ง และก า รดูแลคุณ ภาพ ยัง ค ง เ ป็น สิ� ง ที�
ความสาํคญั ยกตวัอยา่งเช่น การใช้ฐานการผลติแห่
มีสต๊อกสินค้าให้มีปริมาณเพียงพอ
ความสามารถในด้านภาษา ซึ�งยงัคง
ไม่สามารถดําเนินการได้รวดเร็วเช่นเดียวกบัการซื Bอภายในประเทศ ดงันั Bนแม้ว่าราคาในหลายประเทศจะตํ�ากว่าของ
ประเทศไทยแตเ่มื�อพิจารณาทั Bงสามปัจจยัรวมกนั สินค้าที�ผลิตจากประเทศไทยมีราคาสงูกว่าอินเดียและจีน แต่ราคา
และคณุภาพยงัเป็นรองญี�ปุ่ น และการที�ประเทศไทยตั Bงอยู่
ผู้ผลิตรถยนต์จะใช้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางกระจายสินค้าภายในภูมิภาค จึงสามารถมองได้ว่าอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไทยนั Bนยงัมีความได้เปรียบและโอกาสไมน้่อยเช่นกนั

 
 4.3 การจัดหาผลติภณัฑ์ 
  4.3.1 กาํลังการผลิต 

บริษัทมีกําลงัการผลติและอตัราการใช้กําลงัการผลติในชว่งปี 
 
สายควบคุมรถยนต์ 

กําลงัการผลติ (เส้น) 
การผลติจริง (เส้น) 
อตัราการใช้กําลงัการผลติ (ร้อยละ

สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 

กําลงัการผลติ (เส้น) 
การผลติจริง (เส้น) 
อตัราการใช้กําลงัการผลติ (ร้อยละ

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

กําลงัการผลติรวม (ชดุ) 
การผลติจริง - แบบใช้สายควบคมุ
อตัราการใช้กําลงัการผลติ (ร้อยละ

** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 
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สภาวะการแข่งขันในต่างประเทศ 
ในสภาวะการแข่งขนัต่างประเทศปัจจุบนั ผู้ผลิตรถยนต์ใช้นโยบายการจดัซื Bอแบบ Global Sourcing 
เปรียบเทียบราคาชิ Bนสว่นวตัถดุิบจากผู้ผลติทั�วโลก ซึ�งแปลวา่มีโอกาสในการขายสนิค้าได้มากขึ Bน

ในเวลาเดียวกนั ผู้ผลิตในประเทศไทยสว่นใหญ่มกัถกูเปรียบเทียบราคากบัประเทศอินโดนีเซีย จีน 
อินเดีย และญี�ปุ่ น การเสนอราคาจึงจําเป็นต้องคํานึงถึงราคาของผู้ผลิตในประเทศต่าง 
ราคาได้ถกูที�สดุจะมีโอกาสได้รับเลอืกมากที�สดุ  

แต่ ใน อีก มุมห นึ� ง  คว าม สา ม าร ถใ น กา รจัดส่ ง และก า รดูแลคุณ ภาพ ยัง ค ง เ ป็น สิ� ง ที�
ยกตวัอยา่งเช่น การใช้ฐานการผลติแหง่เดียวสําหรับสง่ชิ Bนสว่นให้กบัประเทศต่าง

สต๊อกสินค้าให้มีปริมาณเพียงพอ การบริหารการจัดส่งเพื�อรองรับการผลิตแบบ Just
านภาษา ซึ�งยงัคงเป็นอปุสรรคในการติดตอ่งานข้ามประเทศ และการแก้ไขปรับปรุงด้านคณุภาพ 

ไม่สามารถดําเนินการได้รวดเร็วเช่นเดียวกบัการซื Bอภายในประเทศ ดงันั Bนแม้ว่าราคาในหลายประเทศจะตํ�ากว่าของ
ประเทศไทยแตเ่มื�อพิจารณาทั Bงสามปัจจยัรวมกนั สินค้าที�ผลิตจากประเทศไทยมีราคาสงูกว่าอินเดียและจีน แต่ราคา
และคณุภาพยงัเป็นรองญี�ปุ่ น และการที�ประเทศไทยตั Bงอยู่ในจุดศนูย์กลางของอาเซียนจึงเป็นข้อได้เปรียบในการที�
ผู้ผลิตรถยนต์จะใช้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางกระจายสินค้าภายในภูมิภาค จึงสามารถมองได้ว่าอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไทยนั Bนยงัมีความได้เปรียบและโอกาสไมน้่อยเช่นกนั 

ลงัการผลติและอตัราการใช้กําลงัการผลติในชว่งปี 2554 - 2556 ดงัตารางตอ่ไปนี B 
2554 2555** 

  
35,727,780 45,471,720 
18,068,479 27,384,696 

ร้อยละ) 51% 60% 
  

18,734,023 23,843,302 
9,024,459 10,955,124 

ร้อยละ) 48% 46% 
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์   

2,560,800 3,259,200 
แบบใช้สายควบคมุ (ชดุ) 625,681 861,156 

ร้อยละ) 24% 26% 
กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

Global Sourcing ซึ�งจะทําการ
มีโอกาสในการขายสนิค้าได้มากขึ Bน และมีโอกาสที�จะถกู

ในเวลาเดียวกนั ผู้ผลิตในประเทศไทยสว่นใหญ่มกัถกูเปรียบเทียบราคากบัประเทศอินโดนีเซีย จีน 
 ๆ ดงัที�ได้กลา่วไว้ โดยผู้ ที�ทํา

แต่ ใน อีก มุมห นึ� ง  คว าม สา ม าร ถใ น กา รจัดส่ ง และก า รดูแลคุณ ภาพ ยัง ค ง เ ป็น สิ� ง ที� ผู้ ผลิต ร ถย นต์ ใ ห้
งเดียวสําหรับสง่ชิ Bนสว่นให้กบัประเทศต่าง ๆ จะต้องคํานึงถึงการ

Just-in-time การปรับปรุง
รติดตอ่งานข้ามประเทศ และการแก้ไขปรับปรุงด้านคณุภาพ ก็

ไม่สามารถดําเนินการได้รวดเร็วเช่นเดียวกบัการซื Bอภายในประเทศ ดงันั Bนแม้ว่าราคาในหลายประเทศจะตํ�ากว่าของ
ประเทศไทยแตเ่มื�อพิจารณาทั Bงสามปัจจยัรวมกนั สินค้าที�ผลิตจากประเทศไทยมีราคาสงูกว่าอินเดียและจีน แต่ราคา

ในจุดศนูย์กลางของอาเซียนจึงเป็นข้อได้เปรียบในการที�
ผู้ผลิตรถยนต์จะใช้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางกระจายสินค้าภายในภูมิภาค จึงสามารถมองได้ว่าอุตสาหกรรมยาน

ดงัตารางตอ่ไปนี B  
2556 

 
49,880,160 
33,003,901 

66% 
 

26,227,632 
9,669,714 

36% 
 

3,537,600 
1,141,185 

32% 
บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 



 
4.3.2 ขั $นตอนการผลิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั Bนตอนการผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
การผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์มีขั Bนตอนการผลติที�เหมือนกนัทกุประการ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 
หลกั ดงันี B 
1.    ขั Bนตอนการผลติสายนอก  เริ�มจากการเตรียมวตัถดุิบ

ลกูค้ามารีดให้แบน จากนั Bนจึงนําลวดซึ�งได้ผ่านการรีดแบนแล้วมาเข้าเครื�องม้วนเป็นท่อ 
แล้วจึงนําทอ่ที�ได้มาหุ้มพลาสติกอีกชั Bนหนึ�ง ก่อนที�จ

2.    ขั Bนตอนการผลติสายใน   เริ�มจากการนําลวดสําเร็จรูปมาตดัให้ได้ขนาดตา
ลวดนั Bนหุ้ มพลาสติก
ประกอบกบัสายนอก

3.    ขั Bนตอนการผลติชิ Bนสว่น  นําเม็ดพลาสติ
       พลาสติกสาํเร็จรูป ประกอบสาํหรับสายควบคมุรถยนต์ตอ่ไป
4.    ขั Bนตอนการประกอบ    นําสายนอกมาประกอบกับสายใน โดยติดอุปกรณ์และชิ Bนส่วนประกอบอื�น ๆ ตาม

คณุลกัษณะของสายควบคมุรถยนต์ประเภทที�ต้องการ
5.    ขั Bนตอนการตรวจสอบคณุภาพ  บริษัทจะทําการตรวจสอบคณุภาพของชิ Bนงานก่อนที�จะบรรจผุลติภณัฑ์ที�ผลติได้ลงกลอ่ง

เพื�อเตรียมสง่มอบให้แก่ลกูค้าตอ่ไป
 
 

รีดลวดกลมให้แบน 

ม้วนเป็นท่อ 

นําท่อทีได้มาหุ้ม 
พลาสติกอีกชั $น 

ตัดตาม ขนาดที 
ต้องการ 

ขั $นตอนการผลิตสายนอก 

รีดลวดกลมให้แบน 

ม้วนเป็นท่อ 

นําท่อทีได้มาหุ้ม 
พลาสติกอีกชั $น 

  ตัดตามขนาดที 
 

 
ต้องการ 

  ขั $นตอนการผลิตสายนอก 
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ขั Bนตอนการผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
การผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์มีขั Bนตอนการผลติที�เหมือนกนัทกุประการ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 

เริ�มจากการเตรียมวตัถดุิบ โดยนําลวดกลมที�มีคณุภาพและขนาดตามความต้องการของ
ลกูค้ามารีดให้แบน จากนั Bนจึงนําลวดซึ�งได้ผ่านการรีดแบนแล้วมาเข้าเครื�องม้วนเป็นท่อ 
แล้วจึงนําทอ่ที�ได้มาหุ้มพลาสติกอีกชั Bนหนึ�ง ก่อนที�จะตดัให้ได้ขนาดตามต้องการ
เริ�มจากการนําลวดสําเร็จรูปมาตดัให้ได้ขนาดตามต้องการ ปอกฉนวนที�ปลาย 
ลวดนั Bนหุ้ มพลาสติก) ใช้แรงกดทําให้ลวดนั Bนบานออก และใส่หัวยึด เพื�อรอนําไป
ประกอบกบัสายนอก 
นําเม็ดพลาสตกิมาหลอมและฉีดขึ Bนรูปพลาสติกตามแบบที�ต้องการเพื�อนําไปเป็นสว่น
ประกอบสาํหรับสายควบคมุรถยนต์ตอ่ไป 
นําสายนอกมาประกอบกับสายใน โดยติดอุปกรณ์และชิ Bนส่วนประกอบอื�น ๆ ตาม
คณุลกัษณะของสายควบคมุรถยนต์ประเภทที�ต้องการ 
บริษัทจะทําการตรวจสอบคณุภาพของชิ Bนงานก่อนที�จะบรรจผุลติภณัฑ์ที�ผลติได้ลงกลอ่ง
เพื�อเตรียมสง่มอบให้แก่ลกูค้าตอ่ไป 

ลวดสาํเร็จรูป

ตัดตาม 
ต้องการ

ขึ $นรูปปลายสายใน

ใส่หวัยึด

ปอกฉนวนกรณีทีลวดนั$น  
หุ้มพลาสติก 

 

ประกอบ 

ติดอุปกรณ์ ตัวยึด ตาม 
คุณลักษณะประเภทของ 

สายควบคุม 

ตรวจสอบ 

บรรจุเพือเตรียมจัดส่ง 

ขั $นตอนการผลิตสายใน

ลวดสาํเร็จรูป

  ตัดตามขนาดที

 ต้องการ

ขึ $นรูปปลายสายใน

ใส่หวัยึด

ประกอบ 

   ติดอุปกรณ์ ตัวยึด ตาม 
  คุณลักษณะประเภทของ 

สายควบคุม 

ตรวจสอบ 

บรรจุเพือเตรียมจัดส่ง 

  ขั $นตอนการผลิตสายใน

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

การผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์มีขั Bนตอนการผลติที�เหมือนกนัทกุประการ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ขั Bนตอน 

โดยนําลวดกลมที�มีคณุภาพและขนาดตามความต้องการของ
ลกูค้ามารีดให้แบน จากนั Bนจึงนําลวดซึ�งได้ผ่านการรีดแบนแล้วมาเข้าเครื�องม้วนเป็นท่อ 

ะตดัให้ได้ขนาดตามต้องการ 
มต้องการ ปอกฉนวนที�ปลาย (กรณีที�

ใช้แรงกดทําให้ลวดนั Bนบานออก และใส่หัวยึด เพื�อรอนําไป

กมาหลอมและฉีดขึ Bนรูปพลาสติกตามแบบที�ต้องการเพื�อนําไปเป็นสว่น 

นําสายนอกมาประกอบกับสายใน โดยติดอุปกรณ์และชิ Bนส่วนประกอบอื�น ๆ ตาม

บริษัทจะทําการตรวจสอบคณุภาพของชิ Bนงานก่อนที�จะบรรจผุลติภณัฑ์ที�ผลติได้ลงกลอ่ง

ลวดสาํเร็จรูป 

 ขนาดที 
ต้องการ 

ขึ $นรูปปลายสายใน 

ใส่หวัยึด 

ขั $นตอนการผลิตสายใน 

ลวดสาํเร็จรูป 

ตัดตามขนาดที 
ต้องการ 

ขึ $นรูปปลายสายใน 

ใส่หวัยึด 

ขั $นตอนการผลิตสายใน 



 
ขั Bนตอนการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์

  
การผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบง่ออกได้เป็น 
1. 

2. 

3. 

4. 

 
 
 
 

4.3.3 การจัดหาวัตถุดิบ 
ในการผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์นั Bน บริษัทมีการ
จัดหาวตัถุดิบและชิ Bนส่วนประกอบจากทั Bงคู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทั Bงนี Bชิ Bนส่วนประกอบต่าง ๆ 
(Component Parts) ที�บริษัทสั�งซื Bอนั Bน เป็นชิ Bนสว่นที�บริษัทยงัไมส่า
จะผลติ 

 
ในปี 2556 บริษัทมีการจดัซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบเพื�อนํามาใช้ในกระบวนการผลิตสายควบคมุรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์ และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ คิดเป็นมูลค่ารวมทั Bงสิ Bนประมาณ 
บาท ทั Bงนี Bเป็นการจดัซื Bอในประเทศไทยประมาณร้อยละ 
30 โดยวัตถุดิบและชิ Bนส่วนประกอบหลกัที�บริษัทซื Bอมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบและชิ Bนส่วน
ประกอบประเภทเหลก็ ยาง ลวด เม็ดพลาสติก และมอเตอร์

 
สาํหรับคูค้่าของบริษัทนั Bนมีจํานวนหลายรายซึ�งสว่นใหญ่จะเป็นคูค้่ากบับริษัทมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีคูค้่า 
ราย ที�มียอดสั�งซื Bอรวมจากบริษัทในปี
คอร์ปอเรชั�น โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
ได้แก่ วตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบประเภทยาง สว่นประกอบสําเร็จรูป เหล็ก และเม็ดพลาสติก เพื�อนํามาใช้ใน
การประกอบสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยสาเหตุที�
บริษัทต้องจดัซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนส่
เป็นชิ Bนสว่นประกอบที�ไมส่ามารถผลติในประเทศไทยได้
จดัหาวตัถดุิบจากแหลง่ภายในประเทศไทยได้ ดงันั Bน การซื Bอจาก
บริษัทที�มีนโยบายในการสนบัสนนุด้านวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบที�มีคณุภาพและราคา
 

นําโครงมาใส่ชุดอุปกรณ์

ใส่ส่วนประกอบ
(สายเคเบิล ลูกล้อ มอเตอร์)

ใส่น๊อตและตัวยดึ

ขั�นตอนการผลติชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ตรวจสอบ

บรรจุเพื=อเตรียมจดัส่ง

 แบบ 56-1  

- 24 - 

ขั Bนตอนการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 
      

การผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบง่ออกได้เป็น 
 ขั Bนตอนการประกอบโครงชุดรางเลื�อน เริ�มจากการนําโครงเหล็กที�จดัซื Bอมาประกอบ

เข้าชดุตามแบบที�ต้องการ 
 ขั Bนตอนการประกอบชิ Bนสว่นหลกั เป็นการติดตั Bงมอเตอร์ ลกูล้อ และสายเคเบิล 

สายควบคมุ) ทาจาระบี เป็นต้น 
 ขั Bนตอนการประกอบเก็บรายละเอียด เก็บรายละเอียดต่าง ๆ และใสต่วัน๊อต หรือตวั

ยดึ 
 ขั Bนตอนการตรวจสอบคุณภาพ โดยจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของชิ Bนงาน 

ก่อนที�จะบรรจผุลติภณัฑ์ที�ผลติได้ลงกลอ่งเพื�อเตรียมสง่มอบให้แก่ลกูค้าตอ่ไป

ในการผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์นั Bน บริษัทมีการ
จัดหาวตัถุดิบและชิ Bนส่วนประกอบจากทั Bงคู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทั Bงนี Bชิ Bนส่วนประกอบต่าง ๆ 

ที�บริษัทสั�งซื Bอนั Bน เป็นชิ Bนสว่นที�บริษัทยงัไมส่ามารถหาผู้ผลิตในประเทศได้ หรือไม่คุ้มทนุที�

บริษัทมีการจดัซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบเพื�อนํามาใช้ในกระบวนการผลิตสายควบคมุรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์ และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ คิดเป็นมูลค่ารวมทั Bงสิ Bนประมาณ 

จดัซื Bอในประเทศไทยประมาณร้อยละ 70 และเป็นการจดัซื Bอจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 
โดยวัตถุดิบและชิ Bนส่วนประกอบหลกัที�บริษัทซื Bอมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบและชิ Bนส่วน

ประกอบประเภทเหลก็ ยาง ลวด เม็ดพลาสติก และมอเตอร์  เป็นต้น  

นมีจํานวนหลายรายซึ�งสว่นใหญ่จะเป็นคูค้่ากบับริษัทมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีคูค้่า 
ราย ที�มียอดสั�งซื Bอรวมจากบริษัทในปี 2556 มากกวา่ร้อยละ 10 ของยอดการสั�งซื Bอรวมของบริษัท
คอร์ปอเรชั�น โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 22 ทั Bงนี B วตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบหลกัที�ซื Bอจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น 
ได้แก่ วตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบประเภทยาง สว่นประกอบสําเร็จรูป เหล็ก และเม็ดพลาสติก เพื�อนํามาใช้ใน
การประกอบสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยสาเหตุที�
บริษัทต้องจดัซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น นั Bน เนื�องจากชิ Bนสว่นประกอบดงักลา่ว
เป็นชิ Bนสว่นประกอบที�ไมส่ามารถผลติในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลติไมคุ่้มที�จะผลติเอง หรือไม่สามารถ
จดัหาวตัถดุิบจากแหลง่ภายในประเทศไทยได้ ดงันั Bน การซื Bอจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น
บริษัทที�มีนโยบายในการสนบัสนนุด้านวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบที�มีคณุภาพและราคา

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

การผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบง่ออกได้เป็น 4 ขั Bนตอนหลกัดงันี B 
ขั Bนตอนการประกอบโครงชุดรางเลื�อน เริ�มจากการนําโครงเหล็กที�จดัซื Bอมาประกอบ

ขั Bนตอนการประกอบชิ Bนสว่นหลกั เป็นการติดตั Bงมอเตอร์ ลกูล้อ และสายเคเบิล (แบบ

เก็บรายละเอียดต่าง ๆ และใสต่วัน๊อต หรือตวั

ขั Bนตอนการตรวจสอบคุณภาพ โดยจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของชิ Bนงาน 
ก่อนที�จะบรรจผุลติภณัฑ์ที�ผลติได้ลงกลอ่งเพื�อเตรียมสง่มอบให้แก่ลกูค้าตอ่ไป 

ในการผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์นั Bน บริษัทมีการ
จัดหาวตัถุดิบและชิ Bนส่วนประกอบจากทั Bงคู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทั Bงนี Bชิ Bนส่วนประกอบต่าง ๆ 

มารถหาผู้ผลิตในประเทศได้ หรือไม่คุ้มทนุที�

บริษัทมีการจดัซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบเพื�อนํามาใช้ในกระบวนการผลิตสายควบคมุรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์ และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ คิดเป็นมูลค่ารวมทั Bงสิ Bนประมาณ 2,200 ล้าน

และเป็นการจดัซื Bอจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 
โดยวัตถุดิบและชิ Bนส่วนประกอบหลกัที�บริษัทซื Bอมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบและชิ Bนส่วน

นมีจํานวนหลายรายซึ�งสว่นใหญ่จะเป็นคูค้่ากบับริษัทมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีคูค้่า 1 
ของยอดการสั�งซื Bอรวมของบริษัท ได้แก่ ไฮเล็กซ์ 

อบหลกัที�ซื Bอจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น 
ได้แก่ วตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบประเภทยาง สว่นประกอบสําเร็จรูป เหล็ก และเม็ดพลาสติก เพื�อนํามาใช้ใน
การประกอบสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยสาเหตุที�

นั Bน เนื�องจากชิ Bนสว่นประกอบดงักลา่ว
หรือปริมาณการผลติไมคุ่้มที�จะผลติเอง หรือไม่สามารถ

ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทที�มีนโยบายในการสนบัสนนุด้านวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบที�มีคณุภาพและราคา ที�แขง่ขนัได้ให้กบั 



 
บริษัทในกลุ่มของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น
กําหนดให้บริษัทจะต้องจดัซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�นแตอ่ยา่งใด
 

สําหรับสดัสว่นการสั�งซื Bอนั Bน บริษัทมีการสั�งซื Bอจากคู่ค้าหลายราย แต่ไม่ได้พึ�งพาการจดัซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่น
ประกอบจากคู่ค้ารายใดรายหนึ�
จดัหาจากคู่ค้ารายใดรายหนึ�ง บริษัทจะยงัสามารถจัดหาวตัถุดิบและชิ Bนส่วนประกอบทดแทนที�มีคุณภาพใน
ระดบัเดียวกนัจากคูค้่ารายอื�นได้

 
4.3.4 งานทียงัไม่ได้ส่งมอบ 

   - ไมม่ี - 
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บริษัทในกลุ่มของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น อยู่แล้วจึงเป็นวิธีที�เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้ทําสญัญาที�
กําหนดให้บริษัทจะต้องจดัซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�นแตอ่ยา่งใด

สําหรับสดัสว่นการสั�งซื Bอนั Bน บริษัทมีการสั�งซื Bอจากคู่ค้าหลายราย แต่ไม่ได้พึ�งพาการจดัซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่น
ประกอบจากคู่ค้ารายใดรายหนึ�งเป็นสําคญั และเนื�องจากบริษัทมีคู่ค้าหลายราย ทําให้หากเกิดปัญหาในการ
จดัหาจากคู่ค้ารายใดรายหนึ�ง บริษัทจะยงัสามารถจัดหาวตัถุดิบและชิ Bนส่วนประกอบทดแทนที�มีคุณภาพใน
ระดบัเดียวกนัจากคูค้่ารายอื�นได้ 

 

 

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้ทําสญัญาที�
กําหนดให้บริษัทจะต้องจดัซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่นประกอบจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�นแตอ่ยา่งใด 

สําหรับสดัสว่นการสั�งซื Bอนั Bน บริษัทมีการสั�งซื Bอจากคู่ค้าหลายราย แต่ไม่ได้พึ�งพาการจดัซื Bอวตัถดุิบและชิ Bนสว่น
งเป็นสําคญั และเนื�องจากบริษัทมีคู่ค้าหลายราย ทําให้หากเกิดปัญหาในการ

จดัหาจากคู่ค้ารายใดรายหนึ�ง บริษัทจะยงัสามารถจัดหาวตัถุดิบและชิ Bนส่วนประกอบทดแทนที�มีคุณภาพใน



 
 
 

 

5.1 ทรัพย์สินถาวร  
บริษัทมีสนิทรัพย์ถาวรที�ใช้ในการดําเนินงาน และไมไ่ด้ใช้ในการดําเนินงาน  โดยมีรายละเอียดและมลูคา่บญัชีสทุธิ ณ 
วนัที� 30 กนัยายน 2556 ดงัตอ่ไปนี B

 ประเภททรัพย์สิน 

1 
 

 

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

 
ต.ราชาเทวะ อ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
อ.พานทอง จ

2 ที�ดนิเปล่า 
- 3 งาน 78 ตารางวา     

 
ต.ราชาเทวะ อ

3 
 

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

 
ต.ราชาเทวะ อ
 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
อ.พานทอง จ

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

หมู่ที� 1 นิคมอตุสาหกรรม 
  อมตะนคร 

 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
อ.พานทอง จ

5 เครื�องมือเครื�องใช้สํานกังาน 
- ใช้ในการดําเนินงาน 
 

 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
อ.พานทอง จ

6 ยานพาหนะ 
 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
อ.พานทอง จ

  
 

 5.2  เครืองหมายการค้า 
บริษัทมีเครื�องหมายการค้าที�เป็นของบริษัทที�ใช้ในการผลิตและจดัจําหน่ายสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ ณ วนัที� 

 
 
 
 
 

5. ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ
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บริษัทมีสนิทรัพย์ถาวรที�ใช้ในการดําเนินงาน และไมไ่ด้ใช้ในการดําเนินงาน  โดยมีรายละเอียดและมลูคา่บญัชีสทุธิ ณ 
ดงัตอ่ไปนี B 

ทีตั $ง ลักษณะกรรมสิทธ̂ิ 
มูลค่าบัญชีสุทธิ

ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง 

พานทอง จ. ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ~ 
เจ้าของกรรมสิทธิ~ 
 

ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ~ 

ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง 
พานทอง จ.ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ~ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ~ 

 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง 
พานทอง จ.ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ~ 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง 
พานทอง จ.ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ~ 
 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง 
พานทอง จ.ชลบรีุ 

เจ้าของกรรมสิทธิ~ 

รวม  

บริษัทมีเครื�องหมายการค้าที�เป็นของบริษัทที�ใช้ในการผลิตและจดัจําหน่ายสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2556 เพียงเครื�องหมายการค้าเดียว คือ 

ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทมีสนิทรัพย์ถาวรที�ใช้ในการดําเนินงาน และไมไ่ด้ใช้ในการดําเนินงาน  โดยมีรายละเอียดและมลูคา่บญัชีสทุธิ ณ 

มูลค่าบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

 
85 

141 

 
- 
- 

 
5 

 
- 

 
48 

581 

 
- 
 
- 

 
750 

 
- 

 
89 

 

 
- 
 

31 - 
 

1,730  

บริษัทมีเครื�องหมายการค้าที�เป็นของบริษัทที�ใช้ในการผลิตและจดัจําหน่ายสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
เพียงเครื�องหมายการค้าเดียว คือ  



 
 5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเกี
              ณ วนัที� 30 กันยายน 2556 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทที�เกี�ยวข้องคือบริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จํากดั โดยถือหุ้นใน 

สดัสว่นร้อยละ 6.30 คิดเป็นมลูคา่เงินลงทนุตามราคาทนุรวม 
บริษัท  ทั Bงนี B นโยบายในการลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้องเพิ�มเติมของบริษัท จะเน้นธุรกิจที�มี
ความเกี�ยวเนื�องกบัผลติภณัฑ์และบริการของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนและผลประโยชน์อื�นที�บริษัท
จะได้รับจากการลงทนุเป็นสาํคญั
รวมทั Bงหมดในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 
คณะกรรมการของบริษัท และ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้องนั Bน บริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นจะแต่งตั Bงผู้ จัดการฝ่ายการบญัชีเป็นผู้แทน
บริษัทไปร่วมในการประชุมในฐานะผู้ ถือหุ้น และผู้แทนบริษัทมีหน้าที�ในการออกเสียงในที�ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นตามที�
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั Bงนี Bจะขึ Bนอ

 
5.4  สรุปสัญญาสาํคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทอืน

1) สญัญาการใช้สทิธิและรับความช่วยเหลอืด้านเทคนิค 
บริษัทได้ทําสัญญาฉบับนี Bกับไฮเล็กซ์ 
สายควบคมุทั Bงรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และสิทธิในการใช้เครื�องหมายการค้า
“HI-LEX” สาํหรับการผลติ และประกอบสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทย 

 

สญัญาฉบบัดงักลา่วมีอาย ุ
เป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ นอกจากนี Bสญัญาดงักลา่วกําหนดว่า ในระหว่างอายขุองสญัญา บริษัทจะต้อง
จ่ายเงินคา่ธรรมเนียมให้กบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น
ส่วนประกอบของสายควบคุม ทั Bงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั Bงนี B รายได้สุทธิดังกล่าวคิดจากยอดขาย
สายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมทั Bงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หักด้วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี Bย
ประกนัภยั ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภณัฑ์ ส่วนลดทางการค้า ภาษีขายที�บริษัท
ชิ Bนสว่นทั Bงหมดที�ซื Bอจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น 

 

 สญัญาฉบบัดงักลา่วหมดอายไุปเมื�อวนัที� 
 

2)   สญัญาการใช้สทิธิและรับความช่วยเหลอืด้านเทคนิค 
บริษัทได้ทําสญัญาฉบบันี Bกบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�นเพื�อสิทธิในการผลิตชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และ
สว่นประกอบของชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคมุ และสิทธิในการใช้เครื�องหมาย
การค้า 
ในประเทศไทย  
 

สญัญาดงักลา่วมีอาย ุ10 
ตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ นอกจากนี Bสญัญาดงักลา่วกําหนดว่า ในระหว่างอายขุองสญัญา บริษัทจะต้องจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมให้กบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น
กระจกหน้าต่างรถยนต์ และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม 

 แบบ 56-1  
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นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเกียวข้อง 
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทที�เกี�ยวข้องคือบริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จํากดั โดยถือหุ้นใน 

คิดเป็นมลูคา่เงินลงทนุตามราคาทนุรวม 25.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 
นโยบายในการลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้องเพิ�มเติมของบริษัท จะเน้นธุรกิจที�มี

ความเกี�ยวเนื�องกบัผลติภณัฑ์และบริการของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนและผลประโยชน์อื�นที�บริษัท
จะได้รับจากการลงทนุเป็นสาํคญั เพื�อเป็นการสนบัสนนุและสง่เสริมธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีเป้าหมายที�จะลงทนุ
รวมทั Bงหมดในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยการลงทุนจะต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจการอนมุตัิ  และในการกํากับดูแลงานของ

ทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้องนั Bน บริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นจะแต่งตั Bงผู้ จัดการฝ่ายการบญัชีเป็นผู้แทน
บริษัทไปร่วมในการประชุมในฐานะผู้ ถือหุ้น และผู้แทนบริษัทมีหน้าที�ในการออกเสียงในที�ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นตามที�
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั Bงนี Bจะขึ Bนอยูก่บัลกัษณะและอตัราสว่นการถือหุ้นของบริษัท

สรุปสัญญาสาํคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทอืน 
สญัญาการใช้สทิธิและรับความช่วยเหลอืด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement
บริษัทได้ทําสัญญาฉบับนี Bกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�นเพื�อสิทธิในการผลิตสายควบคุมและส่วนประกอบของ
สายควบคมุทั Bงรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และสิทธิในการใช้เครื�องหมายการค้า  

สาํหรับการผลติ และประกอบสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทย 

สญัญาฉบบัดงักลา่วมีอาย ุ7 ปี เริ�มตั Bงแต่วนัที� 15 กนัยายน 2541 และสามารถต่อสญัญาได้คราวละ 
เป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ นอกจากนี Bสญัญาดงักลา่วกําหนดว่า ในระหว่างอายขุองสญัญา บริษัทจะต้อง
จ่ายเงินคา่ธรรมเนียมให้กบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น ในจํานวนร้อยละ 2 ของรายได้สทุธิจากการขายสายค
ส่วนประกอบของสายควบคุม ทั Bงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั Bงนี B รายได้สุทธิดังกล่าวคิดจากยอดขาย
สายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมทั Bงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หักด้วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี Bย
ประกนัภยั ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภณัฑ์ ส่วนลดทางการค้า ภาษีขายที�บริษัทต้องจ่าย และมูลค่าวตัถดุิบและ
ชิ Bนสว่นทั Bงหมดที�ซื Bอจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น  

สญัญาฉบบัดงักลา่วหมดอายไุปเมื�อวนัที� 15 กนัยายน 2555 และได้ตอ่อายสุญัญาตอ่ไปอีกเป็นเวลา 

สญัญาการใช้สทิธิและรับความช่วยเหลอืด้านเทคนิค (License and Technical Assistance 
บริษัทได้ทําสญัญาฉบบันี Bกบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�นเพื�อสิทธิในการผลิตชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และ
สว่นประกอบของชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคมุ และสิทธิในการใช้เครื�องหมาย

   และ “HI-LEX” สาํหรับการผลติ การใช้และการประกอบผลิตภณัฑ์แต่ละประเภท

10 ปี เริ�มตั Bงแต่วนัที� 4 มีนาคม 2540 และสามารถต่อสญัญาได้คราวละ 
ตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ นอกจากนี Bสญัญาดงักลา่วกําหนดว่า ในระหว่างอายขุองสญัญา บริษัทจะต้องจ่ายเงิน

ล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น ในจํานวนร้อยละ 2 ของรายได้สทุธิที�ได้จากการขายชุดควบคุมราง
และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม 

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทที�เกี�ยวข้องคือบริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จํากดั โดยถือหุ้นใน 
ล้านบาท หรือร้อยละ 0.99 ของสินทรัพย์รวมของ

นโยบายในการลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้องเพิ�มเติมของบริษัท จะเน้นธุรกิจที�มี
ความเกี�ยวเนื�องกบัผลติภณัฑ์และบริการของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนและผลประโยชน์อื�นที�บริษัท

ริมธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีเป้าหมายที�จะลงทนุ
ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยการลงทุนจะต้องผ่านการพิจารณาจาก

หรือ ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจการอนมุตัิ  และในการกํากับดูแลงานของ
ทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้องนั Bน บริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นจะแต่งตั Bงผู้ จัดการฝ่ายการบญัชีเป็นผู้แทน

บริษัทไปร่วมในการประชุมในฐานะผู้ ถือหุ้น และผู้แทนบริษัทมีหน้าที�ในการออกเสียงในที�ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นตามที�
ยูก่บัลกัษณะและอตัราสว่นการถือหุ้นของบริษัท 

License and Technical Assistance Agreement) 
คอร์ปอเรชั�นเพื�อสิทธิในการผลิตสายควบคุมและส่วนประกอบของ

    และ 
สาํหรับการผลติ และประกอบสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทย  

ามารถต่อสญัญาได้คราวละ 1 ปี หาก
เป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ นอกจากนี Bสญัญาดงักลา่วกําหนดว่า ในระหว่างอายขุองสญัญา บริษัทจะต้อง

ของรายได้สทุธิจากการขายสายควบคมุและ
ส่วนประกอบของสายควบคุม ทั Bงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั Bงนี B รายได้สุทธิดังกล่าวคิดจากยอดขาย
สายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมทั Bงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หักด้วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี Bย

ต้องจ่าย และมูลค่าวตัถดุิบและ

และได้ตอ่อายสุญัญาตอ่ไปอีกเป็นเวลา 5 ปี 

License and Technical Assistance Agreement) 
บริษัทได้ทําสญัญาฉบบันี Bกบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�นเพื�อสิทธิในการผลิตชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และ
สว่นประกอบของชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคมุ และสิทธิในการใช้เครื�องหมาย

ะกอบผลิตภณัฑ์แต่ละประเภท

ามารถต่อสญัญาได้คราวละ 1 ปี หากเป็นไป
ตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ นอกจากนี Bสญัญาดงักลา่วกําหนดว่า ในระหว่างอายขุองสญัญา บริษัทจะต้องจ่ายเงิน

ของรายได้สทุธิที�ได้จากการขายชุดควบคุมราง
และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม 



 
ทั Bงนี B รายได้สทุธิดงักลา่วคิดจากยอดขายชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และสว่นประกอบของชุดคว
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุมหกัด้วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี Bยประกันภยั ค่าขนสง่ ค่าจดัเก็บ
ผลติภณัฑ์ สว่นลดทางการค้า ภาษีขายที�บริษัทต้องจ่าย และมลูค่าวตัถดุิบและชิ Bนสว่นทั Bงหมดที�ซื Bอจากไฮเล็กซ์ 
คอร์ปอเรชั�น 
 

 สญัญาฉบบัเดิมได้หมดอายไุปเมื�อวนัที�
 

3) บนัทกึความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) 
สาํหรับโครงการ T6 
บริษัทได้ลงนามในบนัทึกความเข้าใจลงวนัที� 
Ltda.) จากประเทศบราซิล และ เฟลกซ์เทค 

  

บนัทึกดังกล่าวเป็นบันทึกแสดงเจตนาของทั Bงสามฝ่ายในการร่วมเสนอตวัเป็นผู้ผลิตสายควบคุมและชิ Bนส่วน
ประกอบรถกระบะภายใต้ชื�อโครงการ 

 

4) สญัญาซื Bอขายชิ Bนส่วนที�ทํากับบริษัท อีซูซุมอเตอร์ 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ แมนแูฟคเจอริ�ง จํากดั และ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนู
แฟคเจอริ�ง จํากดั 
เป็นสญัญาซื Bอขายที�บริษัททํากับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ต่าง ๆ ดงักล่าว เพื�อจําหน่ายชิ Bนสว่น
สาํหรับผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ แตล่ะสญัญามีอาย ุ
ฝ่ายใดแสดงเจตนาเลกิสญัญาโดยชดัแจ้ง สญัญาดงักลา่วระบกุารรับรองแล
ให้กับบริษัทต่าง ๆ ข้างต้น รวมถึงหน้าที�และความรับผิดชอบกรณีที�บุคคลที�สามได้รับบาดเจ็บหรือได้รับความ
เสยีหายตอ่ทรัพย์สนิอนัมีสาเหตมุาจากความบกพร่องของผลติภณัฑ์ของบริษัท
 

สญัญาดงักลา่วเป็นเพียงสญัญาที�กําหนดเงื�อนไขหลกัต่าง ๆ
รายการนั Bน บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะประกาศแผนการผลิตแต่ละรุ่นพร้อมทั Bงรายละเอียด
คณุสมบตัิของชิ Bนสว่นที�ต้อ
ของบริษัทได้รับการคดัเลือก บริษัทจึงจะได้รับคําสั�งซื Bอ ซึ�งการสั�งซื Bอจะเกิดขึ Bนเป็นรอบตามแผนการผลิตของ
บริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แตล่ะราย

 
 
 
  

 - ไมมี่ – 
 
 
 
 
 

6.  ข้อพพิาททางกฎหมาย  

 แบบ 56-1  

- 28 - 

ทั Bงนี B รายได้สทุธิดงักลา่วคิดจากยอดขายชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และสว่นประกอบของชุดคว
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุมหกัด้วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี Bยประกันภยั ค่าขนสง่ ค่าจดัเก็บ
ผลติภณัฑ์ สว่นลดทางการค้า ภาษีขายที�บริษัทต้องจ่าย และมลูค่าวตัถดุิบและชิ Bนสว่นทั Bงหมดที�ซื Bอจากไฮเล็กซ์ 

สญัญาฉบบัเดิมได้หมดอายไุปเมื�อวนัที� 4 มีนาคม 2555 และได้รับการตอ่อายอุอกไปอีก 

(Memorandum of Understanding) ในการเสนอราคาสายควบคมุและชิ Bนสว่นประกอบ

บริษัทได้ลงนามในบนัทึกความเข้าใจลงวนัที� 10 ตุลาคม 2550 ร่วมกับ ไฮเล็กซ์ บราซิล 
จากประเทศบราซิล และ เฟลกซ์เทค (Flextech Manufacturing (Pty) Ltd.) จากประเทศอาร์เจนตินา

บนัทึกดังกล่าวเป็นบันทึกแสดงเจตนาของทั Bงสามฝ่ายในการร่วมเสนอตวัเป็นผู้ผลิตสายควบคุมและชิ Bนส่วน
ประกอบรถกระบะภายใต้ชื�อโครงการ T6 ของฟอร์ด/ออโต้อลัลายแอนซ์  

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

สญัญาซื Bอขายที�บริษัททํากับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ต่าง ๆ ดงักล่าว เพื�อจําหน่ายชิ Bนสว่น
สาํหรับผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ แตล่ะสญัญามีอาย ุ1 ปี และสามารถตอ่สญัญาได้คราวละ 
ฝ่ายใดแสดงเจตนาเลกิสญัญาโดยชดัแจ้ง สญัญาดงักลา่วระบกุารรับรองและการรับประกนัชิ Bนสว่นที�บริษัทขาย
ให้กับบริษัทต่าง ๆ ข้างต้น รวมถึงหน้าที�และความรับผิดชอบกรณีที�บุคคลที�สามได้รับบาดเจ็บหรือได้รับความ
เสยีหายตอ่ทรัพย์สนิอนัมีสาเหตมุาจากความบกพร่องของผลติภณัฑ์ของบริษัท 

สญัญาดงักลา่วเป็นเพียงสญัญาที�กําหนดเงื�อนไขหลกัต่าง ๆ ทั Bงนี B ก่อนที�จะเริ�มต้นสั�งซื Bอและผลิตชิ Bนสว่นแต่ละ
รายการนั Bน บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะประกาศแผนการผลิตแต่ละรุ่นพร้อมทั Bงรายละเอียด
คณุสมบตัิของชิ Bนสว่นที�ต้องการ ซึ�งบริษัทจะต้องออกแบบ และ/หรือผลติชิ Bนงานต้นแบบเพื�อนําเสนอ 
ของบริษัทได้รับการคดัเลือก บริษัทจึงจะได้รับคําสั�งซื Bอ ซึ�งการสั�งซื Bอจะเกิดขึ Bนเป็นรอบตามแผนการผลิตของ
บริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แตล่ะราย 

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ทั Bงนี B รายได้สทุธิดงักลา่วคิดจากยอดขายชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และสว่นประกอบของชุดควบคมุ
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุมหกัด้วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี Bยประกันภยั ค่าขนสง่ ค่าจดัเก็บ
ผลติภณัฑ์ สว่นลดทางการค้า ภาษีขายที�บริษัทต้องจ่าย และมลูค่าวตัถดุิบและชิ Bนสว่นทั Bงหมดที�ซื Bอจากไฮเล็กซ์ 

และได้รับการตอ่อายอุอกไปอีก 5 ปี  

ในการเสนอราคาสายควบคมุและชิ Bนสว่นประกอบ

ล็กซ์ บราซิล (HI-LEX Do Brazil 
จากประเทศอาร์เจนตินา 

บนัทึกดังกล่าวเป็นบันทึกแสดงเจตนาของทั Bงสามฝ่ายในการร่วมเสนอตวัเป็นผู้ผลิตสายควบคุมและชิ Bนส่วน

จํากัด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ปทท.) จํากัด    
โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ แมนแูฟคเจอริ�ง จํากดั และ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนู

สญัญาซื Bอขายที�บริษัททํากับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ต่าง ๆ ดงักล่าว เพื�อจําหน่ายชิ Bนสว่น
ามารถตอ่สญัญาได้คราวละ 1 ปี หากไมม่ี

ะการรับประกนัชิ Bนสว่นที�บริษัทขาย
ให้กับบริษัทต่าง ๆ ข้างต้น รวมถึงหน้าที�และความรับผิดชอบกรณีที�บุคคลที�สามได้รับบาดเจ็บหรือได้รับความ

ทั Bงนี B ก่อนที�จะเริ�มต้นสั�งซื Bอและผลิตชิ Bนสว่นแต่ละ
รายการนั Bน บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะประกาศแผนการผลิตแต่ละรุ่นพร้อมทั Bงรายละเอียด

หรือผลติชิ Bนงานต้นแบบเพื�อนําเสนอ หากชิ Bนงาน
ของบริษัทได้รับการคดัเลือก บริษัทจึงจะได้รับคําสั�งซื Bอ ซึ�งการสั�งซื Bอจะเกิดขึ Bนเป็นรอบตามแผนการผลิตของ



 
 
 7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 
  

ณ วนัที� 31 ตลุาคม 2556 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 
แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 268,500,

 

 7.1 ผู้ถอืหุ้นของบริษัท   
 รายชื�อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัที� 

ลาํดับที 

1 กลุม่จฬุางกรู 
2 ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น
3 กลุม่พฒันะเมลอืง
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ 
5 นายสงา่ วีระวฒักานนท์
6 นายไชยทศัน์ ไชยพิภทัรสขุ
7 นายดาํรงค์ กลุธนพงศ์
8 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั 
9 นางสาววราภรณ์ สงฆ์ประชา
10 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอื�น ๆ
 

 

หมายเหต:ุ  1)  กลุ่มจฬุางกรู ประกอบด้วยกลุ่มผู้ ถือหุ้นนามสกลุเดียวกนัและผู้ ที�เกี�ยวข้องทั Bงหมด 
- นายสรรเสริญ  จฬุางกรู
- นายทวีฉตัร  จฬุางกรู
- นายกรกฤช  จฬุางกรู
- นายอภิชาต ิ  จฬุางกรู
 

2)  ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น
1. Teraura Investment Co., Ltd.
2. JP Morgan Chase Bank
3. Teraura Scholarship Foundation    
4. Japan Trustee Services Bank, Ltd.
5. Nippon Life Insurance Company
6. State Street Bank and Trust Comp
7. BBH For Fidelity Low
8. NISHIKAWA 
9. Northern Trust Company
10. Melon Bank Treaty Clients Omnibus

7. โครงสร้างเงนิทุน 

 แบบ 56-1  
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บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 268,500,000 บาท และทนุชําระแล้วจํานวน 
,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

รายชื�อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัที� 31 ตลุาคม 2556 มีดงันี B  

ผู้ถอืหุ้น 
ทุนชาํระแล้ว

จาํนวน 259,800,000 
จาํนวนหุ้น 

       106,480,000 
ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น 70,000,000 
กลุม่พฒันะเมลอืง         30,638,600 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั    12,801,600 
นายสงา่ วีระวฒักานนท์      8,000,000 
นายไชยทศัน์ ไชยพิภทัรสขุ      6,500,000 
นายดาํรงค์ กลุธนพงศ์      6,000,000 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 4,376,800 
นางสาววราภรณ์ สงฆ์ประชา      2,105,400 
ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอื�น ๆ 12,897,600 

รวม 259,800,000 

กลุ่มจฬุางกรู ประกอบด้วยกลุ่มผู้ ถือหุ้นนามสกลุเดียวกนัและผู้ ที�เกี�ยวข้องทั Bงหมด 
จฬุางกรู ถือหุ้นจํานวน   83,115,000 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 31
จฬุางกรู ถือหุ้นจํานวน  19,365,000 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ   7
จฬุางกรู ถือหุ้นจํานวน    4,000,000 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ   1.54 
จฬุางกรู ถือหุ้นจํานวน        192,500 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ   

รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น  (ณ วนัที� 30 เมษายน 2556) ประกอบด้วย
Teraura Investment Co., Ltd.  ถือหุ้นร้อยละ 19.83
JP Morgan Chase Bank   ถือหุ้นร้อยละ   4.62
Teraura Scholarship Foundation      ถือหุ้นร้อยละ   4.06
Japan Trustee Services Bank, Ltd.  ถือหุ้นร้อยละ   3.86
Nippon Life Insurance Company  ถือหุ้นร้อยละ   3.66
State Street Bank and Trust Company  ถือหุ้นร้อยละ   3.56
BBH For Fidelity Low–Priced Stock Fund ถือหุ้นร้อยละ   3.13

 RUBBER CO., LTD.  ถือหุ้นร้อยละ   2.70
Northern Trust Company   ถือหุ้นร้อยละ   2.49
Melon Bank Treaty Clients Omnibus  ถือหุ้นร้อยละ   2.26

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

บาท และทนุชําระแล้วจํานวน 259,800,000 บาท 

ทุนชาํระแล้ว 
259,800,000 บาท 

ร้อยละ 
      40.99 

26.94 
       11.79 
         4.93 
         3.08 
         2.50 
         2.31 

1.68 
         0.81 

4.97 
100 

กลุ่มจฬุางกรู ประกอบด้วยกลุ่มผู้ ถือหุ้นนามสกลุเดียวกนัและผู้ ที�เกี�ยวข้องทั Bงหมด 4 ราย ได้แก่ 
31.99 ของทนุชําระแล้ว  

7.45 ของทนุชําระแล้ว 
1.54 ของทนุชําระแล้ว  

หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ   0.07 ของทนุชําระแล้ว 

ประกอบด้วย  
19.83 

4.62 
4.06 
.86 

3.66 
3.56 
3.13 

70 
49 

2.26 



 
3)  กลุ่มพฒันะเมลือง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ ถือหุ้นนามสกลุเดียวกนัและผู้ ที�เกี�ยวข้องทั Bงหมด 
- นายชทูอง         พฒันะเมลือง
- นางอรสา          พฒันะเมลือง
- นายสนัติ  พฒันะเมลือง ถือหุ้นจํานวน  
- นายสริศ  พฒันะเมลือง ถือหุ้นจํานวน    

   - นางสาวสิริณา   พฒันะเมลือง
 
7.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 
ตามที�ได้กลา่วไว้ในข้อบงัคบัและตามกฎหมาย หากไมม่ีเหตจํุาเป็นอื�นใด และการจ่ายเงินปันผลนั Bนจะไม่มีผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสําคญั
จ่ายเงินปันผลให้กระทําใน 1 เดือนนบัแต่วนัที�
แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนั Bนในหนงัสอืพิมพ์
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กลุ่มพฒันะเมลือง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ ถือหุ้นนามสกลุเดียวกนัและผู้ ที�เกี�ยวข้องทั Bงหมด 
พฒันะเมลือง ถือหุ้นจํานวน  16,997,400 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ
พฒันะเมลือง ถือหุ้นจํานวน 12,000,000 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
พฒันะเมลือง ถือหุ้นจํานวน   1,641,200 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
พฒันะเมลือง ถือหุ้นจํานวน      460,200 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
พฒันะเมลือง ถือหุ้นจํานวน     150,100 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 25 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัเงินสํารองต่าง ๆ 
ตามที�ได้กลา่วไว้ในข้อบงัคบัและตามกฎหมาย หากไมม่ีเหตจํุาเป็นอื�นใด และการจ่ายเงินปันผลนั Bนจะไม่มีผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสําคญั และนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิ โดยการ

เดือนนบัแต่วนัที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติหรือวนัที�คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั Bงนี Bให้
แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนั Bนในหนงัสอืพิมพ์

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

กลุ่มพฒันะเมลือง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ ถือหุ้นนามสกลุเดียวกนัและผู้ ที�เกี�ยวข้องทั Bงหมด 5 ราย ได้แก่ 
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 6.54 ของทนุชําระแล้ว 
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.62 ของทนุชําระแล้ว 
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.63 ของทนุชําระแล้ว 
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.18 ของทนุชําระแล้ว 
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.06 ของทนุชําระแล้ว 

ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัเงินสํารองต่าง ๆ  ทกุประเภท
ตามที�ได้กลา่วไว้ในข้อบงัคบัและตามกฎหมาย หากไมม่ีเหตจํุาเป็นอื�นใด และการจ่ายเงินปันผลนั Bนจะไม่มีผลกระทบ

และนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิ โดยการ
ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติหรือวนัที�คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั Bงนี Bให้

แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนั Bนในหนงัสอืพิมพ์ 



 
 
 

 
 8.1  โครงสร้างการจัดการ  

บริษัทมีโครงสร้างการจดัการ 
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน รายละเอียดดงัตอ่ไปนี B
8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที� 
ประกอบด้วย 

 - กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 
 - กรรมการที�ไมเ่ป็นผู้บริหาร 
 - กรรมการที�เป็นอิสระ 

ลาํดับที รายชือ

1 นายสรรเสริญ      
2 นายชทูอง            พฒันะเมลอืง
3 นายสริศ              พฒันะเมลอืง
4 นายมากาโต        เทราอรุา
5 นายทวีฉตัร         
6 นายกรกฤช          จฬุางกรู
7 นายคาซฮิูโร         ทาเคชิตะ
8 นายกวี                วสวุตั
9 นายอภินนัท์         ณ ระนอง
10 นายปริญญา        ไววฒันา
11 นายฉตัรชยั         

*นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ  ได้รับการอนมุตัแิตง่ตั Bงจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Bงที� 
2556 ให้ดํารงตําแหน่งแทนกรรมการท่านเดิมที�ลาออก 
วนัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2556) 
 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ
นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือ นายทวีฉัตร จุฬางกูร หรือ นายกรกฤช จุฬางกูร คนใดคนหนึ�งลงลายมือชื�อร่วมกับ     
นายชูทอง พฒันะเมลือง หรือ นายสริศ พฒันะเมลือง หรือ นายคาซูฮิโร  ทาเคชิตะ รวมเป็นสองคนและประทบัตรา
สาํคญัของบริษัท หรือ นายชทูอง พฒันะเมลอืง หรือ นายสริศ พฒันะเมลอืง ลงลายมือชื�อร่วมกบั
ชิตะ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท  

8. การจัดการ  

 แบบ 56-1  
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บริษัทมีโครงสร้างการจดัการ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการบริษัท
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน รายละเอียดดงัตอ่ไปนี B

คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที� 29 สิงหาคม 

กรรมการที�เป็นผู้บริหาร  จํานวน 4 ทา่น 
กรรมการที�ไมเ่ป็นผู้บริหาร  จํานวน 3 ทา่น 

 จํานวน 4 ทา่น  

รายชือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครั$ง
การประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท

นายสรรเสริญ      จฬุางกรู ประธานกรรมการ 7 
นายชทูอง            พฒันะเมลอืง รองประธานกรรมการ 7 
นายสริศ              พฒันะเมลอืง กรรมการ 7 
นายมากาโต        เทราอรุา กรรมการ 7 
นายทวีฉตัร          จฬุางกรู กรรมการ 7 
นายกรกฤช          จฬุางกรู กรรมการ 7 
นายคาซฮิูโร         ทาเคชิตะ* กรรมการ 7 
นายกวี                วสวุตั กรรมการอิสระ  7 
นายอภินนัท์         ณ ระนอง กรรมการอิสระ 7 
นายปริญญา        ไววฒันา กรรมการอิสระ  7 
นายฉตัรชยั          เอียสกลุ กรรมการอิสระ 7 

นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ  ได้รับการอนมุตัแิตง่ตั Bงจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Bงที� 3/2556 
ให้ดํารงตําแหน่งแทนกรรมการท่านเดิมที�ลาออก (นายคะซโึยชิ  โองากิ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั Bงแต่

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 
นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือ นายทวีฉัตร จุฬางกูร หรือ นายกรกฤช จุฬางกูร คนใดคนหนึ�งลงลายมือชื�อร่วมกับ     
นายชูทอง พฒันะเมลือง หรือ นายสริศ พฒันะเมลือง หรือ นายคาซูฮิโร  ทาเคชิตะ รวมเป็นสองคนและประทบัตรา

นายชทูอง พฒันะเมลอืง หรือ นายสริศ พฒันะเมลอืง ลงลายมือชื�อร่วมกบั
ชิตะ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท   

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ชุด โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน รายละเอียดดงัตอ่ไปนี B 

สิงหาคม 2556 มีจํานวน 11 ท่าน 

จาํนวนครั$ง
การประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท 

จาํนวนครั$ง
การเข้าร่วม

ประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 
5 
5 
7 
- 
5 
7 
2 
7 
7 
7 
7 

3/2556 มีผลตั Bงแต่วนัที� 9 พฤษภาคม 
นายคะซโึยชิ  โองากิ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั Bงแต่

นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือ นายทวีฉัตร จุฬางกูร หรือ นายกรกฤช จุฬางกูร คนใดคนหนึ�งลงลายมือชื�อร่วมกับ     
นายชูทอง พฒันะเมลือง หรือ นายสริศ พฒันะเมลือง หรือ นายคาซูฮิโร  ทาเคชิตะ รวมเป็นสองคนและประทบัตรา

นายชทูอง พฒันะเมลอืง หรือ นายสริศ พฒันะเมลอืง ลงลายมือชื�อร่วมกบั นายคาซูฮิโร  ทาเค



 
ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Bงที� 
ขึ Bน ซึ�งมีความสอดคล้องและเป็นไป
บงัคบัตั Bงแตว่นัที� 10 พฤษภาคม
เสยี รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ภาษาไทย http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/num
ภาษาองักฤษ http://www.thai

 

และเพื�อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท 
1/2557 เมื�อวันที�  27 พฤศจิกายน
คณะกรรมการ (ทั Bงคณะและตนเอง
กนัยายน 2557)  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 

 

ขอบเขตและอํานาจหน้าที�ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการทําหน้าที�ประธานในที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท  และปฏิบตัิตาม
กฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท บริษัท

 

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
การประชมุคณะกรรมการบริษัทครั Bงที� 
กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง ซึ�งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 
สาํนกังานกลต. และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด

ลาํดับที รายชือ

1 นายกวี              วสวุตั
2 นายอภินนัท์       ณ ระนอง
3 นายปริญญา      ไววฒันา
4 นายฉตัรชยั         เอียสกลุ

 

หมายเหต ุ* นายปริญญา ไววฒันา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน
 

  โดยมีนางสาวเบญจมาส เมืองทอง 
ตรวจสอบ 

 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Bงที� 
ตรวจสอบขึ Bน ซึ�งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสํานกังานกลต
ประกาศและมีผลบงัคบัตั Bงแตว่นัที� 
มีสว่นเกี�ยวข้องได้เสยี  รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ภาษาไทย  http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/num
ภาษาองักฤษ  http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/Attachment%
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ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Bงที� 3/2556 เมื�อวนัที� 9 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนมุตัิ
ซึ�งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัสาํนกังานกลต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ

พฤษภาคม 2556  โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนกังาน 
รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 

http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/num1_charter.pdf
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/Attachment%

และเพื�อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Bงที� 
พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติเกณฑ์มาตรฐานการประเมินการปฏิบัติหน้าที�ของ

ทั Bงคณะและตนเอง) และมีผลบงัคบัตั Bงแต่ปี 2557 เป็นต้นไป (รอบบญัชี เดือนตุลาคม 
ปรากฎตามเอกสารแนบ 6 

หน้าที�ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการทําหน้าที�ประธานในที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท  และปฏิบตัิตามขอบเขตและอํานาจหน้าที�ตาม
กฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
การประชมุคณะกรรมการบริษัทครั Bงที� 5/2556 เมื�อวนัที� 26 กนัยายน 2556 ได้อนมุตัิให้คณะกรรมการตรวจสอบ
กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง ซึ�งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการมีคณุสมบตัิตามที�

และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และทกุทา่นเป็นกรรมการอิสระ  

รายชือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครั$ง
การประชุม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

นายกวี              วสวุตั ประธานกรรมการตรวจสอบ 5 
นายอภินนัท์       ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ 5 
นายปริญญา      ไววฒันา* กรรมการตรวจสอบ 5 
นายฉตัรชยั         เอียสกลุ กรรมการตรวจสอบ 5 

นายปริญญา ไววฒันา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน

โดยมีนางสาวเบญจมาส เมืองทอง (หวัหน้าแผนก ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการ

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Bงที� 3/2556 เมื�อวนัที� 9 พฤษภาคม 2556  ได้มีมติอนุมตัิ
ซึ�งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสํานกังานกลต

ประกาศและมีผลบงัคบัตั Bงแตว่นัที� 10 พฤษภาคม 2556  โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนกังาน และผู้
ทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 

http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/num2
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/Attachment%

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ได้มีมติอนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที�ประกาศและมีผล

โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนกังาน และผู้มีสว่นเกี�ยวข้องได้

_charter.pdf  
steelcable.com/upload/charter_file/Attachment%201.pdf  

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Bงที� 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินการปฏิบัติหน้าที�ของ

รอบบญัชี เดือนตุลาคม 2556 – 

ขอบเขตและอํานาจหน้าที�ตาม

ได้อนมุตัิให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี โดยกรรมการมีคณุสมบตัิตามที�

จาํนวนครั$ง
การประชุม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

จาํนวนครั$งการ
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 5 
 5 
 5 
 5 

นายปริญญา ไววฒันา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน 

เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการ

ได้มีมติอนุมตัิกฎบตัรคณะกรรมการ
ซึ�งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสํานกังานกลต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที�

โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนกังาน และผู้

2_charter.pdf  
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/Attachment%202.pdf  



 
8.1.3 คณะกรรมการสรรหา  

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั Bงที� 
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 

ลาํดับที รายชือ

1 นายทวีฉตัร         จฬุางกรู
2 นายสริศ             พฒันะเมลอืง
3 นายกรกฤช         

 

โดยมีนางสาวสริิณา พฒันะเมลอืง 
 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Bงที� 
สรรหาขึ Bน มีผลบงัคบัตั Bงแตว่นัที� 
สว่นเกี�ยวข้องได้เสยี รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ภาษาไทย http://www.thaist
ภาษาองักฤษ http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/NC%

 
8.1.4 คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

การประชมุคณะกรรมการบริษัทครั Bงที� 
คา่ตอบแทน โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 

ลาํดับที รายชือ

1 นายกวี              วสวุตั

2 นายอภินนัท์       ณ ระนอง

3 นายปริญญา      ไววฒันา

 

โดยมีนางสาวสริิณา พฒันะเมลอืง
คา่ตอบแทน 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั Bงที� 5/2554 เมื�อวนัที� 10 พฤศจิกายน 2554 ได้อนมุตัิคณะกรรมการสรรหา 
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น ดงันี B 

รายชือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครั$งการ
ประชุม

คณะกรรมการ
สรรหา

นายทวีฉตัร         จฬุางกรู ประธานกรรมการสรรหา 1 
นายสริศ             พฒันะเมลอืง กรรมการสรรหา 1 

     จฬุางกรู กรรมการสรรหา 1 

โดยมีนางสาวสริิณา พฒันะเมลอืง (ผู้จดัการทั�วไป สว่นงานบริหารธุรกิจ) เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการสรรหา

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Bงที� 1/2557 เมื�อวนัที� 26 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนมุตัิ
มีผลบงัคบัตั Bงแตว่นัที� 27 พฤศจิกายน 2556 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนกังาน

รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/Nomination_TH.pdf
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/NC%20

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  
การประชมุคณะกรรมการบริษัทครั Bงที� 5/2554 เมื�อวนัที� 10 พฤศจิกายน 2554 ได้อนมุตัิคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น ดงันี B

รายชือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครั$งการ
ประชุม

คณะกรรมการ
กาํหนด

ค่าตอบแทน
นายกวี              วสวุตั ประธานกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทน 
3 

นายอภินนัท์       ณ ระนอง กรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 

3 

นายปริญญา      ไววฒันา กรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 

3 

โดยมีนางสาวสริิณา พฒันะเมลอืง (ผู้จดัการทั�วไป สว่นงานบริหารธุรกิจ) เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการกําหนด

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ได้อนมุตัิคณะกรรมการสรรหา 

จาํนวนครั$งการ
ประชุม

คณะกรรมการ
สรรหา 

จาํนวนครั$งการ
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ

สรรหา 
 1 
 1 
 1 

เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการสรรหา 

ได้มีมติอนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการ
โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนกังาน และผู้มี

eelcable.com/upload/charter_file/Nomination_TH.pdf  
20Charter_EN.pdf  

ได้อนมุตัิคณะกรรมการกําหนด
ทา่น ดงันี B 

จาํนวนครั$งการ
ประชุม

คณะกรรมการ
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

จาํนวนครั$งการ
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ

กาํหนด
ค่าตอบแทน 

3 

3 

3 

เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการกําหนด



 
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Bงที� 
กําหนดค่าตอบแทนขึ Bน มีผลบังคับตั Bงแต่วันที� 
พนกังาน และผู้มีสว่นเกี�ยวข้องได้เสยี  รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ภาษาไทย  http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/CommitC
ภาษาองักฤษ  http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/RC
 

8.1.5 ผู้บริหาร 
 รายชื�อและตําแหนง่ของผู้บริหาร และโครงสร้างการบริหารจดัการ

ลาํดับที รายชือผู้บริหาร
1 นายสรรเสริญ     จฬุางกรู
2 นายชทูอง           พฒันะเมลอืง
3 นายสริศ             พฒันะเมลอืง

4 นายคาซฮิูโร        ทาเคชิตะ
5 นายสทุน             เปรมปรี
6 นายสวสัดิ~           สขุะอาจิณ
7 นางสาวสริิณา    
8 นางกนกวรรณ    

 
ผู้บริหาร  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารสี�รายแรกนบัต่อจากคณะกรรมการบริษัทลงมา 
ดํารงตําแหนง่เทียบเทา่ผู้บริหารรายที�สี�ทกุราย  โดยรวมถึงผู้จดัการฝ่ายบญัชี
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ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Bงที� 5/2556 เมื�อวนัที� 26 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมตัิ
มีผลบังคับตั Bงแต่วันที� 27 กันยายน 2556 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ 

พนกังาน และผู้มีสว่นเกี�ยวข้องได้เสยี  รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/CommitC
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/RC-charter_EN.pdf

รายชื�อและตําแหนง่ของผู้บริหาร และโครงสร้างการบริหารจดัการ 
รายชือผู้บริหาร ตาํแหน่ง

นายสรรเสริญ     จฬุางกรู ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
นายชทูอง           พฒันะเมลอืง รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
นายสริศ             พฒันะเมลอืง กรรมการผู้จดัการ และ 

รักษาการผู้จดัการทั�วไป (สว่นงานปฏิบตัิการธุรกิจ
รักษาการผู้จดัการทั�วไป (สว่นงานจดัหา

นายคาซฮิูโร        ทาเคชิตะ ผู้จดัการทั�วไปอาวโุส (สว่นงานวจิยัและพฒันา
นายสทุน             เปรมปรี ผู้จดัการทั�วไป (สว่นงานผลติ) 
นายสวสัดิ~           สขุะอาจิณ ผู้จดัการทั�วไป (สว่นงานคณุภาพ
นางสาวสริิณา     พฒันะเมลอืง ผู้จดัการทั�วไป (สว่นงานบริหารธรุกิจ
นางกนกวรรณ     งามกิจเจริญลาภ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน

ผู้บริหาร  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารสี�รายแรกนบัต่อจากคณะกรรมการบริษัทลงมา 
ดํารงตําแหนง่เทียบเทา่ผู้บริหารรายที�สี�ทกุราย  โดยรวมถึงผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ได้มีมติอนุมตัิกฎบตัรคณะกรรมการ
ได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 

http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/CommitCharterThai.pdf  
charter_EN.pdf  

ตาํแหน่ง 

 

สว่นงานปฏิบตัิการธุรกิจ) 
สว่นงานจดัหา) 

สว่นงานวจิยัและพฒันา) 
 

สว่นงานคณุภาพ) 
สว่นงานบริหารธรุกิจ) 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้บริหาร  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารสี�รายแรกนบัต่อจากคณะกรรมการบริษัทลงมา รวมถึงผู้ซึ�ง



 
โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัท ณ วนัที� 
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โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัท ณ วนัที� 30 กนัยายน 2556 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

 



 
ขอบเขตและอํานาจหน้าที�ของกรรมการผู้จดัการ
กรรมการผู้จดัการมีอํานาจหน้าที�ดําเนินการตามที�คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ�งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ
ข้อบงัคบัของบริษัท ทั Bงนี B การมอบอํานาจดงักลา่วต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจที�ทําให้กรรมการผู้จัดการ
สามารถอนมุตัิรายการที�ตนหรือบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง มีสว่
ลกัษณะอื�นใดกบับริษัท  หรือบริษัทยอ่ยของบริษัท ซึ�งการอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องผา่นมติที�ประชมุ
คณะกรรมการ และ/หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้น 
หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกําหนด ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที�เป็นไปตามปกติธุรกิจที�มีการกําหนดขอบเขตชดัเจน 
โดยสามารถสรุปขอบเขตอํานาจหน้าที�ได้ดงันี B
1. รับผิดชอบดแูลการบริหารงานทั�วไปที�มีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
2. ประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายในด้านบญัชี

บริษัท 
3. รับและจ้างพนกังานของบริษัทที�ไมใ่ช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดยเป็นผู้มีอํานาจแทนบริษัทที�จะลง

นามในสญัญาจ้างแรงงาน
4. เข้าร่วมพิจารณางบประมาณของบริษัทกบัคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาเอกสารหรือสญัญาที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะในเรื�อง

ดงักลา่ว   
6. ปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัท

 

8.1.6 เลขานกุารบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั Bง นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม ทําหน้าที�เลขานุการบริษัท โดยให้มีอํานาจหน้าที�
ตามที�กําหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ
2551 โดยมีคณุสมบตัิ ขอบเขตและหน้าที�  ดงัตอ่ไปนี B
คณุสมบตัิ 
อ้างอิงจากกฎหมายมิได้กําหนดคณุสมบตัิของเลขานกุารบริษัทไว้  
ดแูลรับผิดชอบให้ได้บคุคลที�มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิบตัิหน้าที�  โดยเลขานกุารบริษัทซึ�งเป็น
ลกูจ้างของบริษัทมิสามารถรับหน้าที�เลขานกุารบริษัทในบริษัทอื�น ๆ แต่อาจรับหน้าที�เลขานกุารบริษัทในบริษัท
ยอ่ยได้ 
ขอบเขตและหน้าที�เลขานกุารบริษัท 
บริษัทได้จัดให้มีเลขานกุารบริษัททําหน้าที�ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ทําหน้าที�ดแูล
และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง สนบัสนุนให้ดําเนินการตามหลกัการกํากับดูแล
กิจการที�ดี พร้อมปฏิบตัิตามข้อบงัคบั
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตามที�กฎหมายและบริษัทกําหนด ดงันี B 
1. ให้คําแนะนําเบื Bองต้นแก่กรรมการเกี�ยวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคั

ให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องและสมํ�าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี�ยนแปลงที�มีนยัสาํคญัแก่กรรมการ 
2. ประสานงานระหวา่งกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ดแูลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที�

เกี�ยวข้อง รวมทั Bงดําเนินการให้มีการปฎิบตัิตาม
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ขอบเขตและอํานาจหน้าที�ของกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการมีอํานาจหน้าที�ดําเนินการตามที�คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ�งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ
ข้อบงัคบัของบริษัท ทั Bงนี B การมอบอํานาจดงักลา่วต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจที�ทําให้กรรมการผู้จัดการ
สามารถอนมุตัิรายการที�ตนหรือบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื�นใดกบับริษัท  หรือบริษัทยอ่ยของบริษัท ซึ�งการอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องผา่นมติที�ประชมุ

หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื�อพิจารณารายการดงักล่าวตามที�ข้อบงัคบัของบริษัท 
อกฎหมายที�เกี�ยวข้องกําหนด ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที�เป็นไปตามปกติธุรกิจที�มีการกําหนดขอบเขตชดัเจน 

โดยสามารถสรุปขอบเขตอํานาจหน้าที�ได้ดงันี B 
รับผิดชอบดแูลการบริหารงานทั�วไปที�มีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
ประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายในด้านบญัชี การเบิก-จ่ายเงินใด ๆ ของบริษัทที�ไม่เป็นไปตามนโยบายของ

รับและจ้างพนกังานของบริษัทที�ไมใ่ช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดยเป็นผู้มีอํานาจแทนบริษัทที�จะลง
นามในสญัญาจ้างแรงงาน 
เข้าร่วมพิจารณางบประมาณของบริษัทกบัคณะกรรมการบริษัท 

อสญัญาที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะในเรื�อง

ปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั Bง นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม ทําหน้าที�เลขานุการบริษัท โดยให้มีอํานาจหน้าที�
ดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ�มเติม 

โดยมีคณุสมบตัิ ขอบเขตและหน้าที�  ดงัตอ่ไปนี B 

อ้างอิงจากกฎหมายมิได้กําหนดคณุสมบตัิของเลขานกุารบริษัทไว้  จึงถือเป็นหน้าที�ของคณะกรรมการที�จะต้อง
ดแูลรับผิดชอบให้ได้บคุคลที�มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิบตัิหน้าที�  โดยเลขานกุารบริษัทซึ�งเป็น
ลกูจ้างของบริษัทมิสามารถรับหน้าที�เลขานกุารบริษัทในบริษัทอื�น ๆ แต่อาจรับหน้าที�เลขานกุารบริษัทในบริษัท

ขอบเขตและหน้าที�เลขานกุารบริษัท  
บริษัทได้จัดให้มีเลขานกุารบริษัททําหน้าที�ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ทําหน้าที�ดแูล
และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง สนบัสนุนให้ดําเนินการตามหลกัการกํากับดูแล
กิจการที�ดี พร้อมปฏิบตัิตามข้อบงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.)  โดยเลขานกุารบริษัทมีหน้าที�และความรับผิดชอบ
ตามที�กฎหมายและบริษัทกําหนด ดงันี B  

ให้คําแนะนําเบื Bองต้นแก่กรรมการเกี�ยวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัต่าง ๆ ของบริษัท และติดตาม
ให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องและสมํ�าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี�ยนแปลงที�มีนยัสาํคญัแก่กรรมการ 
ประสานงานระหวา่งกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ดแูลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที�
เกี�ยวข้อง รวมทั Bงดําเนินการให้มีการปฎิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท  

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

กรรมการผู้จดัการมีอํานาจหน้าที�ดําเนินการตามที�คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ�งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ
ข้อบงัคบัของบริษัท ทั Bงนี B การมอบอํานาจดงักลา่วต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจที�ทําให้กรรมการผู้จัดการ

นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื�นใดกบับริษัท  หรือบริษัทยอ่ยของบริษัท ซึ�งการอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องผา่นมติที�ประชมุ

เพื�อพิจารณารายการดงักล่าวตามที�ข้อบงัคบัของบริษัท 
อกฎหมายที�เกี�ยวข้องกําหนด ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที�เป็นไปตามปกติธุรกิจที�มีการกําหนดขอบเขตชดัเจน 

รับผิดชอบดแูลการบริหารงานทั�วไปที�มีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 
จ่ายเงินใด ๆ ของบริษัทที�ไม่เป็นไปตามนโยบายของ

รับและจ้างพนกังานของบริษัทที�ไมใ่ช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดยเป็นผู้มีอํานาจแทนบริษัทที�จะลง

อสญัญาที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะในเรื�อง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั Bง นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม ทําหน้าที�เลขานุการบริษัท โดยให้มีอํานาจหน้าที�
แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 

จึงถือเป็นหน้าที�ของคณะกรรมการที�จะต้อง
ดแูลรับผิดชอบให้ได้บคุคลที�มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิบตัิหน้าที�  โดยเลขานกุารบริษัทซึ�งเป็น
ลกูจ้างของบริษัทมิสามารถรับหน้าที�เลขานกุารบริษัทในบริษัทอื�น ๆ แต่อาจรับหน้าที�เลขานกุารบริษัทในบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีเลขานกุารบริษัททําหน้าที�ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ทําหน้าที�ดแูล
และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง สนบัสนุนให้ดําเนินการตามหลกัการกํากับดูแล

และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานกังาน
โดยเลขานกุารบริษัทมีหน้าที�และความรับผิดชอบ

บต่าง ๆ ของบริษัท และติดตาม
ให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องและสมํ�าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี�ยนแปลงที�มีนยัสาํคญัแก่กรรมการ  
ประสานงานระหวา่งกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ดแูลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที�



 
3. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อ

พงึปฎิบตัิตา่ง ๆ  
4. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั Bงติดตามให้มีการ

ปฏิบตัิตามมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้
5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นที�เกี�ยวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของ กลต

และตลท. 
6. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี B

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงา
(ค) หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น

7. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที�รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดําเนินการอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
9.จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื�องการกํากับดูแลกิจการที�ดีให้กับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
10. ติดตอ่และสื�อสารกบัผู้ ถือหุ้นทั�วไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้นและขา่วสารของบริษัท

 

8.1.7 หวัหน้าแผนก – ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบภายในเพื�อให้ความเชื�อมั�น และให้คําปรึกษา อยา่งเที�ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื�อเพิ�ม
คุณค่าและปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารความเสี�ยงที�เหมาะสม  โดยหวัหน้าแผนก ฝ่ายตรวจสอบภายใน มี
1. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ ตรวจสอบภายใน

มาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
2. กําหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย

ประจําปี (Audit plan) 
3. วางมาตรฐานการปฏิบตัิงาน
4. พิจารณาอนมุตัิแนวการตรวจสอบ 
5. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ

ตรวจสอบ และผู้บริหาร
6. ติดตามผลการปฏิบตัิงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ

ภายใน ในการให้บริการแก่ผู้บริหาร
7. ให้คําปรึกษา ข้อคิดเห็น

ควบคมุภายใน ตลอดจนกฎ
8. จดัให้มีการฝึกอบรม

บรรลตุามเป้าหมาย และให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ปฏิบตัิงานในฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. ทําหน้าที�ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจั

ประชุม พร้อมแจ้งมติให้กบัผู้ เกี�ยวข้อง รวมทั Bงช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบเพื�อมั�นใจว่า ปฏิบตัิ
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จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อ

บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั Bงติดตามให้มีการ
ปฏิบตัิตามมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้น และที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท  
ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นที�เกี�ยวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของ กลต

จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี B 
ทะเบียนกรรมการ  
หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงา
หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที�รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
ดําเนินการอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด  
จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื�องการกํากับดูแลกิจการที�ดีให้กับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน  

ติดตอ่และสื�อสารกบัผู้ ถือหุ้นทั�วไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้นและขา่วสารของบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบภายในเพื�อให้ความเชื�อมั�น และให้คําปรึกษา อยา่งเที�ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื�อเพิ�ม
คุณค่าและปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารความเสี�ยงที�เหมาะสม  โดยหวัหน้าแผนก ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีขอบเขต และหน้าที� ดงันี B 

กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ ตรวจสอบภายใน และควบคุมงานตรวจสอบ
การปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

กําหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน พร้อมทั Bงวางแผนการตรวจสอบ
Audit plan) เสนอคณะกรรมการตรวจสอบก่อนขออนมุตัิดําเนินการตรวจสอบ

วางมาตรฐานการปฏิบตัิงาน และสอบทานการปฏิบตัิงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานที�กําหนดไว้
พิจารณาอนมุตัิแนวการตรวจสอบ (Audit Program) 
สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื�อการปรับปรุงแก้ไข ก่อนนําเสนอค
ตรวจสอบ และผู้บริหาร 
ติดตามผลการปฏิบตัิงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพการทํางานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ในการให้บริการแก่ผู้บริหาร 
ให้คําปรึกษา ข้อคิดเห็น และคําแนะนําแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการปฏิบตัิงาน และการ

ตลอดจนกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัหนว่ยรับตรวจตา่ง ๆ 
จดัให้มีการฝึกอบรม เพื�อพฒันาศกัยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ความสามารถ ตรวจสอบงานได้
บรรลตุามเป้าหมาย และให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ปฏิบตัิงานในฝ่ายตรวจสอบภายใน
ทําหน้าที�ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจดัวาระการประชุม จัดหาข้อมลู สรุปผลและบนัทึก
ประชุม พร้อมแจ้งมติให้กบัผู้ เกี�ยวข้อง รวมทั Bงช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบเพื�อมั�นใจว่า ปฏิบตัิ

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อ

บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั Bงติดตามให้มีการ

ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นที�เกี�ยวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของ กลต. 

หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท  

จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื�องการกํากับดูแลกิจการที�ดีให้กับ

ติดตอ่และสื�อสารกบัผู้ ถือหุ้นทั�วไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้นและขา่วสารของบริษัท 

บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบภายในเพื�อให้ความเชื�อมั�น และให้คําปรึกษา อยา่งเที�ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื�อเพิ�ม
คุณค่าและปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ค่าใช้จ่ายในการ

ขอบเขต และหน้าที� ดงันี B  
มงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตาม

และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน พร้อมทั Bงวางแผนการตรวจสอบ
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบก่อนขออนมุตัิดําเนินการตรวจสอบ 

และสอบทานการปฏิบตัิงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานที�กําหนดไว้ 

และให้ข้อเสนอแนะเพื�อการปรับปรุงแก้ไข ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ

เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพการทํางานของฝ่ายตรวจสอบ

และคําแนะนําแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการปฏิบตัิงาน และการ

เพื�อพฒันาศกัยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ความสามารถ ตรวจสอบงานได้
บรรลตุามเป้าหมาย และให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ปฏิบตัิงานในฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ดวาระการประชุม จัดหาข้อมลู สรุปผลและบนัทึก
ประชุม พร้อมแจ้งมติให้กบัผู้ เกี�ยวข้อง รวมทั Bงช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบเพื�อมั�นใจว่า ปฏิบตัิ



 
หน้าที�ตามกฎบตัร และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมทั Bงบริหารงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เพื�อสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที�

10. ควบคมุการจดัทํางบประมาณประจําปี
11. กํากับการประสานงานการตรวจสอบภายในโดย 

กําหนดไว้ 
12. ปฏิบตัิงานอื�นตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 

8.1.8 เจ้าหน้าที�ฝ่ายกํากบัหลกัทรัพย์และป
กิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์มีความสาํคญัอยา่งยิ�งตอ่บริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทนุทกุประเภท และตลาดทนุ อีกทั Bงยงั
ต้องติดตอ่ประสานงานกบับคุคลตา่ง ๆ เช่น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ หรือผู้ลงทนุ เป็นต้น  ตลอดจนปฏิบตัิงานใน
งานด้านการอํานวยความสะดวก ประสานงานจัดทําและเก็บรักษาเอ
คณะกรรมการบริษัท การวางแผนและกํากับดูแลการดําเนินกิจการให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยพรบ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พรบ
ข้อมลูและรายงานตา่ง ๆ ครบถ้วนตามที�กําหนดและโปร่งใส โด
1. รวบรวมข้อมลูสาํคญัในตลาดทนุสาํหรับผู้บริหารระดบัสงูและกรรมการบริษัท
2. รายงานผู้บริหารระดบัสงูเกี�ยวกบัข้อมลูที�ได้มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว
3. ปรับปรุงแก้ไขข้อมลูให้ถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา
4. สร้างความน่าเชื�อถือให้แก่บริ

ตอ่เนื�องอยา่งเป็นระบบ
5. ให้การรับรองและต้อนรับนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์และผู้ลงทนุ
6. ประสานงาน จดัทํา ตรวจสอบเรื�องการประชมุผู้ ถือหุ้น และเรื�องการประชมุคณะกรรมการบริษัท  
7. จัดทํา จัดส่งและการเก็บ

เกี�ยวข้องที�ผา่นการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ประชมุคณะกรรมการบริษัทให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถ
ตรวจสอบได้ (เช่น ทะเบียนกรรมการบริษัท รายงานประจําปี และรายงานการประชมุตา่ง ๆ

8. วางแผนการกํากับดูแลการดําเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย พรบ
หลกัทรัพย์ พรบ.มหาชนจํากดั ข้อบงัคบั กฎระเบียบ และกฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง

9. จดัทําข้อมลูรายงานการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์และหน่วยงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง  ตามกฎระเบียบและ
กฎหมายข้างต้น (เช่น 
ตามข้อกําหนด) 

10. ให้คําแนะนํา คําปรึกษาเบื Bองต้นและสนบัสนนุงานของกรรมการเกี�ยวกบัข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ปฎิบตัิต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมทั Bงรายงานการเปลี�ยนแปลงในข้อกําหนดกฎหมายที�มีนยัสําคั
ทราบ  

 

 8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  
การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารระดบัสงู  จะมีการพิจารณา
คดัเลอืกและกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ
หุ้น โดยจะดําเนินการตามนโยบายของบริษัท 

 แบบ 56-1  
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หน้าที�ตามกฎบตัร และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมทั Bงบริหารงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เพื�อสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ควบคมุการจดัทํางบประมาณประจําปี ของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
กํากับการประสานงานการตรวจสอบภายในโดย Outsource ตรวจสอบภายใน ให้เป็นตามเป้าหมายที�

ปฏิบตัิงานอื�นตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายกํากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์
กิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์มีความสาํคญัอยา่งยิ�งตอ่บริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทนุทกุประเภท และตลาดทนุ อีกทั Bงยงั
ต้องติดตอ่ประสานงานกบับคุคลตา่ง ๆ เช่น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ หรือผู้ลงทนุ เป็นต้น  ตลอดจนปฏิบตัิงานใน
งานด้านการอํานวยความสะดวก ประสานงานจัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญในนามบริษัทหรือ
คณะกรรมการบริษัท การวางแผนและกํากับดูแลการดําเนินกิจการให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยพรบ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พรบ.มหาชนจํากดั ข้อบงัคบั กฎระเบียบ กฎหมายที�เกี�ยวข้อง และจดัทําและสง่
ข้อมลูและรายงานตา่ง ๆ ครบถ้วนตามที�กําหนดและโปร่งใส โดยมีขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบ ดงันี B 

รวบรวมข้อมลูสาํคญัในตลาดทนุสาํหรับผู้บริหารระดบัสงูและกรรมการบริษัท 
รายงานผู้บริหารระดบัสงูเกี�ยวกบัข้อมลูที�ได้มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว 
ปรับปรุงแก้ไขข้อมลูให้ถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา 
สร้างความน่าเชื�อถือให้แก่บริษัท โดยรายงานข้อมลูที�ถกูต้องและครบถ้วน  ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมลูที�
ตอ่เนื�องอยา่งเป็นระบบ 
ให้การรับรองและต้อนรับนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์และผู้ลงทนุ 
ประสานงาน จดัทํา ตรวจสอบเรื�องการประชมุผู้ ถือหุ้น และเรื�องการประชมุคณะกรรมการบริษัท  
จัดทํา จัดส่งและการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ที�สําคัญเกี�ยวกับนโยบายต่าง ๆ ระเบียบที�
เกี�ยวข้องที�ผา่นการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ประชมุคณะกรรมการบริษัทให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถ

เช่น ทะเบียนกรรมการบริษัท รายงานประจําปี และรายงานการประชมุตา่ง ๆ
บดูแลการดําเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย พรบ

มหาชนจํากดั ข้อบงัคบั กฎระเบียบ และกฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง
จดัทําข้อมลูรายงานการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์และหน่วยงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง  ตามกฎระเบียบและ

เช่น รายงานประจําปี, แบบ 56-1, งบการเงิน รวมถึงการลงประกาศข้อมลูในหนงัสือพิมพ์

ให้คําแนะนํา คําปรึกษาเบื Bองต้นและสนบัสนนุงานของกรรมการเกี�ยวกบัข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ปฎิบตัิต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมทั Bงรายงานการเปลี�ยนแปลงในข้อกําหนดกฎหมายที�มีนยัสําคั

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร   
การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารระดบัสงู  จะมีการพิจารณา
คดัเลอืกและกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ

ดําเนินการตามนโยบายของบริษัท  

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

หน้าที�ตามกฎบตัร และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมทั Bงบริหารงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ตรวจสอบภายใน ให้เป็นตามเป้าหมายที�

ระสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
กิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์มีความสาํคญัอยา่งยิ�งตอ่บริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทนุทกุประเภท และตลาดทนุ อีกทั Bงยงั
ต้องติดตอ่ประสานงานกบับคุคลตา่ง ๆ เช่น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ หรือผู้ลงทนุ เป็นต้น  ตลอดจนปฏิบตัิงานใน

กสารสําคัญในนามบริษัทหรือ
คณะกรรมการบริษัท การวางแผนและกํากับดูแลการดําเนินกิจการให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยพรบ.

มหาชนจํากดั ข้อบงัคบั กฎระเบียบ กฎหมายที�เกี�ยวข้อง และจดัทําและสง่
ยมีขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบ ดงันี B  

ษัท โดยรายงานข้อมลูที�ถกูต้องและครบถ้วน  ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมลูที�

ประสานงาน จดัทํา ตรวจสอบเรื�องการประชมุผู้ ถือหุ้น และเรื�องการประชมุคณะกรรมการบริษัท   
รักษาเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ที�สําคัญเกี�ยวกับนโยบายต่าง ๆ ระเบียบที�

เกี�ยวข้องที�ผา่นการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ประชมุคณะกรรมการบริษัทให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถ
เช่น ทะเบียนกรรมการบริษัท รายงานประจําปี และรายงานการประชมุตา่ง ๆ) 

บดูแลการดําเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย พรบ.หลักทรัพย์และตลาด
มหาชนจํากดั ข้อบงัคบั กฎระเบียบ และกฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

จดัทําข้อมลูรายงานการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์และหน่วยงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง  ตามกฎระเบียบและ
งบการเงิน รวมถึงการลงประกาศข้อมลูในหนงัสือพิมพ์

ให้คําแนะนํา คําปรึกษาเบื Bองต้นและสนบัสนนุงานของกรรมการเกี�ยวกบัข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ปฎิบตัิต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมทั Bงรายงานการเปลี�ยนแปลงในข้อกําหนดกฎหมายที�มีนยัสําคญัแก่กรรมการ

การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารระดบัสงู  จะมีการพิจารณา
คดัเลอืกและกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที�ประชุมผู้ ถือ



 
การสรรหากรรมการ 
1. หลกัเกณฑ์และวิธีการ 

คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาและคํานึงถึงคุณสมบตัิที�เหมาะสมสอดคล้องตามกฎบตัรคณะกรรมการ
บริษัท  โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาทํางานให้บริษัทอย่างเพียงพอ
บริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 
กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั Bงหมดจะต้องมีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท
หรือไมก็่ได้ 

 

2. การแตง่ตั Bง  แบง่เป็น 2 
กรณีที� 1 ตําแหนง่กรรมการวา่งลงตามคราวออกตามวาระ  

ให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตั Bงกรรมการแทนผู้ครบกําหนดออกตามวาระ โดยกรรมการที�ครบ
กําหนดออกจากตําแหนง่อาจได้รับคดัเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกได้
ประจําปีทกุครั Bง ให้กรรมการออกจา
จํานวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงออกเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่น
กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการที�จะต้องออก
จากตําแหน่งในปีแรกหรือปีที�สองภายหลั
กรรมการคนที�อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่

กรณีที� 2 ตําแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุ�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 
ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึ�งมีคณุสมบตัิ  เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราว
ถดัไป  เว้นแตว่าระของกรรมการผู้นั Bนจะเหลอืน้อยกวา่ 
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที�ตนเข้ามาแทน  โดยมติของกรรมการต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 
 

3. หลกัเกณฑ์และวิธีการที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั Bงกรรมการ
- ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเทา่กบั
- ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั Bงหมดเลือกตั Bงบคุคลเดียว

แบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้
- บคุคลที�ได้รับคะแนนสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกเป็นก

หรือจะพึงเลือกตั Bงในครั Bงนั Bน ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับการเลือกตั Bงใ
เกินจํานวนกรรมการที�จะพงึมี ให้ประธานที�ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชี Bขา

- ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 
น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิ

 

การสรรหาผู้บริหารระดบัสงู 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้บริหาร
ระดบัสงูของบริษัท ทั Bงนี Bพิจารณาด้านความสามารถ 
สถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลานั Bน ๆ
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คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาและคํานึงถึงคุณสมบตัิที�เหมาะสมสอดคล้องตามกฎบตัรคณะกรรมการ
บริษัท  โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาทํางานให้บริษัทอย่างเพียงพอ
บริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน แตไ่มเ่กิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั Bงหมดจะต้องมีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท

2 กรณี  ดงันี B 
ตําแหนง่กรรมการวา่งลงตามคราวออกตามวาระ   
ให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตั Bงกรรมการแทนผู้ครบกําหนดออกตามวาระ โดยกรรมการที�ครบ
กําหนดออกจากตําแหนง่อาจได้รับคดัเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกได้ โดยในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจําปีทกุครั Bง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนั Bน ถ้า
จํานวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงออกเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่น
กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการที�จะต้องออก
จากตําแหน่งในปีแรกหรือปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั Bน ให้จับสลากกัน ส่วนปีถัดไปให้
กรรมการคนที�อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 
ตําแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุ�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  
ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึ�งมีคณุสมบตัิ  เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราว
ถดัไป  เว้นแตว่าระของกรรมการผู้นั Bนจะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดือน  โดยบคุคลดงักลา่วจะอยู่ในตําแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที�ตนเข้ามาแทน  โดยมติของกรรมการต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที�ยงัเหลอือยู่

ละวิธีการที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั Bงกรรมการ 
ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 
ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั Bงหมดเลือกตั Bงบคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จ
แบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
บคุคลที�ได้รับคะแนนสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�จะพึงม
หรือจะพึงเลือกตั Bงในครั Bงนั Bน ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับการเลือกตั Bงในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากั
เกินจํานวนกรรมการที�จะพงึมี ให้ประธานที�ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชี Bขาด 
ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน

3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ ไม่
น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง

 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้บริหาร
ระดบัสงูของบริษัท ทั Bงนี Bพิจารณาด้านความสามารถ (Competency Criteria) และขึ Bนอยู่กับความเหมาะสมของ
สถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลานั Bน ๆ 

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาและคํานึงถึงคุณสมบตัิที�เหมาะสมสอดคล้องตามกฎบตัรคณะกรรมการ
บริษัท  โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาทํางานให้บริษัทอย่างเพียงพอ  ตามข้อบงัคบัของ

คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั Bงหมดจะต้องมีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท

ให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตั Bงกรรมการแทนผู้ครบกําหนดออกตามวาระ โดยกรรมการที�ครบ
โดยในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั

ของจํานวนกรรมการในขณะนั Bน ถ้า
จํานวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงออกเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่น 1 ใน 3 
กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการที�จะต้องออก

งจดทะเบียนบริษัทนั Bน ให้จับสลากกัน ส่วนปีถัดไปให้

ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึ�งมีคณุสมบตัิ  เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราว
เดือน  โดยบคุคลดงักลา่วจะอยู่ในตําแหน่ง

กรรมการได้เพียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที�ตนเข้ามาแทน  โดยมติของกรรมการต้อง
ของจํานวนกรรมการที�ยงัเหลอือยู ่

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ

รรมการเท่าจํานวนกรรมการที�จะพึงม
นลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั

ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ ไม่

ออกเสยีง 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้บริหาร
และขึ Bนอยู่กับความเหมาะสมของ



 
8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
สอดคล้องกบัภาระความรับผิดชอบของกรรมการ
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที�อยูใ่นอตุสาหกรรมและธุรกิจที�มีขนาดใกล้เคียงกนั ดงันี B
(1) คา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงิน

(1.1) คา่ตอบแทนกรรมการ 
    คา่ตอบแทนกรรมการ

� คา่เบี Bยประชมุ 
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย

� จ่ายบําเหน็จกรรมการบริษัท ในอตัราร้อยละ 
2555 

ทั Bงนี B บริษัทได้ขออนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว
 

 คา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคล ในปี

รายชือ ตาํแหน่ง

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

รวม 

*นายคะซโึยชิ  โองากิ จดัทําหนงัสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั Bงแตว่นัที� 
**นายคาซฮิูโร ทาเคชิตะ ได้รับแตง่ตั Bงทดแทนกรรมการทา่นเดิมที�ลาออก  ได้รับการอนมุตัิแตง่ตั Bงจากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Bงที�

ตั Bงแตว่นัที� 9 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป 
 
 
 
 

 แบบ 56-1  

- 40 - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร*** 
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร***  ที�เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
สอดคล้องกบัภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกบับริษัทที�จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที�อยูใ่นอตุสาหกรรมและธุรกิจที�มีขนาดใกล้เคียงกนั ดงันี B

คา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงิน 
คา่ตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเทา่นั Bน) 
คา่ตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาท แบง่เป็นดงันี B 

คา่เบี Bยประชมุ (ตอ่ครั Bงที�เข้าร่วมประชมุ) ในอตัราเดียวกบัปี 2555 
ประธานกรรมการบริษัท     เป็นเงิน 35,000 
กรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย  เป็นเงิน 25,000 

จ่ายบําเหน็จกรรมการบริษัท ในอตัราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที�จ่ายจากผลการดําเนินงานปี 

บริษัทได้ขออนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ในปี 2556 มีรายละเอียดดงันี B 

ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท

คณะ 
กรรมการ

บริษัท 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะ
กรรมการ 
สรรหา

ประธานกรรมการ 175,000 - - 
รองประธานกรรมการ 125,000 - - 
กรรมการ 175,000 - - 25,000
กรรมการ - - - 
กรรมการ 125,000 - - 25,000
กรรมการ 175,000 - - 25,000
กรรมการ 50,000 - - 
กรรมการ 50,000 - - 
กรรมการอิสระ  175,000 125,000 75,000 
กรรมการอิสระ 175,000 125,000 75,000 
กรรมการอิสระ  175,000 125,000 75,000 
กรรมการอิสระ 175,000 125,000 - 

1,575,000 500,000 225,000 75,000

นายคะซโึยชิ  โองากิ จดัทําหนงัสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั Bงแตว่นัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2556 
นายคาซฮิูโร ทาเคชิตะ ได้รับแตง่ตั Bงทดแทนกรรมการทา่นเดิมที�ลาออก  ได้รับการอนมุตัิแตง่ตั Bงจากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Bงที�

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ที�เป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
และเปรียบเทียบกบับริษัทที�จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที�อยูใ่นอตุสาหกรรมและธุรกิจที�มีขนาดใกล้เคียงกนั ดงันี B 

 คือ 
000 บาท 
000 บาท 

ของเงินปันผลที�จ่ายจากผลการดําเนินงานปี 

บาท) 

 
รวมสุทธิ 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 

บาํเหน็จ 

- 177,136.36 352,136.36 

- 177,136.36 302,136.36 

25,000 177,136.36 377,136.36 

- 177,136.36 177,136.36 

25,000 177,136.36 327,136.36 

25,000 177,136.36 377,136.36 

- 177,136.36 227,136.36 

- - 50,000.00 

- 177,136.36 552,136.36 

- 177,136.36 552,136.36 

- 177,136.36 552,136.36 

- 177,136.36 477,136.36 

75,000 1,948,500 4,323,500 

นายคาซฮิูโร ทาเคชิตะ ได้รับแตง่ตั Bงทดแทนกรรมการทา่นเดิมที�ลาออก  ได้รับการอนมุตัิแตง่ตั Bงจากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Bงที� 3/2556 มีผล



 
คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร

ค่าตอบแทน 

เงินเดือน โบนสั และอื�น ๆ  
** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 

 

(1.2) คา่ตอบแทนผู้บริหาร
� ปรับคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ประจําปี 

ในปีก่อนหน้า 
� คา่ตอบแทนของผู้บริหาร

    คา่ตอบแทนผู้บริหาร
โบนสัให้กบัผู้บริหาร*** 

 

(2) คา่ตอบแทนอื�น 
- คา่ตอบแทนอื�นของกรรมการ
 - ไมม่ี – 

  - คา่ตอบแทนอื�นของผู้บริหาร
   เงินกองทนุสาํรองเลี Bยงชีพ

   บริษัทได้จดัให้มีกองทนุสาํรองเลี Bยงชีพ  โดยพนกังานจ่ายสมทบในอตัราสว่นร้อยละ 
และบริษัทได้สมทบในอัตราเท่ากัน โดยในปี 
ผู้บริหารทั Bง 10 ทา่น รวมทั Bงสิ Bน 

   เงินประกนัสงัคม
   ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินประกนัสงัคมสาํหรับผู้บริหารทั Bง 

      

***ผูดํ้ารงตําแหน่งระดบับริหารสี�รายแรกนบัต่อจ
ผูบ้ริหารรายที�สี�ทกุรายโดยไม่รวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดแ้ก่ ประธานเจ้าหนา้ที�บริหาร รองประธาน
เจ้าหนา้ที�บริหาร กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการทั�วไป
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คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร*** ของบริษัท   
ปี 2555** 

จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) จาํนวนเงนิ 
62.87 (จํานวน 7 ราย) 76.55

กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท

คา่ตอบแทนผู้บริหาร*** 
ปรับคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ประจําปี 2556 ในอตัราไมเ่กิน 
ในปีก่อนหน้า  
คา่ตอบแทนของผู้บริหาร***ระดบัรองลงไปเป็นดลุยพินิจของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

คา่ตอบแทนผู้บริหาร***ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและ
 จํานวน 10 ทา่น รวมทั Bงสิ Bน 75,214,680 บาท 

คา่ตอบแทนอื�นของกรรมการ 

คา่ตอบแทนอื�นของผู้บริหาร*** 
เงินกองทนุสาํรองเลี Bยงชีพ 
บริษัทได้จดัให้มีกองทนุสาํรองเลี Bยงชีพ  โดยพนกังานจ่ายสมทบในอตัราสว่นร้อยละ 

และบริษัทได้สมทบในอัตราเท่ากัน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี Bยงชีพสําหรับ
ทา่น รวมทั Bงสิ Bน 1,305,467 บาท 

เงินประกนัสงัคม 
บริษัทได้จ่ายเงินประกนัสงัคมสาํหรับผู้บริหารทั Bง 10 ทา่น รวมทั Bงสิ Bน 

ผูดํ้ารงตําแหน่งระดบับริหารสี�รายแรกนบัต่อจากคณะกรรมการบริษัทลงมา รวมถึงผูซึ้�งดํารงตําแหน่งเทียบเท่า
ผูบ้ริหารรายที�สี�ทกุรายโดยไม่รวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดแ้ก่ ประธานเจ้าหนา้ที�บริหาร รองประธาน
เจ้าหนา้ที�บริหาร กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการทั�วไป 

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ปี 2556 
จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 
76.55 (จํานวน10 ราย) 

บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 

ในอตัราไมเ่กิน 10% ของอตัรา

ระดบัรองลงไปเป็นดลุยพินิจของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและ

บริษัทได้จดัให้มีกองทนุสาํรองเลี Bยงชีพ  โดยพนกังานจ่ายสมทบในอตัราสว่นร้อยละ 5 ของเงินเดือน 
บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี Bยงชีพสําหรับ

ทา่น รวมทั Bงสิ Bน 33,600 บาท 

ากคณะกรรมการบริษัทลงมา รวมถึงผูซึ้�งดํารงตําแหน่งเทียบเท่า
ผูบ้ริหารรายที�สี�ทกุรายโดยไม่รวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดแ้ก่ ประธานเจ้าหนา้ที�บริหาร รองประธาน



 
8.4 การกาํกบัดูแลกิจการ  

บริษัทมีการบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี โดยตระหนักถึง
ความสําคญัและความรับผิดชอบที�มีต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด
และความร่วมมืออย่างเต็มที�ของทุกฝ่าย ทั Bงคณะกรรมการ
หลกัการกํากับดูแลกิจการ  ซึ�งได้รวมถึงจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน  จรรยาบรรณธุรกิจ  
จรรยาบรรณนักลงทุนสมัพันธ์  ตลอดจนนโยบายสําคัญและระเบียบปฏิบัติที�เกี�ยวข้อง  เพื�อให้คณะกรรมการ  
ผู้บริหาร พนกังาน และผู้มีสว่นเกี�ยวข้องได้เสยีรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ภาษาไทย http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC
resize.pdf

ภาษาองักฤษ http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC
Version

 
ทั Bงนี Bบริษัทได้สง่เสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามคูม่ือหลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท  ดงันี B  
1. คณะกรรมการ  ทบทวนคูม่ือหลกัการกํากบัดแูลกิจการเป็นประจําทกุปี
2. ผู้บริหารได้รับฟังสรุปสาระสาํคญัคูม่ือหลกัการกํากบัดแูลกิจการในที�ประชมุระดบับริหารเป็นประจําทกุปี
3. จดัทํา Training Road Map 

กิจการอยา่งตอ่เนื�อง   
4. ประชาสมัพนัธ์คูม่ือหลกัการกํากบัดแูลกิจการให้พนกังานทกุคนรับทราบ โดยการติดบอร์ดประชาสมัพนัธ์  

 
ผลการประเมินจากหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง  มี
สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
คณุภาพการจดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
บริษัทที�เข้าร่วมโครงการทั Bงสิ Bน 
 

8.5 การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัท ได้จดัทําจรรยาบรรณธุรกิจ 
และการใช้ข้อมลูภายในอนัเป็นสาระสาํคญั รวมถึงข้อมลูในการซื Bอขายหลกัทรัพย์ ซึ�งมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์
ตามหลกัเกณฑ์ที�ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด โดยมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที�
ภายในนําข้อมลูไปใช้เพื�อประโยชน์สว่นตนและผู้ อื�น จึงมีมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
Conflict of Interest) โดยได้จัดทําวิธีปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรครอบคลมุการใช้ข้อมลูภายใน และการซื Bอขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัท และการทํารายการระหว่าง
คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท มีหน้าที�ต้องปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด ในกรณีที�พบเห็นการปฏิบตัิ
ที�ขดัต่อนโยบายดงักลา่ว ให้รายงานผู้บงัคบับญัชา หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล หรือคณะกร
แล้วแตก่รณี 
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บริษัทมีการบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี โดยตระหนักถึง
ความสําคญัและความรับผิดชอบที�มีต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด
และความร่วมมืออย่างเต็มที�ของทุกฝ่าย ทั Bงคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน โดยได้เผยแพร่คู่มือ
หลกัการกํากับดูแลกิจการ  ซึ�งได้รวมถึงจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน  จรรยาบรรณธุรกิจ  
จรรยาบรรณนักลงทุนสมัพันธ์  ตลอดจนนโยบายสําคัญและระเบียบปฏิบัติที�เกี�ยวข้อง  เพื�อให้คณะกรรมการ  

สว่นเกี�ยวข้องได้เสยีรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 
http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC-CG
resize.pdf  
http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC-CG
Version-resize.pdf  

ทั Bงนี Bบริษัทได้สง่เสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามคูม่ือหลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท  ดงันี B  
คณะกรรมการ  ทบทวนคูม่ือหลกัการกํากบัดแูลกิจการเป็นประจําทกุปี 
ผู้บริหารได้รับฟังสรุปสาระสาํคญัคูม่ือหลกัการกํากบัดแูลกิจการในที�ประชมุระดบับริหารเป็นประจําทกุปี

Training Road Map สําหรับทกุตําแหน่งงาน เพื�อให้มีการศึกษาและทบทวนคู่มือหลกัการกํากบัดแูล

ประชาสมัพนัธ์คูม่ือหลกัการกํากบัดแูลกิจการให้พนกังานทกุคนรับทราบ โดยการติดบอร์ดประชาสมัพนัธ์  

ผลการประเมินจากหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง  มดีงันี B 
 

คณุภาพการจดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 อยู่ในระดบั “ดีเยี�ยม” ด้วยคะแนน 
เข้าร่วมโครงการทั Bงสิ Bน 475 บริษัท  

การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 
ได้จดัทําจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของผู้บริหาร กรรมการ และพนกังาน ว่าด้วยการรักษาความลบั 

และการใช้ข้อมลูภายในอนัเป็นสาระสาํคญั รวมถึงข้อมลูในการซื Bอขายหลกัทรัพย์ ซึ�งมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์
ตามหลกัเกณฑ์ที�ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด โดยมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที�
ภายในนําข้อมลูไปใช้เพื�อประโยชน์สว่นตนและผู้ อื�น จึงมีมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

โดยได้จัดทําวิธีปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรครอบคลมุการใช้ข้อมลูภายใน และการซื Bอขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัท และการทํารายการระหว่างกนั ทั Bงนี B บริษัทได้สื�อสารชี Bแจงให้พนกังานรับทราบอย่างต่อเนื�อง  
คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท มีหน้าที�ต้องปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด ในกรณีที�พบเห็นการปฏิบตัิ
ที�ขดัต่อนโยบายดงักลา่ว ให้รายงานผู้บงัคบับญัชา หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล หรือคณะกร

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทมีการบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี โดยตระหนักถึง
ความสําคญัและความรับผิดชอบที�มีต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั�น ทุ่มเท 

และพนกังานทุกคน โดยได้เผยแพร่คู่มือ
หลกัการกํากับดูแลกิจการ  ซึ�งได้รวมถึงจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน  จรรยาบรรณธุรกิจ  
จรรยาบรรณนักลงทุนสมัพันธ์  ตลอดจนนโยบายสําคัญและระเบียบปฏิบัติที�เกี�ยวข้อง  เพื�อให้คณะกรรมการ  
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ทั Bงนี Bบริษัทได้สง่เสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามคูม่ือหลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท  ดงันี B   

ผู้บริหารได้รับฟังสรุปสาระสาํคญัคูม่ือหลกัการกํากบัดแูลกิจการในที�ประชมุระดบับริหารเป็นประจําทกุปี 
เพื�อให้มีการศึกษาและทบทวนคู่มือหลกัการกํากบัดแูล

ประชาสมัพนัธ์คูม่ือหลกัการกํากบัดแูลกิจการให้พนกังานทกุคนรับทราบ โดยการติดบอร์ดประชาสมัพนัธ์   

ด้วยคะแนน 93.38 คะแนน   จาก

และจรรยาบรรณของผู้บริหาร กรรมการ และพนกังาน ว่าด้วยการรักษาความลบั 
และการใช้ข้อมลูภายในอนัเป็นสาระสาํคญั รวมถึงข้อมลูในการซื Bอขายหลกัทรัพย์ ซึ�งมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์
ตามหลกัเกณฑ์ที�ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด โดยมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที�รับทราบข้อมลู
ภายในนําข้อมลูไปใช้เพื�อประโยชน์สว่นตนและผู้ อื�น จึงมีมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Code of 

โดยได้จัดทําวิธีปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรครอบคลมุการใช้ข้อมลูภายใน และการซื Bอขาย
กนั ทั Bงนี B บริษัทได้สื�อสารชี Bแจงให้พนกังานรับทราบอย่างต่อเนื�อง  

คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท มีหน้าที�ต้องปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด ในกรณีที�พบเห็นการปฏิบตัิ
ที�ขดัต่อนโยบายดงักลา่ว ให้รายงานผู้บงัคบับญัชา หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบ



 
8.6 บุคลากร (ไม่รวมคณะผู้บริหาร

ณ วนัที� 30 กันยายน 2556 
รับเหมาจ้างแรงงานอีกจํานวน 

 
ธุรกิจ พนักงาน

รายเดือน

• สายควบคมุรถยนต์ 

• สายควบคมุ- รถจกัรยานยนต์ 

• ชดุควบคมุราง -กระจกหน้าต่าง
รถยนต์ 

• สว่นกลาง 
รวมจาํนวนพนักงาน 

** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 
 

ผลตอบแทนพนักงาน 
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับพนกังานของบริษัททั Bงหมดในปี 
ประกอบด้วย 

- เงินเดือน คา่ลว่งเวลา และโบนสัประจําปี รวมเป็นเงิน 
- ค่าตอบแทนอื�น ๆ (ประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล ค่ารถรับ
เงินสมทบกองทนุสาํรองเลี Bยงชีพ คา่ใช้จ่ายประกนัสงัคม คา่อบรมสมัมนา คา่ประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพ คา่สวสัดิการ
อื�น ๆ) รวมเป็นเงิน 44.09 ล้านบาท

- คา่แรงของพนกังานชั�วคราว รวมเป็นเงิน 
   

ข้อพพิาทด้านแรงงานทีสาํคัญในระยะเวลา 
  - ไมม่ี – 
 

นโยบายในการสรรหา และพฒันาบคุลากร ปี 
ในปี 2556 นโยบายการพฒันาบคุลากรยงัคงเป็นแนวทางเดิม และดําเนินกิจกรรมหลกัๆ ที�ต่อเนื�องจากปี 
วิธีการดําเนินการให้เหมาะสมกบัปัจจบุนั และสอดคล้องกบันโยบาย 
 

บริษัทฯ มีแนวทางวา่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการดําเนินงาน เพื�อเพิ�มความสะดวก รวดเร็ว และถกูต้อง อีกทั Bงจะ
ช่วยลดกระดาษ และลดขั Bนตอนการทํางานที�ซํ Bาซ้อนลงได้ ทางฝ่ายสรรหาว่าจ้
ภายในให้สอดคล้องกบัแนวทางดงักลา่ว ดงันี B  

• ปรับเปลี�ยนวิธีการอบรมจากการอบรมแบบห้องเรียน มาเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หลกัสตูรปฐมนิเทศพนกังานใหม่ในระดบับริหาร เนื�องจากพนกังานระดบับริ
อบรมครั Bงละนาน ๆ ทางฝ่ายฯ จึงปรับวิธีการโดยจดัทําข้อมูลการอบรมไว้เป็นไฟล์
ศกึษาและทําการประเมินหลงัการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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ไม่รวมคณะผู้บริหาร)                                             
2556 บริษัทมีพนกังานทั Bงสิ Bน จํานวน 1,055 คน และมีพนกังานชั�วคราวที�จ้างผ่านบริษัท

รับเหมาจ้างแรงงานอีกจํานวน 630 คน โดยสามารถแบง่แยกตามประเภทผลติภณัฑ์ ดงัตอ่ไปนี B
31 ธันวาคม 2554 30 กันยายน 2555** 

พนักงาน 
รายเดือน 

พนักงาน 
ชัวคราว 

พนักงาน 
รายเดือน 

พนักงาน 
ชัวคราว 

212 108 228 384 

111 39 114 51 

25 9 21 35 

553 78 592 175 

901 234 955 645 
กนัยายน 2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับพนกังานของบริษัททั Bงหมดในปี 2556 (ไม่รวมส่วนของคณะผู้บริหาร) รวมเป็นเงิน

เงินเดือน คา่ลว่งเวลา และโบนสัประจําปี รวมเป็นเงิน 314 ล้านบาท 
ประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล ค่ารถรับ-ส่งพนักงาน ค่าเครื�องแบบ เงินสมทบกองทุนทดแทน  

เงินสมทบกองทนุสาํรองเลี Bยงชีพ คา่ใช้จ่ายประกนัสงัคม คา่อบรมสมัมนา คา่ประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพ คา่สวสัดิการ
ล้านบาท 

องพนกังานชั�วคราว รวมเป็นเงิน 100 ล้านบาท         

ข้อพพิาทด้านแรงงานทีสาํคัญในระยะเวลา 3 ปี 

นโยบายในการสรรหา และพฒันาบคุลากร ปี 2556 
นโยบายการพฒันาบคุลากรยงัคงเป็นแนวทางเดิม และดําเนินกิจกรรมหลกัๆ ที�ต่อเนื�องจากปี 

วิธีการดําเนินการให้เหมาะสมกบัปัจจบุนั และสอดคล้องกบันโยบาย  

บริษัทฯ มีแนวทางวา่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการดําเนินงาน เพื�อเพิ�มความสะดวก รวดเร็ว และถกูต้อง อีกทั Bงจะ
ช่วยลดกระดาษ และลดขั Bนตอนการทํางานที�ซํ Bาซ้อนลงได้ ทางฝ่ายสรรหาว่าจ้าง และฝึกอบรม จึงได้ปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน
ภายในให้สอดคล้องกบัแนวทางดงักลา่ว ดงันี B   

ปรับเปลี�ยนวิธีการอบรมจากการอบรมแบบห้องเรียน มาเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเริ�มจากหลกัสูตรมาตรฐาน เช่น 
หลกัสตูรปฐมนิเทศพนกังานใหม่ในระดบับริหาร เนื�องจากพนกังานระดบับริหารมีภารกิจค่อนข้างมาก ไม่สะดวกกบัการเข้า

ๆ ทางฝ่ายฯ จึงปรับวิธีการโดยจดัทําข้อมูลการอบรมไว้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ศกึษาและทําการประเมินหลงัการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

คน และมีพนกังานชั�วคราวที�จ้างผ่านบริษัท
ตามประเภทผลติภณัฑ์ ดงัตอ่ไปนี B 

30 กันยายน 2556 
พนักงาน 
รายเดือน 

พนักงาน 
ชัวคราว 

229 385 

119 33 

19 30 

688 182 

1,055 630 
 

รวมเป็นเงิน 458.09 ล้านบาท 

ส่งพนักงาน ค่าเครื�องแบบ เงินสมทบกองทุนทดแทน         
เงินสมทบกองทนุสาํรองเลี Bยงชีพ คา่ใช้จ่ายประกนัสงัคม คา่อบรมสมัมนา คา่ประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพ คา่สวสัดิการ

นโยบายการพฒันาบคุลากรยงัคงเป็นแนวทางเดิม และดําเนินกิจกรรมหลกัๆ ที�ต่อเนื�องจากปี 2555 แต่ได้ปรับเปลี�ยน

บริษัทฯ มีแนวทางวา่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการดําเนินงาน เพื�อเพิ�มความสะดวก รวดเร็ว และถกูต้อง อีกทั Bงจะ
าง และฝึกอบรม จึงได้ปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน

โดยเริ�มจากหลกัสูตรมาตรฐาน เช่น 
หารมีภารกิจค่อนข้างมาก ไม่สะดวกกบัการเข้า

อิเล็กทรอนิกส์ เพื�อสง่ให้พนกังานหาเวลา



 
ผลที�ได้รับคือ พนกังานในระดบับริหารได้รับความสะดวก 
ข้อสงสยั ทางฝ่ายฯ ก็ได้กําหนดชื�อผู้ รับผิดชอบในแตล่ะหวัข้อให้สอบถามเพิ�มเติมได้ด้วยตนเอง

• ปรับเปลี�ยนคู่มือการอบรมในรูปแบบกระดาษ เป็นคู่มืออิเล็กทรอนิกส์
อบรมในแตล่ะหลกัสตูรเป็นจํานวนมาก ทําให้มีปริมาณการใช้กระดาษสงู ทางฝ่ายฯ จึงปรับเปลี�ยนรูปแบบของคู่มือการอบรม
จากรูปเลม่กระดาษ เป็นไฟล์อิเลคทรอนิกส์แทน
ด้วยวิธีการนี B ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถเข้าไปศึกษาเนื Bอหาได้
เนื Bอหาในหลกัสตูรใด ก็สามารถเข้าไปศกึษาได้ตลอดเวลา 

• ปรับเปลี�ยนแบบฟอร์มด้านการฝึกอบรมเป็นอิเลคทรอนิกส์ฟอร์ม
พฒันาบคุลากรเป็นจํานวนมาก และในการดําเนินการแต่ละครั B
และผิดพลาดค่อนข้างมาก ดังนั Bน ทางฝ่ายฯ จึงปรับเปลี�ยนแบบฟอร์มที�ไม่มีผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอกเป็นแบบ
อิเลคทรอนิกส์ทั Bงหมด เพื�อความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินงาน

• กิจกรรมวดัระดบัทกัษะงานด้านธุรการประจําปี
และพฒันาศกัยภาพพนกังานที�เกี�ยวข้องด้านงานธุรการให้มีประสิทธิภาพมากขึ Bน โดยรูปแบบการทดสอบในปี 
เรื�องความรู้เกี�ยวกบัองค์กร ทกัษะพื Bนฐานที�ใช้ในการปฏิบตัิงานด้านตา่ง
ปี 2555   
  

นอกเหนือจากการมุง่มั�นพฒันาบคุลากรแล้ว บริษัทฯ ยงัมีนโยบายรับผิดชอบและคืนผลประโยชน์กลบัสูส่งัคม โดยรับนกัศกึษา
จากสถาบนัเทคนิคและอาชีวศึกษาต่าง ๆ มาฝึกงานกบับริษัท ผ่านมูลนิธิเฟืองพฒันา นกัศึกษาจะได้รับประสบการ
ความรู้ในการทํางาน พร้อมทั Bงสร้างรายได้ให้ตนเองได้ไปพร้อมกัน อีกทั Bงบริษัทฯ ยังให้โอกาสนักศึกษาฝึกงานที�มีผลการ
ปฎิบตัิงานดีเข้าเป็นพนกังานบริษัทฯ อีกด้วย
 

ในปี 2557 บริษัทฯ ยงัมีแผนในการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื�อง เช่น การทบทวนแผนการพฒันาทกัษะตามสายอาชี
(Training Road Map Review) การทบทวนหวัข้อ 
การอบรมพนกังานหลงัการอบรม 3 เดือน เป็นต้น 

 
8.7 ความรับผิดชอบต่อสังคม 

8.7.1 นโยบายภาพรวม 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ�งแวดล้อม และกลุม่ผู้มีสว่นได้เสีย รายละเอียดนโยบายที�เกี�ยวข้องโดยได้เผยแพร่รวมอยู่ในคู่มือหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการ เพื�อให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนกังาน และผู้มีสว่นเกี�ยวข้
ของบริษัทแล้ว 
ภาษาไทย http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC

resize.pdf
ภาษาองักฤษ http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC

Version

 ทั Bงนี Bคณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการทบทวนนโยบายที�เกี�ยวข้องในคู่มือหลกัการกํากบัดูแลกิจการเป็น
ประจําทกุปี 
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ผลที�ได้รับคือ พนกังานในระดบับริหารได้รับความสะดวก ไมต้่องเสยีเวลากบัการนั�งเรียนในรูปแบบเดิม
ข้อสงสยั ทางฝ่ายฯ ก็ได้กําหนดชื�อผู้ รับผิดชอบในแตล่ะหวัข้อให้สอบถามเพิ�มเติมได้ด้วยตนเอง 

ปรับเปลี�ยนคู่มือการอบรมในรูปแบบกระดาษ เป็นคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ เนื�องจากในแต่ละปี ทางฝ่ายฯ ต้องจัดพิมพ์คู่มือการ
อบรมในแตล่ะหลกัสตูรเป็นจํานวนมาก ทําให้มีปริมาณการใช้กระดาษสงู ทางฝ่ายฯ จึงปรับเปลี�ยนรูปแบบของคู่มือการอบรม
จากรูปเลม่กระดาษ เป็นไฟล์อิเลคทรอนิกส์แทน 
ด้วยวิธีการนี B ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถเข้าไปศึกษาเนื Bอหาได้ก่อนการอบรม และหลงัจากอบรมไปแล้ว หากต้องการทบทวน
เนื Bอหาในหลกัสตูรใด ก็สามารถเข้าไปศกึษาได้ตลอดเวลา  

ปรับเปลี�ยนแบบฟอร์มด้านการฝึกอบรมเป็นอิเลคทรอนิกส์ฟอร์ม เดิมทางฝ่ายฯ มีแบบฟอร์มทั Bงในสว่นของการฝึกอบรม และ
พฒันาบคุลากรเป็นจํานวนมาก และในการดําเนินการแต่ละครั Bงต้องจดัพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ ต้องใช้เวลาในการทํางาน
และผิดพลาดค่อนข้างมาก ดังนั Bน ทางฝ่ายฯ จึงปรับเปลี�ยนแบบฟอร์มที�ไม่มีผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอกเป็นแบบ
อิเลคทรอนิกส์ทั Bงหมด เพื�อความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินงาน 

กิจกรรมวดัระดบัทกัษะงานด้านธุรการประจําปี เป็นกิจกรรมที�จดัเป็นประจําทุกปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อประเมินทกัษะงาน 
และพฒันาศกัยภาพพนกังานที�เกี�ยวข้องด้านงานธุรการให้มีประสิทธิภาพมากขึ Bน โดยรูปแบบการทดสอบในปี 
เรื�องความรู้เกี�ยวกบัองค์กร ทกัษะพื Bนฐานที�ใช้ในการปฏิบตัิงานด้านตา่ง ๆ   รวมถึงขั Bนตอนการทํางานที�มีการปรับเปลี�ยนไปจาก

นอกเหนือจากการมุง่มั�นพฒันาบคุลากรแล้ว บริษัทฯ ยงัมีนโยบายรับผิดชอบและคืนผลประโยชน์กลบัสูส่งัคม โดยรับนกัศกึษา
จากสถาบนัเทคนิคและอาชีวศึกษาต่าง ๆ มาฝึกงานกบับริษัท ผ่านมูลนิธิเฟืองพฒันา นกัศึกษาจะได้รับประสบการ
ความรู้ในการทํางาน พร้อมทั Bงสร้างรายได้ให้ตนเองได้ไปพร้อมกัน อีกทั Bงบริษัทฯ ยังให้โอกาสนักศึกษาฝึกงานที�มีผลการ
ปฎิบตัิงานดีเข้าเป็นพนกังานบริษัทฯ อีกด้วย 

บริษัทฯ ยงัมีแผนในการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื�อง เช่น การทบทวนแผนการพฒันาทกัษะตามสายอาชี
การทบทวนหวัข้อ Competency ให้สอดคล้องกบันโยบายบริษัทฯ

เดือน เป็นต้น  

 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ�งแวดล้อม และกลุม่ผู้มีสว่นได้เสีย รายละเอียดนโยบายที�เกี�ยวข้องโดยได้เผยแพร่รวมอยู่ในคู่มือหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการ เพื�อให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนกังาน และผู้มีสว่นเกี�ยวข้องได้เสียรับทราบบนเว็บไซต์

http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC-CG
resize.pdf (หน้า 53 – 75) 
http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC-CG
Version-resize.pdf (หน้า  55 – 77)   

คณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการทบทวนนโยบายที�เกี�ยวข้องในคู่มือหลกัการกํากบัดูแลกิจการเป็น

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ไมต้่องเสยีเวลากบัการนั�งเรียนในรูปแบบเดิม ๆ  กรณีที�มีคําถาม หรือ

เนื�องจากในแต่ละปี ทางฝ่ายฯ ต้องจัดพิมพ์คู่มือการ
อบรมในแตล่ะหลกัสตูรเป็นจํานวนมาก ทําให้มีปริมาณการใช้กระดาษสงู ทางฝ่ายฯ จึงปรับเปลี�ยนรูปแบบของคู่มือการอบรม

ก่อนการอบรม และหลงัจากอบรมไปแล้ว หากต้องการทบทวน

เดิมทางฝ่ายฯ มีแบบฟอร์มทั Bงในสว่นของการฝึกอบรม และ
งต้องจดัพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ ต้องใช้เวลาในการทํางาน

และผิดพลาดค่อนข้างมาก ดังนั Bน ทางฝ่ายฯ จึงปรับเปลี�ยนแบบฟอร์มที�ไม่มีผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอกเป็นแบบ

นกิจกรรมที�จดัเป็นประจําทุกปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อประเมินทกัษะงาน 
และพฒันาศกัยภาพพนกังานที�เกี�ยวข้องด้านงานธุรการให้มีประสิทธิภาพมากขึ Bน โดยรูปแบบการทดสอบในปี 2556 จะเน้น

ตอนการทํางานที�มีการปรับเปลี�ยนไปจาก

นอกเหนือจากการมุง่มั�นพฒันาบคุลากรแล้ว บริษัทฯ ยงัมีนโยบายรับผิดชอบและคืนผลประโยชน์กลบัสูส่งัคม โดยรับนกัศกึษา
จากสถาบนัเทคนิคและอาชีวศึกษาต่าง ๆ มาฝึกงานกบับริษัท ผ่านมูลนิธิเฟืองพฒันา นกัศึกษาจะได้รับประสบการณ์และ
ความรู้ในการทํางาน พร้อมทั Bงสร้างรายได้ให้ตนเองได้ไปพร้อมกัน อีกทั Bงบริษัทฯ ยังให้โอกาสนักศึกษาฝึกงานที�มีผลการ

บริษัทฯ ยงัมีแผนในการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื�อง เช่น การทบทวนแผนการพฒันาทกัษะตามสายอาชีพ 
ให้สอดคล้องกบันโยบายบริษัทฯ การประเมินประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ�งแวดล้อม และกลุม่ผู้มีสว่นได้เสีย รายละเอียดนโยบายที�เกี�ยวข้องโดยได้เผยแพร่รวมอยู่ในคู่มือหลกัการ

องได้เสียรับทราบบนเว็บไซต์
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8.7.2   การดําเนินงานและการจดัทํารายงาน

(1) กระบวนการจดัทํารายงาน

• หลกัการ 
ปัจจจบุนัในหลาย
มากขึ Bน  เพื�อให้กิจกรรมที�บริษัทได้ดําเนินการอยูมุ่ง่ไปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งยั�งยืนที�แท้จริง  หลกัการ
ดําเนินการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัท  จงึสรุปได้ดงันี B
1. มอบสิ�งที�ชมุชนและ

เพื�อให้บริษัทเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้ รับอยา่ง
ต้องการก่อนดาํเนินการทกุครั Bง  เพื�อนํามาวางแผนการดําเนินการและนํามาพฒันากิจกรรม
โดยใช้ความต้องการชมุชน
หนว่ยงานที�เกี�ยวข้องอยา่งตอ่เนื�อง 

2. พฒันาให้ครบวงจรและยั�งยืน
กิจกรรมของบริษัทพย
ยั�งยืน โดยใช้หลกัการ 

3. ให้ผู้ รับได้มีสว่นร่วม
ในการดําเนินธุรกิจเพื�อสร้างความยั�งยืนให้กบัชุม
ต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสี
ทางบวกและลบ เพื�อสร้างความไว้วางใจและความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้มีสว่นได้เสียขององค์กร  
การดําเนินกิจกรรมจะไมส่ามารถประสบความสาํเร็จ
สงัคม 

 

• กลุม่ผู้มีสว่นได้เสยี
โดยได้เผยแพร่อยูใ่นคูม่ือหลกัการกํากบัดแูลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
ภาษาไทย 

ภาษาองักฤษ

 

• มาตรฐานการเปิดเผยข้อมลูที�ใช้
ดําเนินการตาม
ประเทศไทย

 
(2) การดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที�บริษัทเปิดเผยไว้

ตามนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม
ทางธุรกิจ และหลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดี
ตอ่เนื�องนั Bน  บริษัทจึงได้ดําเนินการ
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การดําเนินงานและการจดัทํารายงาน 
กระบวนการจดัทํารายงาน 

ปัจจจบุนัในหลาย ๆ องค์กร ตา่งให้ความสาํคญักบัการดาํเนินการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม
เพื�อให้กิจกรรมที�บริษัทได้ดําเนินการอยูมุ่ง่ไปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งยั�งยืนที�แท้จริง  หลกัการ

ดําเนินการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัท  จงึสรุปได้ดงันี B 
มอบสิ�งที�ชมุชนและสงัคม (ผู้ รับ) ต้องการ 
เพื�อให้บริษัทเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้ รับอยา่งยั�งยืน
ต้องการก่อนดาํเนินการทกุครั Bง  เพื�อนํามาวางแผนการดําเนินการและนํามาพฒันากิจกรรม
โดยใช้ความต้องการชมุชนและสงัคม (ผู้ รับ) เป็นที�ตั Bง ตลอดจนการร่วมมือกบัชมุชนและ
หนว่ยงานที�เกี�ยวข้องอยา่งตอ่เนื�อง  
พฒันาให้ครบวงจรและยั�งยืน 
กิจกรรมของบริษัทพยายามเน้นให้เกิดการปฏิบตัิและการพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง ครบวงจรและ
ยั�งยืน โดยใช้หลกัการ 3R (Reuse / Reduce / Recycle)  อยา่งตอ่เนื�องในทกุ
ให้ผู้ รับได้มีสว่นร่วม 
ในการดําเนินธุรกิจเพื�อสร้างความยั�งยืนให้กบัชุมชนและสงัคม  บริษัทจําเป็นต้องตอบ

ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
ทางบวกและลบ เพื�อสร้างความไว้วางใจและความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้มีสว่นได้เสียขององค์กร  
การดําเนินกิจกรรมจะไมส่ามารถประสบความสาํเร็จ หากไมไ่ด้รับความร่วมมือจาก
สงัคม  

วนได้เสยี 
โดยได้เผยแพร่อยูใ่นคูม่ือหลกัการกํากบัดแูลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

 http://www.thaisteelcable.com/upload_images
TH-Version-resize.pdf (หน้า 76) 

ภาษาองักฤษ http://www.thaisteelcable.com/upload_images/fi
ENG-Version-resize.pdf (หน้า 78) 

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมลูที�ใช้ 
ดําเนินการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการที�จัดทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

การดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที�บริษัทเปิดเผยไว้ 
ตามนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม  บริษัทยดึมั�นในการดําเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม
ทางธุรกิจ และหลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ�งแวดล้อมและสงัคมอย่าง
ตอ่เนื�องนั Bน  บริษัทจึงได้ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที�บริษัทเปิดเผยไว้  ดงันี B

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ตา่งให้ความสาํคญักบัการดาํเนินการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม
เพื�อให้กิจกรรมที�บริษัทได้ดําเนินการอยูมุ่ง่ไปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งยั�งยืนที�แท้จริง  หลกัการ

ยั�งยืน  บริษัทได้สาํรวจความ
ต้องการก่อนดาํเนินการทกุครั Bง  เพื�อนํามาวางแผนการดําเนินการและนํามาพฒันากิจกรรม

ตลอดจนการร่วมมือกบัชมุชนและ

ายามเน้นให้เกิดการปฏิบตัิและการพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง ครบวงจรและ
อยา่งตอ่เนื�องในทกุ ๆ ปี 

ชนและสงัคม  บริษัทจําเป็นต้องตอบสนอง
ยอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม  ใส่ใจผลกระทบทั Bง

ทางบวกและลบ เพื�อสร้างความไว้วางใจและความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้มีสว่นได้เสียขององค์กร  
หากไมไ่ด้รับความร่วมมือจากชมุชนและ

โดยได้เผยแพร่อยูใ่นคูม่ือหลกัการกํากบัดแูลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 
images/file/TSC-CG-Handbook-

file/TSC-CG-Handbook-

แนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการที�จัดทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

และสิ�งแวดล้อม  บริษัทยดึมั�นในการดําเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม
ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ�งแวดล้อมและสงัคมอย่าง

ให้เป็นไปตามนโยบายที�บริษัทเปิดเผยไว้  ดงันี B 



 

• การปรับปรุงระบบการจดัการสิ�
บริษัทจดัทํา

เอกสารหน้า 

• การสง่เสริมการนําวสัดใุช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่
บริษัทจดัทํา

• การปรับปรุงกระบวนการผลติ เพื�อลดผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อม
บริษัทจดัทํา

เอกสารหน้า 

• การรักษาสภาพแวดล้อมในชมุชนและสงัคมให้นา่อยู่
บริษัทจดัทํา

เอกสารหน้า 

• การสนบัสนนุกิจกรรมอาสาที�พฒันาชมุชน สงัคม และการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
บริษัทจดัทํา

หน้า 51), กิจกรรม 
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารหน้า 
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารหน้า 

• การเปิดโอกาสให้ชมุชน และผู้มีสว่นเกี�ยวข้องมีสว่นร่วมในการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อร้
เพื�อนํามาปรับปรุงการดําเนินการมิให้เกิดผลกระทบในทางลบ

บริษัทจดัทํา
เว็บไซต์ของบริษัท 

 
8.7.3   การดําเนินธุรกิจที�มีผลกระทบตอ่ความรับผิดชอบทางสงัคม

(1) บริษัทถกูตรวจสอบโดยหน่วยงานที�มีอํานาจหน้าที�ว่าการดําเนินการของบริษัทมีการฝ่าฝืนกฎหมายใน
เรื�องเกี�ยวกบัหลกัการ 
- ไมม่ี - 

(2) การดําเนินธุรกิจของบริษัทมีสว่นหรือถูกกลา่วหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสงัคม สิ�งแวดล้อม หรือไม่
เป็นไปตามหลกัการ 
กระทบตอ่การประกอบธุรกิจ ชื�อเสยีง หรือความนา่เชื�อถือของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั
- ไมม่ี – 

   

**** หลกัการตามแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการ
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การปรับปรุงระบบการจดัการสิ�งแวดล้อมอยา่งจริงจงัและตอ่เนื�อง 
บริษัทจดัทําโครงการสิ�งแวดล้อมอยา่งตอ่เนื�องเป็นประจําทกุปี 

เอกสารหน้า 48 - 51) 

การสง่เสริมการนําวสัดใุช้แล้วกลบัมาใช้ใหม ่
บริษัทจดัทําโครงการ TSC 3R Project (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารหน้า 

การปรับปรุงกระบวนการผลติ เพื�อลดผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อม 
บริษัทจดัทําโครงการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า (อนรัุกษ์พลงังาน

เอกสารหน้า 48) 

การรักษาสภาพแวดล้อมในชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่
บริษัทจดัทํากิจกรรม TSC Love the Beach (Bangsean) 2556 

เอกสารหน้า 52)   

การสนบัสนนุกิจกรรมอาสาที�พฒันาชมุชน สงัคม และการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
บริษัทจดัทํากิจกรรม TSC บริจาคโลหิต ทําดีเพื�อพอ่หลวง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร

กิจกรรม TSC จับมือสานฝัน : โครงการค่ายเพื�อนใหม่เฉลิมพระเกียรติ ปี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารหน้า 52), และกิจกรรม TSC บริจาคโลหิต
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารหน้า 52 - 53) 

การเปิดโอกาสให้ชมุชน และผู้มีสว่นเกี�ยวข้องมีสว่นร่วมในการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อร้
เพื�อนํามาปรับปรุงการดําเนินการมิให้เกิดผลกระทบในทางลบ 

บริษัทจดัทําช่องทางการติดตอ่บริษัท  นกัลงทนุสมัพนัธ์  รวมถึงการแจ้งเบาะแสเพิ�มเติมบน
เว็บไซต์ของบริษัท  

การดําเนินธุรกิจที�มีผลกระทบตอ่ความรับผิดชอบทางสงัคม 
บริษัทถกูตรวจสอบโดยหน่วยงานที�มีอํานาจหน้าที�ว่าการดําเนินการของบริษัทมีการฝ่าฝืนกฎหมายใน
เรื�องเกี�ยวกบัหลกัการ 8 ข้อ* อยา่งมีนยัสาํคญั 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทมีสว่นหรือถูกกลา่วหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสงัคม สิ�งแวดล้อม หรือไม่
เป็นไปตามหลกัการ 8 ข้อ****  โดยเฉพาะกรณีที�ปรากฎเป็นข่าวต่อสาธารณชนและเป็นกรณีที�อาจ
กระทบตอ่การประกอบธุรกิจ ชื�อเสยีง หรือความนา่เชื�อถือของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั

หลกัการตามแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการ ที�จดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

โครงการสิ�งแวดล้อมอยา่งตอ่เนื�องเป็นประจําทกุปี (รายละเอียดปรากฎตาม

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารหน้า 49 - 51)   

อนรัุกษ์พลงังาน) (รายละเอียดปรากฎตาม

2556 (รายละเอียดปรากฎตาม

การสนบัสนนุกิจกรรมอาสาที�พฒันาชมุชน สงัคม และการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร

โครงการค่ายเพื�อนใหม่เฉลิมพระเกียรติ ปี 2556 
บริจาคโลหิต ทําดีถวายแม่หลวง 

การเปิดโอกาสให้ชมุชน และผู้มีสว่นเกี�ยวข้องมีสว่นร่วมในการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ 

ช่องทางการติดตอ่บริษัท  นกัลงทนุสมัพนัธ์  รวมถึงการแจ้งเบาะแสเพิ�มเติมบน

บริษัทถกูตรวจสอบโดยหน่วยงานที�มีอํานาจหน้าที�ว่าการดําเนินการของบริษัทมีการฝ่าฝืนกฎหมายใน

การดําเนินธุรกิจของบริษัทมีสว่นหรือถูกกลา่วหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสงัคม สิ�งแวดล้อม หรือไม่
โดยเฉพาะกรณีที�ปรากฎเป็นข่าวต่อสาธารณชนและเป็นกรณีที�อาจ

กระทบตอ่การประกอบธุรกิจ ชื�อเสยีง หรือความนา่เชื�อถือของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั 

ที�จดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 



 
8.7.4  กิจกรรมเพื�อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม
กิจกรรมของบริษัทในรอบปีที�ผา่นมา  มีดงันี B
ส่วนที 1 : นําดาํเนินการโดยฝ่ายบริหารคุณภาพ
บริษัทได้ทําการปรับปรุงพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อยกระดบัการจดัการด้านสิ�งแวดล้อมให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบั
ทิศทางของอุตสาหกรรมใน
ประชาสมัพนัธ์ไปยงัพนกังานทกุระดบัให้รับทราบ ซึ�งนโยบายฯ สาํหรับปี 
นโยบายด้านสิ�งแวดล้อมในปี 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เป็นสถานประกอบการไร้มลพิษ ปลอดภยัต่อทุกชีวิต 
หยดุโลกร้อนด้วยมือเรา 
1. มุ่งมั�นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดปริมาณการใช้พลังงานตลอดจน

ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ร่วมกักกันสารอันตรายในวตัถุดิบอย่างถูกต้อง เพื�อป้องกันการก่อเกิดมลพิษและลดภาวะโลกร้อน อันจะ

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

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

พิทกัษ์รักษาสิ�งแวดล้อมแก่บคุลากรทกุระดบัในบริษัท
 

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

 

ในสว่นของระดบัเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที�คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติและกระทรวงอตุสาหกรรม
กําหนด กระบวนการผลิตและเครื�องจักรปัจจุบนัก่อให้เกิดฝุ่ นควนัเล็กน้อย แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานที�กําหนดของ
อตุสาหกรรม 
ในสว่นนํ Bานั Bน มีเพียงนํ Bาเสียจากการใช้ประจําวนัซึ�งมีการควบคมุและบําบดัคณุภาพนํ Bาให้เป็นไปตามมาตรฐานที�
กําหนด ก่อนจะออกไปยงับอ่บําบดันํ Bาเสยีรวมของนิคมอตุสาหกรรมอม

 

ของเสยีจากกระบวนการผลติ สามารถแยกออกเป็น 
และนํากลบัมาใช้ได้อีก (Recycled) 
ดงันี B 
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กิจกรรมเพื�อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม 
กิจกรรมของบริษัทในรอบปีที�ผา่นมา  มีดงันี B 

นําดาํเนินการโดยฝ่ายบริหารคุณภาพ 
บริษัทได้ทําการปรับปรุงพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อยกระดบัการจดัการด้านสิ�งแวดล้อมให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบั
ทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยกําหนดให้ทําการปรับปรุงนโยบายด้านสิ�งแวดล้อม
ประชาสมัพนัธ์ไปยงัพนกังานทกุระดบัให้รับทราบ ซึ�งนโยบายฯ สาํหรับปี 2013 มีดงันี B 
นโยบายด้านสิ�งแวดล้อมในปี 2013 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เป็นสถานประกอบการไร้มลพิษ ปลอดภยัต่อทุกชีวิต 

มุ่งมั�นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดปริมาณการใช้พลังงานตลอดจน

ร่วมกักกันสารอันตรายในวตัถุดิบอย่างถูกต้อง เพื�อป้องกันการก่อเกิดมลพิษและลดภาวะโลกร้อน อันจะ
งแวดล้อม 

มุ่งมั�น แก้ไข ป้องกัน และควบคุมมลพิษที�เกิดจากกิจกรรมของทางบริษัทที�กระทบกับพนักงานอย่างเต็ม
ความสามารถ และสอดคล้องกบัข้อกําหนดทางกฎหมาย 
ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนดตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัสิ�งแวดล้อมอยา่งตอ่เนื�อง

เผยแพร่นโยบายสิ�งแวดล้อมต่อสาธารณะชนอย่างเปิดเผย และเป็นสื�อกลางเพื�อสร้างจิตสํานึกในการ
พิทกัษ์รักษาสิ�งแวดล้อมแก่บคุลากรทกุระดบัในบริษัท 

บริษัทกําหนดให้พนักงานที�ปฏิบัติงานในสายการผลิตและงานที�มีโอกาสเสี�ยงที�จะเกิดอุบัติเหตุหรือสมัผัสกับ
ตา่ง ๆ ต้องสวมอปุกรณ์ป้องกนัให้ครบถ้วน มีการตรวจสอบคณุภาพของอปุกรณ์ป้องกนัอย่าง

สมํ�าเสมอ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้านความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด

ในสว่นของระดบัเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที�คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติและกระทรวงอตุสาหกรรม
วนการผลิตและเครื�องจักรปัจจุบนัก่อให้เกิดฝุ่ นควนัเล็กน้อย แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานที�กําหนดของ

มีเพียงนํ Bาเสียจากการใช้ประจําวนัซึ�งมีการควบคมุและบําบดัคณุภาพนํ Bาให้เป็นไปตามมาตรฐานที�
กําหนด ก่อนจะออกไปยงับอ่บําบดันํ Bาเสยีรวมของนิคมอตุสาหกรรมอมตะนครตอ่ไป 

ของเสยีจากกระบวนการผลติ สามารถแยกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ (1) ขยะอนัตราย 
Recycled) และ (3) ขยะทั�วไป โดยบริษัทมีกรรมวิธีบําบดัขยะแต่ละประเภทแตกต่างกนั 

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทได้ทําการปรับปรุงพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อยกระดบัการจดัการด้านสิ�งแวดล้อมให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบั
ปัจจุบัน โดยกําหนดให้ทําการปรับปรุงนโยบายด้านสิ�งแวดล้อม ทุก ๆ 5 ปี และ

 

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เป็นสถานประกอบการไร้มลพิษ ปลอดภยัต่อทุกชีวิต เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม      

มุ่งมั�นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดปริมาณการใช้พลังงานตลอดจน

ร่วมกักกันสารอันตรายในวตัถุดิบอย่างถูกต้อง เพื�อป้องกันการก่อเกิดมลพิษและลดภาวะโลกร้อน อันจะ

มุ่งมั�น แก้ไข ป้องกัน และควบคุมมลพิษที�เกิดจากกิจกรรมของทางบริษัทที�กระทบกับพนักงานอย่างเต็ม

ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนดตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัสิ�งแวดล้อมอยา่งตอ่เนื�อง 
เผยแพร่นโยบายสิ�งแวดล้อมต่อสาธารณะชนอย่างเปิดเผย และเป็นสื�อกลางเพื�อสร้างจิตสํานึกในการ

บริษัทกําหนดให้พนักงานที�ปฏิบัติงานในสายการผลิตและงานที�มีโอกาสเสี�ยงที�จะเกิดอุบัติเหตุหรือสมัผัสกับ
ตา่ง ๆ ต้องสวมอปุกรณ์ป้องกนัให้ครบถ้วน มีการตรวจสอบคณุภาพของอปุกรณ์ป้องกนัอย่าง

สมํ�าเสมอ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้านความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด 

ในสว่นของระดบัเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที�คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติและกระทรวงอตุสาหกรรม
วนการผลิตและเครื�องจักรปัจจุบนัก่อให้เกิดฝุ่ นควนัเล็กน้อย แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานที�กําหนดของ

มีเพียงนํ Bาเสียจากการใช้ประจําวนัซึ�งมีการควบคมุและบําบดัคณุภาพนํ Bาให้เป็นไปตามมาตรฐานที�

ขยะอนัตราย (2) ขยะที�สามารถขาย
ขยะทั�วไป โดยบริษัทมีกรรมวิธีบําบดัขยะแต่ละประเภทแตกต่างกนั 



 
ประเภทขยะ และกรรมวิธีการบําบดั

 ขยะอนัตราย
ประเภทขยะ - นํ Bามนัเครื�องเก่า 

- สิ�งของปนเปืBอนตา่ง ๆ เช่น     
  ถงุมือที�ใช้ในการทํางาน
-  หลอดไฟเสื�อมสภาพ 

กรรมวิธีบําบดั - ส่งให้บริษัทกําจัดขยะดําเนินการตามวิธีการของ
ประเภทขยะนั Bน ๆ 

  

 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ เชี�ยวชาญที�มีใบอนุญาตกําจัดของเสียให้เป็นผู้ดําเนินการกําจัดขยะอันตรายโดยเฉพาะ และ
รายงานตอ่กรมโรงงานอตุสาหกรรมทกุ ๆ เดือน 

 

การจดัการสิ�งแวดล้อมของบริษัทเป็นไปตามข้อบงัคบัของกรมโรงงานอตุสาหกรรมและการนิคมอตุสาหกรรมอมตะ
ทกุประการ นอกเหนือจากก
เพื�อลดการใช้พลงังานและวสัดสุิ Bนเปลอืงอยา่งตอ่เนื�อง

 

ด้วยความตระหนกัว่า ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที�ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและการดํารงชีวิตของ
ประชากรทั�วโลก บริษัทจึงจัดให้มีการรณรง
สิ�งแวดล้อมตา่ง ๆ ที�บริษัทได้มีการทบทวนและจดัทําอยา่งตอ่เนื�องในทกุปี

 

บริษัทให้ความสาํคญักบัการรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบตัิตามนโยบายของประเทศ และ
ประชาคมโลกในการบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนที�
ของปี 2013 - 2014 ดงันี B 

โครงการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า 
บริษัทฯ ได้จดัทําโครงการ TSC Energy Management 
รูปธรรมเต็มรูปแบบ ภายใต้นโยบายการจัดการพลงังาน บริษัทฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการอนุรักษ์
พลงังานเพื�อประโยชน์ในการใช้พลงังานให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ  ทั Bงเป็นการสนบัสนนุนโยบายสิ�งแวดล้อมและ
นโยบายด้านการจดัการพลงังานของบริษัท
ทําการแตง่ตั Bงคณะทํางานด้านการจดัการพลงังาน และสง่รายงานการจดัการพลงังานไปยงักรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลงังานทุกเดือนมีนาคมตามที�กฎหมายกําหนด  นอกจากนี Bได้กําหนดให้มีโครงการย่อย
ตอ่เนื�องปี 2012 – 2013 ที�สนบัสนนุการลดใช้พลงังาน ดงันี B
1) โครงการย่อยการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

โครงการหม้อแปลงประสทิธิภาพสงูและโครงการมอเตอร์ประสทิธิภาพสงู 
จากการแสดงเกินค่ากําลงัไฟฟ้าที�เกิ
รณรงค์สร้างจิตสาํนกึในการลดการใช้ไฟฟ้าและทรัพยากร รวมทั Bงสง่เสริมให้มีการลดการใช้ไฟฟ้าในทกุสว่น
งาน สถานะดําเนินการเรียบร้อย

 แบบ 56-1  

- 48 - 

ประเภทขยะ และกรรมวิธีการบําบดั 
ขยะอนัตราย ขยะ Recycled 

สิ�งของปนเปืBอนตา่ง ๆ เช่น      
ถงุมือที�ใช้ในการทํางาน, ภาชนะบรรจปุนเปืBอนกาว  

 

- เศษกระดาษ ดีบุก 
สงักะส ีเศษไม้ 

ส่งให้บริษัทกําจัดขยะดําเนินการตามวิธีการของ - ขายเพื�อนํากลบัไปใช้ 
ใหม ่

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ เชี�ยวชาญที�มีใบอนุญาตกําจัดของเสียให้เป็นผู้ดําเนินการกําจัดขยะอันตรายโดยเฉพาะ และ
รายงานตอ่กรมโรงงานอตุสาหกรรมทกุ ๆ เดือน  

การจดัการสิ�งแวดล้อมของบริษัทเป็นไปตามข้อบงัคบัของกรมโรงงานอตุสาหกรรมและการนิคมอตุสาหกรรมอมตะ
นอกเหนือจากการกําจดัขยะโดยคํานึงถึงความปลอดภยัแล้ว บริษัทยงัจดัให้มีการจดักิจกรรมภายใน

เพื�อลดการใช้พลงังานและวสัดสุิ Bนเปลอืงอยา่งตอ่เนื�อง 

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

บริษัทให้ความสาํคญักบัการรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบตัิตามนโยบายของประเทศ และ
ประชาคมโลกในการบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนที�เกิดขึ Bนบริษัทได้จดัให้มีโครงการด้านสิ�งแวดล้อมต่าง ๆ ในสว่น

โครงการสิงแวดล้อมประจาํปี 2013 - 2014 

โครงการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า (อนรัุกษ์พลงังาน ) 
TSC Energy Management 2013อย่างต่อเนื�อง เพื�อการอนรัุกษ์พลงังานอย่างเป็น

รูปธรรมเต็มรูปแบบ ภายใต้นโยบายการจัดการพลงังาน บริษัทฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการอนุรักษ์
พลงังานเพื�อประโยชน์ในการใช้พลงังานให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ  ทั Bงเป็นการสนบัสนนุนโยบายสิ�งแวดล้อมและ
นโยบายด้านการจดัการพลงังานของบริษัท อยา่งตอ่เนื�องโดยครอบคลมุการอนรัุกษ์พลงังาน ทกุประเภท  และยงั
ทําการแตง่ตั Bงคณะทํางานด้านการจดัการพลงังาน และสง่รายงานการจดัการพลงังานไปยงักรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลงังานทุกเดือนมีนาคมตามที�กฎหมายกําหนด  นอกจากนี Bได้กําหนดให้มีโครงการย่อย

ที�สนบัสนนุการลดใช้พลงังาน ดงันี B 
โครงการย่อยการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยจดัทําโครงการปรับปรุงค่า Power Factor
โครงการหม้อแปลงประสทิธิภาพสงูและโครงการมอเตอร์ประสทิธิภาพสงู เพื�อลดคา่พลงังานสิ Bนเปลืองที�เกิด
จากการแสดงเกินค่ากําลงัไฟฟ้าที�เกินจริง ซึ�งสามารถประหยัดพลงังานได้มากขึ Bน 
รณรงค์สร้างจิตสาํนกึในการลดการใช้ไฟฟ้าและทรัพยากร รวมทั Bงสง่เสริมให้มีการลดการใช้ไฟฟ้าในทกุสว่น
งาน สถานะดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  ปิดโครงการปี 2013 

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ขยะทั�วไป 
- ถงุมือพลาสติกทั�วไป          
-  เศษอาหาร 

- ส่ง ใ ห้บ ริษัทกําจัดขยะ   
ดําเนินการตามวิ ธีการ
ของประเภทขยะนั Bน ๆ 

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ เชี�ยวชาญที�มีใบอนุญาตกําจัดของเสียให้เป็นผู้ดําเนินการกําจัดขยะอันตรายโดยเฉพาะ และ

การจดัการสิ�งแวดล้อมของบริษัทเป็นไปตามข้อบงัคบัของกรมโรงงานอตุสาหกรรมและการนิคมอตุสาหกรรมอมตะ
ารกําจดัขยะโดยคํานึงถึงความปลอดภยัแล้ว บริษัทยงัจดัให้มีการจดักิจกรรมภายใน

ด้วยความตระหนกัว่า ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที�ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและการดํารงชีวิตของ
ค์ลดภาวะโลกร้อนผ่านนโยบายสิ�งแวดล้อม และโครงการด้าน

บริษัทให้ความสาํคญักบัการรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบตัิตามนโยบายของประเทศ และ
เกิดขึ Bนบริษัทได้จดัให้มีโครงการด้านสิ�งแวดล้อมต่าง ๆ ในสว่น

เพื�อการอนรัุกษ์พลงังานอย่างเป็น
รูปธรรมเต็มรูปแบบ ภายใต้นโยบายการจัดการพลงังาน บริษัทฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการอนุรักษ์
พลงังานเพื�อประโยชน์ในการใช้พลงังานให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ  ทั Bงเป็นการสนบัสนนุนโยบายสิ�งแวดล้อมและ

อยา่งตอ่เนื�องโดยครอบคลมุการอนรัุกษ์พลงังาน ทกุประเภท  และยงั
ทําการแตง่ตั Bงคณะทํางานด้านการจดัการพลงังาน และสง่รายงานการจดัการพลงังานไปยงักรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลงังานทุกเดือนมีนาคมตามที�กฎหมายกําหนด  นอกจากนี Bได้กําหนดให้มีโครงการย่อย

Power Factor ของ MDB-3, 
เพื�อลดคา่พลงังานสิ Bนเปลืองที�เกิด

ซึ�งสามารถประหยัดพลงังานได้มากขึ Bน 5-30% อีกทั Bงมีการ
รณรงค์สร้างจิตสาํนกึในการลดการใช้ไฟฟ้าและทรัพยากร รวมทั Bงสง่เสริมให้มีการลดการใช้ไฟฟ้าในทกุสว่น



 
2) โครงการย่อยการติดตั $ง 

ความร้อนชนิดพน่หรือทา
ทําให้ภายในอาคารไม่มีการสะสมความร้อน อีกทั Bงยังช่วยให้ประหยัดพลังงานของครื�องปรับอากาศ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพก
ได้มากถึง 35%  สถานะดําเนินการเรียบร้อย

3) โครงการย่อยการติดตั $ง 

demand ในช่วงเวลา 
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  ปิดโครงการปี 

4) โครงการย่อยการเครืองผลิตนํ $าเยน็ประสิทธิภาพสูง

นํ Bาเย็นให้มีประสิทธิภาพการใช้งานมากขึ Bน  
บาท ตอ่ปี  สถานะดําเนินการเรียบร้อย

5) โครงการย่อยการนําความร้อนทิ $งจากเครืองปรับอากาศกลับมาใช้ใหม่

นําความร้อนจากนํ Bาทิ Bงจากเครื�องปรับอา
พลงังานในการผลติความร้อนของเครื�อง

6) โครงการย่อย Server Air Conditioner 

เย็นจ่ายด้านลา่ง หรือระดบัเดียวกบัตําแหนง่ของ 
ใหม่  ทําให้สามารถประหยดัพลงังานได้มากขึ Bน 
2013 

7) โครงการย่อยการติดตั $ง 

ทํางานของเครื�องฉีดแนวตั Bง ซึ�งจะช่วยลดอณุภูมิความร้อนที�เกิดในบริเวณปฏิบตัิงาน และช่วยลดการใช้
พลงังานได้อีกทางหนึ�งด้วย  สถานะดําเนินการเรียบร้อย

8) โครงการย่อยการลดแรงดันค่า 

ไปถึงการติดตั Bงระบบเติมอากาศ เพื�อลดการใช้ไฟฟ้าสําหรับเครื�องอัดอากาศภายใน สถานะดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ปิดโครงการปี 

9) โครงการย่อยการปรับปรุงระบบการให้ความร้อนจาก 

ในการผลิตมาเป็นการใช้พลงังานไฟฟ้า 
ยกระดบักระบวนการผลติให้ดียิ�งขึ Bน

10) โครงการยกเลิกการใช้แก๊ส 

ซึ�งจะดําเนินการอยา่งเต็มรูปแบบในปี 
 

สาํหรับผลการดําเนินการของปี 
ความสาํเร็จที�นา่พอใจในการอนรัุกษ์พลงังาน และปัจจบุนักําลงัศกึษาการนําพลงังานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์
ตอ่ไป และจะดําเนินโครงการตอ่เนื�อง

 

โครงการ TSC 3R Project
บริษัทได้ดําเนินโครงการ TSC 3R
เพื�อลดการใช้ที�สิ Bนเปลอืง (Reduce
สงูสดุ (Recycle) ของวสัดอุปุกรณ์เหลือใช้ต่าง ๆ  ภายในบริษัท ทั Bงนี B
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โครงการย่อยการติดตั $ง Ceramic Coating สําหรับห้อง LAB   บริษัทได้ดําเนินการติดตั Bงระบบป้องกัน
ความร้อนชนิดพน่หรือทา (Ceramic Coating) สาํหรับห้อง LAB เพื�อป้องกนัความร้อนและป้องกนัการรั�วซมึ 
ทําให้ภายในอาคารไม่มีการสะสมความร้อน อีกทั Bงยังช่วยให้ประหยัดพลังงานของครื�องปรับอากาศ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการลดการใช้พลงังานสําหรับอุปกรณ์เครื�องจักร ทําให้สามารถประหยัดพลงังาน

สถานะดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  ปิดโครงการปี 2013 
โครงการย่อยการติดตั $ง Air Compressor-VSD 30 kW สําหรับห้อง LAB 

ในช่วงเวลา Start up ทําให้สามารถประหยัดพลงังานได้มากถึง 249,480
แล้ว  ปิดโครงการปี 2013 

โครงการย่อยการเครืองผลิตนํ $าเยน็ประสิทธิภาพสูง โดยทําการปรับปรุง Compressor 
ทธิภาพการใช้งานมากขึ Bน  2-3 เท่า ทําให้สามารถประหยดัพลงังานได้มากถึง 

สถานะดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  ปิดโครงการปี 2013 
โครงการย่อยการนําความร้อนทิ $งจากเครืองปรับอากาศกลับมาใช้ใหม่ โดยการใช้พลงังานหมนุเวียน

ทิ Bงจากเครื�องปรับอากาศกลบัมาให้ความร้อนกบัเครื�องล้างจาน ทําให้สามารถประหยดั
พลงังานในการผลติความร้อนของเครื�องล้างจานได้  สถานะดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  ปิดโครงการปี 

Server Air Conditioner โดยทําการปรับปรุงเครื�องปรับอากาศของระบบ 
หรือระดบัเดียวกบัตําแหนง่ของ Computer Server  มีระบบดดูลมร้อนออกและเติมอากาศ

ใหม่  ทําให้สามารถประหยดัพลงังานได้มากขึ Bน 10-15% สถานะดําเนินการเรียบร้อย

โครงการย่อยการติดตั $ง Insulator เครืองฉีดแนวตั $ง สําหรับเป็นฉนวนหุ้มป้องกันความร้อนจากการ
ทํางานของเครื�องฉีดแนวตั Bง ซึ�งจะช่วยลดอณุภูมิความร้อนที�เกิดในบริเวณปฏิบตัิงาน และช่วยลดการใช้
พลงังานได้อีกทางหนึ�งด้วย  สถานะดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  ปิดโครงการปี 2013
โครงการย่อยการลดแรงดันค่า Setting เครืองอัดอากาศ โดยการติดตั Bงท่อใหม่ และต่อแบบขนาน รวม
ไปถึงการติดตั Bงระบบเติมอากาศ เพื�อลดการใช้ไฟฟ้าสําหรับเครื�องอัดอากาศภายใน สถานะดําเนินการ

แล้ว ปิดโครงการปี 2013 
โครงการย่อยการปรับปรุงระบบการให้ความร้อนจาก LPG เป็น Heater โดยเปลี�ยนการใช้แก๊ส 

เป็นการใช้พลงังานไฟฟ้า ซึ�งจะช่วยลดผลกระทบที�เกิดจากการใช้
ยกระดบักระบวนการผลติให้ดียิ�งขึ Bน สถานะอยูใ่นช่วงของการดําเนินการ 
โครงการยกเลิกการใช้แก๊ส LPG  เป็นโครงการใหมที่�เพิ�งกําหนดให้มีการดําเนินการในช่วงปลายปี 

งเต็มรูปแบบในปี 2014  

สาํหรับผลการดําเนินการของปี 2013 นั Bนพบวา่เราสามารถลดพลงังานลงได้เป็นเงินกวา่ล้าน
ในการอนรัุกษ์พลงังาน และปัจจบุนักําลงัศกึษาการนําพลงังานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์

โครงการตอ่เนื�องไปทกุปี 

TSC 3R Project เพือพัฒนาสิงแวดล้อมและสังคม  
TSC 3R โดยครอบคลมุถึงกิจกรรมการดําเนินการ 3R  (Reduce
Reduce) การนํามาใช้ซํ Bาให้คุ้มคา่ (Reuse) และการนํากลบัมาใช้ใหมใ่ห้เกิดประโ

ของวสัดอุปุกรณ์เหลือใช้ต่าง ๆ  ภายในบริษัท ทั Bงนี Bจะเกิดผลดีในการลดภาวะโลกร้อนอย่างมี

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทได้ดําเนินการติดตั Bงระบบป้องกัน
ป้องกนัความร้อนและป้องกนัการรั�วซมึ 

ทําให้ภายในอาคารไม่มีการสะสมความร้อน อีกทั Bงยังช่วยให้ประหยัดพลังงานของครื�องปรับอากาศ 
ารลดการใช้พลงังานสําหรับอุปกรณ์เครื�องจักร ทําให้สามารถประหยัดพลงังาน

LAB เพื�อป้องกันปัญหา Peak 
249,480 บาทต่อปี  สถานะ

Compressor ของเครื�องผลิต
เท่า ทําให้สามารถประหยดัพลงังานได้มากถึง 451,600 

โดยการใช้พลงังานหมนุเวียน
เครื�องล้างจาน ทําให้สามารถประหยดั

แล้ว  ปิดโครงการปี 2013 
โดยทําการปรับปรุงเครื�องปรับอากาศของระบบ Server โดยให้ลม

มีระบบดดูลมร้อนออกและเติมอากาศ
สถานะดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  ปิดโครงการปี 

สําหรับเป็นฉนวนหุ้มป้องกันความร้อนจากการ
ทํางานของเครื�องฉีดแนวตั Bง ซึ�งจะช่วยลดอณุภูมิความร้อนที�เกิดในบริเวณปฏิบตัิงาน และช่วยลดการใช้

2013 
โดยการติดตั Bงท่อใหม่ และต่อแบบขนาน รวม

ไปถึงการติดตั Bงระบบเติมอากาศ เพื�อลดการใช้ไฟฟ้าสําหรับเครื�องอัดอากาศภายใน สถานะดําเนินการ

โดยเปลี�ยนการใช้แก๊ส LPG 
ซึ�งจะช่วยลดผลกระทบที�เกิดจากการใช้แก๊ส LPG และยงัเป็นการ

เป็นโครงการใหมที่�เพิ�งกําหนดให้มีการดําเนินการในช่วงปลายปี 2013 

นพบวา่เราสามารถลดพลงังานลงได้เป็นเงินกวา่ล้านบาทตอ่ปี  ซึ�งถือเป็น
ในการอนรัุกษ์พลงังาน และปัจจบุนักําลงัศกึษาการนําพลงังานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์

Reduce / Reuse / Recycle) 
และการนํากลบัมาใช้ใหมใ่ห้เกิดประโยชน์

ผลดีในการลดภาวะโลกร้อนอย่างมี



 
ประสทิธิภาพและเห็นเป็นรูปธรรมที�ชดัเจน  รวมถึงเป็นการตอบสนองนโยบายด้านสิ�งแวดล้อมของบริษัทฯ โดย
ในปี 2556 ได้รับข้อเสนอแนะ
เหลอืใช้ภายในบริษัท ดงันี B 
1) โครงการย่อยการนําเม็ด

เป็นการปรับเปลี�ยนอปุกรณ์ที�ไม่ใช้งานแล้ว
เป้าหมาย ปิดโครงการในปี 

2) โครงการย่อยการนําอุปกรณ์จับยึดตั $งระยะชิ $นงานทีไม่ได้ใช้งานแล้ว
ใหม่ เพื�อลดปริมาณขยะที�
จากการดําเนินการ สามารถนํากลบัมาใช้กบัผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่ได้ทั Bงหมด
เป้าหมาย พิจารณาปิดโครงการในปี 

3) โครงการย่อยการลดการใช้เชอืกฟาง

ทํางาน และลดการใช้อปุกรณ์สิ Bนเปลอืง
เกิดผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม รวมถงึสามารถลดการเคลื�อนไหวของพนกังาน ซึ�งสง่ผลดีในด้านการลดเวลา
การทํางานได้ด้วย ขณะนี B
เพื�อเปลี�ยนมาตรฐานการบรรจใุหม่
กลุม่ใดที�สามารถลดได้โดยสิ Bนเชิง โครงการนี B

4) โครงการย่อยการลดการใช้กระดาษทราย

ทรัพยากรสิ Bนเปลือง รวมถึงลดปริมาณขยะ สถานะดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย
กระดาษทรายได้กวา่ 50 

5) โครงการย่อยการใช้ก๊อกนํ $าฟองอากาศ

ฟองอากาศและลดปริมาณการใช้นํ Bา โดยทําการติดตั Bงใน
ใช้นํ Bาได้ถึง 24% ของปริมาณการใช้จากเดิม สถานะดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย พิจารณาปิด
โครงการในปี 2013  

6) โครงการย่อยการนํามอเตอร์กลับมาใช้ซํ $า

แทน Rotary Actuators
ได้ทั Bงหมด ไมเ่หลอืทิ Bง สถานะดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย พิจารณาปิดโครงก

7) โครงการย่อยการลดการใช้กระดาษในการทําป้ายทรัพย์สิน

เพื�อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ
ตามเป้าหมาย พิจารณาปิดโครงการในปี 

8) โครงการย่อยการแยกสวิทซ์ไฟหรือจัดทาํสวิทซ์กระตุก

ออกจากจุดที�ใช้บ่อยและจําเป็น เพื�อให้สามารถใช้พลงังานไฟฟ้าได้เฉพาะจุดที�ต้องการ ลดพลังงาน
สิ Bนเปลอืงได้ในทกุพื Bนที� สถานะดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย พิจารณาปิดโครงการในปี 

9) โครงการย่อยลดความยาวค่าเผือซอย 

เปลา่ประโยชน์ เมื�อลดลงแล้ว สามารถ
ตอ่สิ�งแวดล้อม สถานะดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย พิจารณาปิดโครงการในปี 
มาตรฐานดําเนินการตอ่ไป
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เป็นรูปธรรมที�ชดัเจน  รวมถึงเป็นการตอบสนองนโยบายด้านสิ�งแวดล้อมของบริษัทฯ โดย
ข้อเสนอแนะจากพนกังานและคดัเลือกมาจดัทําโครงการด้านสิ�งแวดล้อม 

โครงการย่อยการนําเม็ดมีดกลับมาใช้ใหม่ โดยนําเม็ดมีดที�ไมใ่ช้งานมาปรับปรุง
เป็นการปรับเปลี�ยนอปุกรณ์ที�ไม่ใช้งานแล้วให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบอื�น สถานะดําเนินการแล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย ปิดโครงการในปี 2013 และกําหนดเป็นมาตรฐานดําเนินการตอ่ไป 
โครงการย่อยการนําอุปกรณ์จับยึดตั $งระยะชิ $นงานทีไม่ได้ใช้งานแล้วกลับมาใช้กับผลิตภัณฑ์รุ่น

เพื�อลดปริมาณขยะที�มีผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม รวมถึงเป็นการใช้อปุกรณ์ให้เกิด
สามารถนํากลบัมาใช้กบัผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่ได้ทั Bงหมด สถานะดําเนินการแล้วเสร็จตาม

เป้าหมาย พิจารณาปิดโครงการในปี 2013 และกําหนดเป็นมาตรฐานดําเนินการตอ่ไป
โครงการย่อยการลดการใช้เชอืกฟาง โดยเปลี�ยนเป็นถงุพลาสติกแบบมีหหิู Bว ซี�ง
ทํางาน และลดการใช้อปุกรณ์สิ Bนเปลอืง โครงการนี Bสามารถลดการใช้ทรัพยากร
เกิดผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม รวมถงึสามารถลดการเคลื�อนไหวของพนกังาน ซึ�งสง่ผลดีในด้านการลดเวลา

ขณะนี Bกําลงัขยายการใช้งานให้ครอบคลมุทกุผลติภณัฑ์ที�มีอยู่
เพื�อเปลี�ยนมาตรฐานการบรรจใุหม ่ และพิจารณาเป็นรายกลุม่ผลติภณัฑ์วา่ กลุม่ใดยงัจําเป็นต้องใช้
กลุม่ใดที�สามารถลดได้โดยสิ Bนเชิง โครงการนี Bจะดาํเนินการตอ่เนื�องถึงปี 2014 
โครงการย่อยการลดการใช้กระดาษทราย และปรับเปลี�ยนมาใช้ไฟเบอร์แตกแทน เพื�อลดการใช้
ทรัพยากรสิ Bนเปลือง รวมถึงลดปริมาณขยะ สถานะดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย

50 %  พิจารณาปิดโครงการในปี 2013 และกําหนดเป็นมาตรฐานดําเนินการตอ่ไป
โครงการย่อยการใช้ก๊อกนํ $าฟองอากาศ โดยทําการเปลี�ยนก๊อกนํ Bาเป็นแบบเซรามิควาล์ว
ฟองอากาศและลดปริมาณการใช้นํ Bา โดยทําการติดตั Bงในสว่นโรงงานซึ�งมีการใช้นํ Bามาก

ของปริมาณการใช้จากเดิม สถานะดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย พิจารณาปิด

โครงการย่อยการนํามอเตอร์กลับมาใช้ซํ $า โดยทําการนํามอเตอร์ Window Regulator
Rotary Actuators เพื�อเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า รวมถึงลดการเกิดขยะ

ได้ทั Bงหมด ไมเ่หลอืทิ Bง สถานะดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย พิจารณาปิดโครงก
โครงการย่อยการลดการใช้กระดาษในการทําป้ายทรัพย์สิน โดยเปลี�ยนมาใช้ระบบ 

ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ปัจจุบนัได้ปรับใช้เป็น Barcode แล้วทั Bงหมด สถานะดําเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย พิจารณาปิดโครงการในปี 2013 และกําหนดเป็นมาตรฐานดําเนินการต่
โครงการย่อยการแยกสวิทซ์ไฟหรือจัดทาํสวิทซ์กระตุก โดยเน้นแยกจดุที�ใช้งานน้อย
ออกจากจุดที�ใช้บ่อยและจําเป็น เพื�อให้สามารถใช้พลงังานไฟฟ้าได้เฉพาะจุดที�ต้องการ ลดพลังงาน
สิ Bนเปลอืงได้ในทกุพื Bนที� สถานะดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย พิจารณาปิดโครงการในปี 
โครงการย่อยลดความยาวค่าเผือซอย INNER WIRE ลง 50% จากเดิมมีการซอย 

เมื�อลดลงแล้ว สามารถใช้ทรัพยากรวตัถดุิบให้เกิดประโยชน์สงูสดุ แล
ตอ่สิ�งแวดล้อม สถานะดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย พิจารณาปิดโครงการในปี 
มาตรฐานดําเนินการตอ่ไป 

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

เป็นรูปธรรมที�ชดัเจน  รวมถึงเป็นการตอบสนองนโยบายด้านสิ�งแวดล้อมของบริษัทฯ โดย
คดัเลือกมาจดัทําโครงการด้านสิ�งแวดล้อม โดยใช้วสัดอุปุกรณ์

ปรับปรุงและใช้ตดัสาย Inner ซึ�ง
สถานะดําเนินการแล้วเสร็จตาม

ลับมาใช้กับผลิตภัณฑ์รุ่น
ผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม รวมถึงเป็นการใช้อปุกรณ์ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ซึ�ง

สถานะดําเนินการแล้วเสร็จตาม
และกําหนดเป็นมาตรฐานดําเนินการตอ่ไป 

ซี�งมุง่เน้นการเปลี�ยนวิธีการ
ลดการใช้ทรัพยากร ลดการเกิดขยะที�ทําให้

เกิดผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม รวมถงึสามารถลดการเคลื�อนไหวของพนกังาน ซึ�งสง่ผลดีในด้านการลดเวลา
ให้ครอบคลมุทกุผลติภณัฑ์ที�มีอยู ่ โดยประชมุร่วมกบัลกูค้า

กลุม่ใดยงัจําเป็นต้องใช้ และ

และปรับเปลี�ยนมาใช้ไฟเบอร์แตกแทน เพื�อลดการใช้
ทรัพยากรสิ Bนเปลือง รวมถึงลดปริมาณขยะ สถานะดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย สามารถลดการใช้

และกําหนดเป็นมาตรฐานดําเนินการตอ่ไป 
แบบเซรามิควาล์ว ซึ�งจะช่วยเพิ�ม

วนโรงงานซึ�งมีการใช้นํ Bามาก และสามารถลดการ
ของปริมาณการใช้จากเดิม สถานะดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย พิจารณาปิด

Window Regulator ที�ไม่ใช้แล้วมาใช้
เพื�อเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า รวมถึงลดการเกิดขยะ โดยสามารถนํามาใช้งาน

ได้ทั Bงหมด ไมเ่หลอืทิ Bง สถานะดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย พิจารณาปิดโครงการในปี 2013 
เปลี�ยนมาใช้ระบบ Barcode แทน 

สถานะดําเนินการแล้วเสร็จ
และกําหนดเป็นมาตรฐานดําเนินการตอ่ไป 

ใช้งานน้อยหรือจุดที�ไม่จําเป็น
ออกจากจุดที�ใช้บ่อยและจําเป็น เพื�อให้สามารถใช้พลงังานไฟฟ้าได้เฉพาะจุดที�ต้องการ ลดพลังงาน
สิ Bนเปลอืงได้ในทกุพื Bนที� สถานะดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย พิจารณาปิดโครงการในปี 2013  

การซอย INNER WIRE ทิ Bงโดย
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และลดขยะที�มีผลกระทบ

ตอ่สิ�งแวดล้อม สถานะดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย พิจารณาปิดโครงการในปี 2013 และกําหนดเป็น



 
10) โครงการย่อยการจัดทาํชั $นวางคอมพิวเตอร์

มาออกแบบ และใช้งาน
ไม้ที�เหลือใช้กลบัมาใช้ได้ทั Bงหมด สถานะยงัอยู่ระหว่างขยายผลให้ครบทุกพื Bนที�
ตอ่เนื�องถึงปี 2014 

11) โครงการย่อยการลดการใช้นํ $ามันเชื $อเพลิง

พลงังานเชื Bอเพลงิ จึงได้เปลี�ยน
นํ Bามนัเชื Bอเพลงิได้ถึง 23.56

12) โครงการย่อยการคัดแยกขยะ

เหมาะสม ไม่ว่าจะนําไปกําจดั หรือนําไปดําเนินการให้เป็นประโยชน์อื�น ๆ ในรูปแบบของ 
Reuse / Recycle)  ซึ�งเป็นแนวทางหลกัในการลดภาวะโลกร้อน โครงการนี B

13) โครงการย่อยการจัดทําเก้าอี $กระดาษ

และมีความแข็งแรง มาทําเป็นเก้าอี Bนั�งพกัผ่อนสําหรับพนกังาน 
อยา่งดี 

14) โครงการมูลนิธิขาเทียมสมเด็จย่า 

สงัคมที�ต้องร่วมกนัดแูลสิ�งแวดล้อม โดยทําการประชาสมัพนัธ์และรับบริจาคหว่งฝากระป๋อง
และถุงน่องสตรี เพื�อสง่มอบให้กับทางมูลนิธิฯ นําไปจัดทําขา
บริษัทที�มีการจัดทําอย่างต่อเนื�อง สถานะดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย พิจารณาปิดโครงการในปี 
2013 และกําหนดเป็นมาตรฐานดําเนินการตอ่ไป

 

จากโครงการทั Bงหมดแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ 
ดําเนินการเพื�อพิจารณาหาแนวทางและโครงการใหม่ ๆ เพื�อเป็นการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเนื�อง ด้วยความ
ตระหนกัถึงหน้าที�ที�จะต้องรับผิดชอบในคณุภาพชีวิตตอ่พนกังานของบริษัทเองและตอ่ชมุชนรอบด้านตอ่ไป

 
ส่วนที 2 : นําดาํเนินการโดยฝ่ายสือสารองค์กร
กิจกรรม TSC บริจาคโลหิต ทาํดีเพือพ่อหลวง
ทีมาและความสาํคัญ 

 สบืเนื�องจากวนัที� 5 ธนัวาคม ของทกุปี เป็นวนัคล้ายวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทางบริษัท
ฯ จึงได้จดักิจกรรม TSC บริจาคโลหิตเพื�อถวายเป็นพระ
โลหิตในโรงพยาบาลตา่ง ๆ มีความ
วัตถุประสงค์ 

1. เพื�อแสดงออกถึงการเทิดพระเกียรติ และถวายความจงรักภกัดีแกพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

2. เพื�อสง่เสริม และสนบัสนนุให้พนกังานตระหนกัถงึการทําความดีเพื�อสงัคม 
สถานทีจัดกิจกรรม 
ห้องฝึกอบรมบริษัทฯ ชั Bน 2 อาคารโรงอาหาร 
กาํหนดการจัดกิจกรรม 

 วนัที� 25 กรกฎาคม 2555 
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โครงการย่อยการจัดทาํชั $นวางคอมพิวเตอร์จากเศษเหล็กและไม้ทีเหลือใช้

และใช้งานในรูปแบบใหมที่�ช่วยลดขยะและยงัเกิดประโยชน์เต็มที� โดย
ไม้ที�เหลือใช้กลบัมาใช้ได้ทั Bงหมด สถานะยงัอยู่ระหว่างขยายผลให้ครบทุกพื Bนที�

โครงการย่อยการลดการใช้นํ $ามันเชื $อเพลิง เพื�อเป็นส่วนหนึ�งในการอนุรักษ์พลงังาน และลดการใช้
พลงังานเชื Bอเพลงิ จึงได้เปลี�ยนจากการเติมนํ Bามนัรถยนต์บริษัทเป็นการใช้แก็ส NGV 

23.56% โครงการนี Bจะดําเนินการตอ่เนื�องถึงปี  2014 
โครงการย่อยการคัดแยกขยะ เพื�อเป็นส่วนหนึ�งในการส่งเสริมการจัดการขยะในแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสม ไม่ว่าจะนําไปกําจดั หรือนําไปดําเนินการให้เป็นประโยชน์อื�น ๆ ในรูปแบบของ 

ซึ�งเป็นแนวทางหลกัในการลดภาวะโลกร้อน โครงการนี Bจะดําเนินการ
โครงการย่อยการจัดทําเก้าอี $กระดาษ โดยโครงการดงักลา่วจะนํากล่องกระดาษเปล่าที�ไม่ใช้งานแล้ว 

มาทําเป็นเก้าอี Bนั�งพกัผ่อนสําหรับพนกังาน ช่วยลดขยะจากกล่องลงักระดาษได้เป็

โครงการมูลนิธิขาเทียมสมเด็จย่า (ตอ่เนื�อง) บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบ
สงัคมที�ต้องร่วมกนัดแูลสิ�งแวดล้อม โดยทําการประชาสมัพนัธ์และรับบริจาคหว่งฝากระป๋อง
และถุงน่องสตรี เพื�อสง่มอบให้กับทางมูลนิธิฯ นําไปจัดทําขาเทียมให้กับผู้ พิการ เป็นหนึ�งในกิจกรรมของ

มีการจัดทําอย่างต่อเนื�อง สถานะดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย พิจารณาปิดโครงการในปี 
และกําหนดเป็นมาตรฐานดําเนินการตอ่ไป 

จากโครงการทั Bงหมดแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการจดัการทางด้านสิ�งแวดล้อมอย่างจริงจงั ทั Bงยงั
ดําเนินการเพื�อพิจารณาหาแนวทางและโครงการใหม่ ๆ เพื�อเป็นการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเนื�อง ด้วยความ
ตระหนกัถึงหน้าที�ที�จะต้องรับผิดชอบในคณุภาพชีวิตตอ่พนกังานของบริษัทเองและตอ่ชมุชนรอบด้านตอ่ไป

นําดาํเนินการโดยฝ่ายสือสารองค์กร 
บริจาคโลหิต ทาํดีเพือพ่อหลวง 

ธนัวาคม ของทกุปี เป็นวนัคล้ายวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทางบริษัท
บริจาคโลหิตเพื�อถวายเป็นพระราชกุศลขึ Bน ซึ�งสอดคล้องกบั

มีความขาดแคลน  

การเทิดพระเกียรติ และถวายความจงรักภกัดีแกพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

เพื�อสง่เสริม และสนบัสนนุให้พนกังานตระหนกัถงึการทําความดีเพื�อสงัคม  

อาคารโรงอาหาร  

  

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

เศษเหล็กและไม้ทีเหลือใช้ เป็นการนําสิ�งที�ไม่ใช้แล้ว
เต็มที� โดยสามารถนําเศษเหลก็และ

ไม้ที�เหลือใช้กลบัมาใช้ได้ทั Bงหมด สถานะยงัอยู่ระหว่างขยายผลให้ครบทุกพื Bนที� โครงการนี Bจะดําเนินการ

เพื�อเป็นส่วนหนึ�งในการอนุรักษ์พลงังาน และลดการใช้
NGV  โดยสามารถลดการใช้

เพื�อเป็นส่วนหนึ�งในการส่งเสริมการจัดการขยะในแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสม ไม่ว่าจะนําไปกําจดั หรือนําไปดําเนินการให้เป็นประโยชน์อื�น ๆ ในรูปแบบของ 3R (Reduce / 

จะดําเนินการตอ่เนื�องถึงปี 2014 
นํากล่องกระดาษเปล่าที�ไม่ใช้งานแล้ว 

ลดขยะจากกล่องลงักระดาษได้เป็น

บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อการเป็นสว่นหนึ�งของ
สงัคมที�ต้องร่วมกนัดแูลสิ�งแวดล้อม โดยทําการประชาสมัพนัธ์และรับบริจาคหว่งฝากระป๋อง, เศษอลมูิเนียม 

เทียมให้กับผู้ พิการ เป็นหนึ�งในกิจกรรมของ
มีการจัดทําอย่างต่อเนื�อง สถานะดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย พิจารณาปิดโครงการในปี 

ให้ความสําคญักบัการจดัการทางด้านสิ�งแวดล้อมอย่างจริงจงั ทั Bงยงั
ดําเนินการเพื�อพิจารณาหาแนวทางและโครงการใหม่ ๆ เพื�อเป็นการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเนื�อง ด้วยความ
ตระหนกัถึงหน้าที�ที�จะต้องรับผิดชอบในคณุภาพชีวิตตอ่พนกังานของบริษัทเองและตอ่ชมุชนรอบด้านตอ่ไป 

ธนัวาคม ของทกุปี เป็นวนัคล้ายวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทางบริษัท
ราชกุศลขึ Bน ซึ�งสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปีนี Bที�ปริมาณ

การเทิดพระเกียรติ และถวายความจงรักภกัดีแกพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  



 
 กิจกรรม TSC Love the Beach (Bangsean) 2556

ทีมาและความสาํคัญ 
บริษัทฯ เห็นวา่กิจกรรมที�มีสว่นชว่ยเหลอืสภาพแวดล้อม
ในเรื�องของการ "ให้" และการชว่ยเหลอืสงัคมได้อยา่งยั�งยืน
วัตถุประสงค์ 
1.  เพื�อกระตุ้นให้ผู้คนที�อาศยัทําอาชีพอยูบ่ริเวณนั Bน รวมทั Bงนกัทอ่งเที�ยว ช่วยกนัรักษาความสะอาด ณ ชายหาด

บางแสน 
2.  เพื�อสง่เสริมการอนรัุกษ์ชายหาดบางแสน
3.  เพื�อปลกูจิตสาํนกึให้พนกังานได้เห็นถึงความสาํคญั และคณุคา่ของธรรมชาติ
4. เพื�อให้พนกังานได้ทํากิจกรรมเพื�อสงัคม รวมทั Bงปลกูฝังเรื�อง 
สถานทีจัดกิจกรรม 

 ชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบรีุ 
กาํหนดการจัดกิจกรรม 

 วนัที� 27 เมษายน 2556  
 

 กิจกรรม TSC จับมือสานฝัน
ทีมาและความสาํคัญ 

 บริษัทฯ เห็นความสาํคญัของ
พฒันาและบําเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลยับรูพา ในการดําเนินการจดัทําโครงการร่วมกนั
วัตถุประสงค์ 
1.  เพื�อปลกูจิตสาํนกึของผู้ใหญ่ ให้เลง็เห็นถึงความสาํคญัในด้านการศกึษา
2.  เพื�อเป็นการช่วยเหลอื และพฒันาความเป็นอยูข่องเด็กนกัเรียนในเขตหา่งไกลความเจริญ
3.  เพื�อสง่เสริมในด้านสขุอนามยัให้แก่เด็กนกัเรียนที�อยูห่า่งไกล
4.  เพื�อเป็นการคืนกําไรให้สูส่งัคม
สถานทีจัดกิจกรรม 
โรงเรียนบ้านเขาสตัตพรหม ต
กาํหนดการจัดกิจกรรม 

 วนัที� 16 - 18 สงิหาคม 2556
 

ทั Bงนี Bทางชมรมอาสาฯ ทําการซอ่มแซมและปรับปรุงรอบบริเวณโรงเรียน ดงันี B
  1. ทาสเีครื�องเลน่ในสนามเด็กเลน่
  2. ซอ่มแซมปรับปรุงโรงอาหาร
  3. จดัสร้างห้องพยาบาล   

 
กิจกรรม TSC บริจาคโลหิต
ทีมาและความสาํคัญ 

 สืบเนื�องจากวันที�  12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ~ 
พระบรมราชินีนาถและถือเป็นวนัแม่แห่งชาติ ดงันั Bนทางบริษัทฯ จึงได้จดักิจกรรม 

 แบบ 56-1  

- 52 - 

TSC Love the Beach (Bangsean) 2556 

รมที�มีสว่นชว่ยเหลอืสภาพแวดล้อมและสงัคมรอบข้าง จะสามารถสร้างจิตสาํนกึใ
และการชว่ยเหลอืสงัคมได้อยา่งยั�งยืน 

เพื�อกระตุ้นให้ผู้คนที�อาศยัทําอาชีพอยูบ่ริเวณนั Bน รวมทั Bงนกัทอ่งเที�ยว ช่วยกนัรักษาความสะอาด ณ ชายหาด

เพื�อสง่เสริมการอนรัุกษ์ชายหาดบางแสนให้คืนสูส่ภาพที�สมบรูณ์ 
เพื�อปลกูจิตสาํนกึให้พนกังานได้เห็นถึงความสาํคญั และคณุคา่ของธรรมชาต ิ
เพื�อให้พนกังานได้ทํากิจกรรมเพื�อสงัคม รวมทั Bงปลกูฝังเรื�อง “การให้” ตอ่ชมุชม สงัคม

ชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบรีุ  

จับมือสานฝัน : โครงการค่ายเพือนใหม่เฉลิมพระเกียรติ ปี 2556 

ของการศกึษาของเด็ก จึงได้จดัทําโครงการ TSC จบัมือสานฝันขึ Bน โดยร่วมกบัชมรมอาสา
พฒันาและบําเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลยับรูพา ในการดําเนินการจดัทําโครงการร่วมกนั

เพื�อปลกูจิตสาํนกึของผู้ใหญ่ ให้เลง็เห็นถึงความสาํคญัในด้านการศกึษา 
และพฒันาความเป็นอยูข่องเด็กนกัเรียนในเขตหา่งไกลความเจริญ

เพื�อสง่เสริมในด้านสขุอนามยัให้แก่เด็กนกัเรียนที�อยูห่า่งไกล 
เพื�อเป็นการคืนกําไรให้สูส่งัคม 

โรงเรียนบ้านเขาสตัตพรหม ต. เกาะจนัทร์   อ. เกาะจนัทร์   จ.ชลบรีุ 

2556  

ทั Bงนี Bทางชมรมอาสาฯ ทําการซอ่มแซมและปรับปรุงรอบบริเวณโรงเรียน ดงันี B 
ในสนามเด็กเลน่ใหม ่

โรงอาหาร    
   

บริจาคโลหิต ทาํดีถวายแม่หลวง 

สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ~ 
พระบรมราชินีนาถและถือเป็นวนัแม่แห่งชาติ ดงันั Bนทางบริษัทฯ จึงได้จดักิจกรรม TSC 

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

จะสามารถสร้างจิตสาํนกึให้กบัพนกังาน

เพื�อกระตุ้นให้ผู้คนที�อาศยัทําอาชีพอยูบ่ริเวณนั Bน รวมทั Bงนกัทอ่งเที�ยว ช่วยกนัรักษาความสะอาด ณ ชายหาด

ตอ่ชมุชม สงัคม 

2556  

จบัมือสานฝันขึ Bน โดยร่วมกบัชมรมอาสา
พฒันาและบําเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลยับรูพา ในการดําเนินการจดัทําโครงการร่วมกนั 

และพฒันาความเป็นอยูข่องเด็กนกัเรียนในเขตหา่งไกลความเจริญ 

สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ~ 
TSC บริจาคโลหิต 1/2556 (ทําดี



 
ถวายแมห่ลวง) เพื�อถวายเป็นพระราชกศุล  โดย
รับบริจาค ณ บริษัทฯ  
วัตถุประสงค์ 
1. เพื�อให้พนกังานแสดงออกถึง

พระบรมราชินีนาถ 
2. เพื�อสง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังานตระหนกัถงึการทําความดีเพื�อสงัคม
3. เพื�อเป็นการสง่เสริม “การให้
สถานทีจัดกิจกรรม 
ห้องฝึกอบรมบริษัทฯ ชั Bน 2 อาคารโรงอาหาร 
กาํหนดการจัดกิจกรรม 

 วนัที� 21 สงิหาคม 2556  
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เพื�อถวายเป็นพระราชกศุล  โดยประสานงานให้ทางสภากาชาดไทย (สาขาอมตะนคร

เพื�อให้พนกังานแสดงออกถึงการเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภกัดีแก่สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ~ 

เพื�อสง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังานตระหนกัถงึการทําความดีเพื�อสงัคม 
การให้”  ของพนกังาน  เพิ�มพนูการเป็นผู้มจิีตสาธารณะ  

อาคารโรงอาหาร  

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

สาขาอมตะนคร)  มาตั Bงหน่วย

การเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภกัดีแก่สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ~ 



 
 

 
 

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการครั Bงที� 
ภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทในด้านตา่งๆ คณะกรรมการเห็นวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�เพียงพอแล้วทกุด้าน

 

บริษัทได้จดัทํา และรักษาไว้ซึ�งระบบการควบคมุภา
อย่างสมํ�าเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดําเนินการ การกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที�เกี�ยวข้อง การป้องกนัรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี�ยง ซึ�งบริษัทมีการตรวจสอบภายใน
โดยวา่จ้างบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ
หนว่ยงานตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที�ได้กําหนดไว้ตามแผนการตรวจสอบประจําปีที�ได้รับอนมุตัิ
ที�คณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายบริหารแจ้งให้ตรวจสอ
บริษัท ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอยา่งตอ่เนื�อง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  
 

 จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี
บริษัท ไมพ่บประเด็นความผิดพลาดที�เป็นนยัสาํคญั บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบตัิ
ตามระเบียบ ข้อกําหนด และกฎหมายที�เกี�ยวข้องของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถกูต้อง และได้มีการป้องกัน
ทรัพย์สิน มิให้ผู้บริหาร และพนกังานนําไปใช้โดยมิชอบ รวมทั B
อยา่งตอ่เนื�อง 
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สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการครั Bงที� 1/2557  เมื�อวนัที� 26 พฤศจิกายน 2557  คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคมุ
ภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทในด้านตา่งๆ คณะกรรมการเห็นวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�เพียงพอแล้วทกุด้าน

บริษัทได้จดัทํา และรักษาไว้ซึ�งระบบการควบคมุภายใน รวมทั Bงทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายใน
อย่างสมํ�าเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดําเนินการ การกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที�เกี�ยวข้อง การป้องกนัรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี�ยง ซึ�งบริษัทมีการตรวจสอบภายใน

ยวา่จ้างบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ
หนว่ยงานตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที�ได้กําหนดไว้ตามแผนการตรวจสอบประจําปีที�ได้รับอนมุตัิ
ที�คณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายบริหารแจ้งให้ตรวจสอบกรณีพิเศษ (ถ้ามี) และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของ
บริษัท ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอยา่งตอ่เนื�อง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2556 ซึ�งจดัทําโดยบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั และฝ่ายตรวจสอบภายในของ
พบประเด็นความผิดพลาดที�เป็นนยัสาํคญั บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบตัิ

ข้อกําหนด และกฎหมายที�เกี�ยวข้องของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถกูต้อง และได้มีการป้องกัน
ทรัพย์สิน มิให้ผู้บริหาร และพนกังานนําไปใช้โดยมิชอบ รวมทั Bงได้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานให้มีคุณภาพดีขึ Bน

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง 

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคมุ
ภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทในด้านตา่งๆ คณะกรรมการเห็นวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�เพียงพอแล้วทกุด้าน 

ยใน รวมทั Bงทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายใน
อย่างสมํ�าเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดําเนินการ การกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที�เกี�ยวข้อง การป้องกนัรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี�ยง ซึ�งบริษัทมีการตรวจสอบภายใน

ยวา่จ้างบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ
หนว่ยงานตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที�ได้กําหนดไว้ตามแผนการตรวจสอบประจําปีที�ได้รับอนมุตัิ รวมทั Bงเรื�องตรวจสอบ

และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของ
บริษัท ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอยา่งตอ่เนื�อง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ   

ซึ�งจดัทําโดยบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั และฝ่ายตรวจสอบภายในของ
พบประเด็นความผิดพลาดที�เป็นนยัสาํคญั บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบตัิ

ข้อกําหนด และกฎหมายที�เกี�ยวข้องของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถกูต้อง และได้มีการป้องกัน
งได้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานให้มีคุณภาพดีขึ Bน
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10.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

บริษัททีเกียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2555 2556 

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปประเภทสายเบรคหน้า

รถยนต์ 
 
 
 
2)  ลกูหนี Bการค้า 

-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 

5.83 
 
 
 
 
 
1.31 

4.91 
 
 
 
 
 
0.82 

  -เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Bนตามปกติโดย  
เป็นราคาที�ให้กําไรขั Bนต้นในอตัราที�ใกล้เคียงกับอตัรา
กําไรขั Bนต้นที�บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกนัให้กบับคุคลอื�นที�ไมม่ีความเกี�ยวข้อง
กบับริษัท 

 
  -กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม

เกณฑ์ปกติที�ให้แก่ลกูหนี Bการค้าทั�วไป 

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

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จฬุางกูร นายทวีฉัตร จฬุางกูร 
และนายกรกฤช จฬุางกรู 

2.  บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี  
(SAS) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปประเภทสายคนัเร่ง สาย

เบรค สายเปิดฝากระโปรง สายเปิดฝาถังนํ Bามนั 
และสายปรับเบาะที�นั�งสําหรับรถยนต์ 

 
 
2)  ลกูหนี Bการค้า 

-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 

4.12 
 
 
 
 
 
1.63 

4.55 
 
 
 
 
 
1.34 

  -เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที�เกิดขึ Bนตามปกติโดยเป็น
ราคาที�ให้กําไรขั Bนต้นในอัตราที�ใกล้เคียงกับอัตรา
กําไรขั Bนต้นที�บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกนัให้กบับคุคลอื�นที�ไมม่ีความเกี�ยวข้อง
กบับริษัท 

 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติที�ให้แก่ลกูหนี Bการค้าทั�วไป 
 
 

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

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จฬุางกูร นายทวีฉัตร จฬุางกูร 
และนายกรกฤช จฬุางกรู 

 

10. รายการระหว่างกัน   
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บริษัททีเกียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2555 2556 

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายชิ Bนส่วนเหล็ก  เ พื� อ นําไปใช้ในการ

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

 
 
2)  ลกูหนี Bการค้า 
      -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ      

บริการ 

13.39 
 
 
 
 
 

4.40 

20.12 
 
 
 
 
 

3.21 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Bนตามปกต ิ
โดยราคาขายเป็นราคาที�ให้กําไรขั Bนต้นในอตัราที�
ใกล้เคียงกับอัตรากําไรขั Bนต้นที�บริษัทได้รับจาก
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อื�นที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Bการค้าทั�วไป 

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

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู 

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายผลิตภัณฑ์ สํา เ ร็ จ รูปประ เภทสาย 

ปรับเบาะที�นั�งสําหรับรถยนต์ 
 
 
 
 2)  ลกูหนี Bการค้า 
       -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และ   

บริการ 

5.44 
 
 
 
 
 

2.25 

4.76 
 
 
 
 
 

1.14 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Bนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Bนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Bนต้นที�บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตกิารค้าทั�วไป 

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

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร    
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู 
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บริษัททีเกียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2555 2556 

5.  บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  
(CAPCO) 

1)  คา่ซื Bอผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื Bอ ชิ Bนส่วนพลาสติก เหล็ก สังกะสี เพื�อ
นํามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และจกัรยานยนต์ 

 
 
 
2)  เจ้าหนี Bการค้า 
     -ยอดคงค้างจากการซื Bอผลิตภณัฑ์และบริการ 

25.35 
 
 
 
 
 
 

9.95 

33.42 
 
 
 
 
 
 

8.32 

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

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

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร   
จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนะเมลือง  นายสริศ พัฒนะเมลือง 
และนายกรกฤช  จฬุางกรู 

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

 

1)  คา่ซื Bอผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื Bอ ชิ Bน ส่ ว น ย า ง  เ พื� อ นํ า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร    
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
จกัรยานยนต์ 

 
 
2)  เจ้าหนี Bการค้า 
      -ยอดคงค้างจากการซื Bอผลิตภณัฑ์และบริการ 

 

39.15 
 
 
 
 
 

18.94 

69.78 
 
 
 
 
 

10.81 

-เป็นรายการซื Bอผลิตภัณฑ์ที� เกิดขึ Bนตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Bอจากคู่ค้ารายอื�น โดยทําการ
เปรียบเทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการ   
รายอื�นที�มีอยู่ในประเทศไทย แล้วพิจารณาเลือก   
ผู้ ที�เสนอราคาตํ�าสดุ 
 
-ระยะเวลาการให้สินเ ชื�อทางการค้าที�ไ ด้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Bการค้า
ทั�วไป 

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

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

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2555 2556 

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

 (ตอ่) 
 

3)  เจ้าหนี Bสินทรัพย์ 
-ยอดคงค้างจากการซื Bอแม่พิมพ์ 

  
 

4)  ซื Bอสินทรัพย์ 
-ซื Bอแม่พิมพ์เพื�อผลิตชิ Bนส่วน 

- 
 
 
 

1.61 
 

0.52 
 
 
 

3.31 
 

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

- เป็นรายการสั�งทําแม่พิมพ์เพื�อผลิตชิ Bนส่วนซึ�ง
เกิดขึ Bนเช่นเดียวกบัคูค่้ารายอื�น 

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

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

7.  บจ.จอห์นสนั คอนโทรลล์  
     แอนด์ ซมัมิท อินทีเรียส์ 

(JSI) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายผลิตภัณฑ์สําเ ร็จ รูปประเภทสาย      

ปรับเบาะที�นั�งสําหรับรถยนต์ 
 
 
 
2)  ลกูหนี Bการค้า 
    -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

21.54 
 
 
 
 
 

8.00 

20.84 
 
 
 
 
 

4.97 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Bนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Bนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Bนต้นที�บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้ กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 

-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตกิารค้าทั�วไป 

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

2) กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จฬุางกรู 
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บริษัททีเกียวข้อง 
 

ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2555 2556 

8. บจ.ซมัมิท แอนเซ ่ออโต พาร์ท 
    (SAA) 

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

 
   
2)  ลกูหนี Bการค้า 
    -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

11.39 
 
 
 
 
 

3.99 

13.43 
 
 
 
 
 

2.03 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Bนตามปกต ิ
โดยราคาขายเป็นราคาที�ให้กําไรขั Bนต้นในอตัราที�
ใกล้เคียงกับอัตรากําไรขั Bนต้นที�บริษัทได้รับจาก
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อื�นที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Bการค้าทั�วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจฬุางกูร โดยถือหุ้นรวมกนัในสดัส่วน
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที�ชําระเเล้วของ SAA สําหรับ
หุ้นส่วนที�เหลืออีกร้อยละ 75 เป็นบุคคลที�ไม่มีความเกี�ยวข้อง
กบับริษัท 

2) กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายกรกฤช 
จฬุางกรู 

9.  บจ.ไทยออโต อินดสัตรี 
(TAI) 

คา่ซื Bอผลิตภณัฑ์และบริการ 
- ซื Bอชิ Bนส่วนเหล็กขึ Bนรูป เพื�อนํามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ 

 
 

0.03 0.03 -เป็นรายการซื Bอผลิตภัณฑ์ที� เกิดขึ Bนตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Bอจากคู่ค้ารายอื�น  โดยทําการ
เปรียบเทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการ
รายอื�นที�มีอยู่ในประเทศไทย แล้วพิจารณาเลือก 
ผู้ ที�เสนอราคาตํ�าสดุ 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 
100 ของทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของ TAI 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู 
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บริษัททีเกียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2555 2556 

10. บจ. ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า   
(SCS) 

 

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

2)  เจ้าหนี Bการค้า 
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 

2.92 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.97 

5.39 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.70 

-เ ป็นรายการซื Bอผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ Bน
ส่วนประกอบที�ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที�จะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทั Bงนี B หากเป็นกรณีที�มีผู้ ขายผลิตภัณฑ์
รายอื�นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทําการ
เปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที�เสนอ
ราคาตํ�าสดุ 
 

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

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

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

ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2555 2556 

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

1) รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
    -ขายผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปประเภทสายปรับ    

เบาะที�นั�ง สายเบรคและสายคันเร่งสําหรับ    
รถยนต์ 

 
 
2)  ลกูหนี Bการค้า 
    -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
 
3)  คา่ซื Bอผลิตภณัฑ์และบริการ 

 -ซื Bอชิ Bนส่วนและวัตถุดิบ เพื�อนํามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ และสายควบคมุ
รถจกัรยานยนต์ 

 
 

 

5.00 
 
 
 
 
 

0.74 
 
 

423.63 

6.39 
 
 
 
 
 

0.68 
 
 

488.71 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Bนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Bนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Bนต้นที�บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Bการค้าทั�วไป 
 
-เป็นรายการซื Bอผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ Bน
ส่วนประกอบที�ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที�จะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจัดหาวตัถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทั Bงนี B หากเป็นกรณีที�มีผู้ ขายผลิตภัณฑ์
รายอื�นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทําการ
เปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที�เสนอ
ราคาตํ�าสดุ 

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

2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ�งเป็นประธานกรรมการบริหาร 
และยงัดํารงตําเเหน่งเป็นกรรมการทา่นหนึ�งของบริษัท 
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บริษัททีเกียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2555 2556 

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

4)  คา่ใช้จ่ายอื�น 
-คา่ธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิคสําหรับการผลิตสายควบคุมรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ เเละชุดควบคุมรางกระจก
หน้าตา่งรถยนต์  
 

5)  เจ้าหนี Bการค้า 
-ยอดคงค้างจากการซื Bอผลิตภณัฑ์และบริการ 

 
 
6)  เจ้าหนี Bอื�น 

-คา่ธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิคสําหรับการผลิตสายควบคุมรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ เเละชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ เเบบใช้สายเคเบิลควบคุม
ทั Bงหมด 

32.82 
 
 
 
 
 
88.62 
 
 
 
13.07 

53.81 
 
 
 
 
 
53.46 
 
 
 
13.28 

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

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

2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ�งเป็นประธานกรรมการบริหาร 
และยงัดํารงตําเเหน่งเป็นกรรมการทา่นหนึ�งของบริษัท 
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บริษัททีเกียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2555 2556 

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

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

8) รายได้ค่าเคลมผลิตภณัฑ์ 
      -รายได้จากการเคลมผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

ประเภทสายปรับ เบาะที�นั�ง สายเบรคและ
สายคนัเร่งสําหรับรถยนต์ 

4.28 
 
 
 
 

0.10 

7.85 
 
 
 
 

0.38 

-เป็นรายการซื Bอสินทรัพย์ ที�ไม่สามารถผลิตใน
ประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถจัดหาจากแหล่ง
ภายในประเทศไทยได้  
 
 
-เป็นรายการจากการเคลมผลิตภณัฑ์ 

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

2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ�งเป็นประธานกรรมการบริหาร 
และยงัดํารงตําเเหน่งเป็นกรรมการทา่นหนึ�งของบริษัท 

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ขายชิ Bนส่วนเหล็กและยาง เพื�อนําไปใช้ใน
การประกอบสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 

 
 
 
 

2)  ลกูหนี Bการค้า 
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

6.06 
 
 
 
 
 
 

1.46 
 

8.91 
 
 
 
 
 
 

1.56 
 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Bนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Bนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Bนต้นที�บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 

-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Bการค้าทั�วไป 

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

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

3) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 
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บริษัททีเกียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2555 2556 
12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม (ตอ่) 
      (HI-LEX Vietnam Co.,Ltd.) 
       

3)  เจ้าหนี Bการค้า 
-ยอดคงค้างจากการซื Bอผลิตภณัฑ์และบริการ 

 
 
4)  คา่ซื Bอผลิตภณัฑ์และบริการ 

-ซื Bอชิ Bนส่วนและวตัถุดิบ เพื�อนํามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ และสายควบคมุ
รถจกัรยานยนต์ 

 
 
 
 

15.19 
 
 
 

100.10 
 
 
 
 
 
 

 

11.63 
 
 
 

107.42 
 
 
 
 
 
 
 

- ระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าที�ได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Bการค้า
ทั�วไป 
 
-เป็นรายการซื Bอผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ Bน
ส่วนประกอบที�ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที�จะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจัดหาวตัถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทั Bงนี B หากเป็นกรณีที�มีผู้ ขายผลิตภัณฑ์
รายอื�นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทําการ
เปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที�เสนอ
ราคาตํ�าสดุ 

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

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

3) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ขายชิ Bนส่วนเหล็ก ยาง และทองเหลือง เพื�อ
นําไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ รวมทั Bงชุดควบคุมราง
หน้าตา่งรถยนต์ 
 

2)  ลกูหนี Bการค้า 
     -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ        

บริการ 

11.58 
 
 
 
 

 

4.11 

26.29 
 
 
 
 

 

10.70 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Bนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Bนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Bนต้นที�บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 

-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Bการค้าทั�วไป 

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

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2555 2556 

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

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

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

 
 
2)  ลกูหนี Bการค้า 
     -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ      

บริการ 
 
3) คา่ซื Bอสินค้าและบริการ 

-ซื Bอชิ Bนส่วนและวัตถุดิบ เพื�อนํามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ และสายควบคมุ
รถจกัรยานยนต์ 

 

13.07 
 
 
 
 
 

2.85 
 
 
 

0.72 

5.74 
 
 
 
 
 

2.46 
 
 
 

0.49 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Bนตามปกต ิ
โดยราคาขายเป็นราคาที�ให้กําไรขั Bนต้นในอตัราที�
ใกล้เคียงกับอัตรากําไรขั Bนต้นที�บริษัทได้รับจาก
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อื�นที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท  
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Bการค้าทั�วไป 
 
 
-เป็นรายการซื Bอผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ Bน
ส่วนประกอบที�ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที�จะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจัดหาวตัถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ 

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

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 
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บริษัททีเกียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2555 2556 

15. ไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรเวท       
ลิมิเตด็  

     (HI-LEX India Private 
Limited)  

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายชิ Bนส่วนเหล็กและยาง เพื�อนําไปใช้ใน

การประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุด
ควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 
 

2)  ลกูหนี Bการค้า 
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ      
บริการ 

 

3)  คา่ซื Bอผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ซื Bอ ชิ Bนส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์ เ พื�อ      

นํามาใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์ 
และรถจกัรยานยนต์  

 
 
4)  เจ้าหนี Bการค้า 

-ยอดคงค้างจากการซื Bอผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

 
 

0.66 
 
 
 
 

0.37 
 
 
 
 

1.75 
 
 
 
 
 

0.57 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

1.66 
 
 
 
 
 
- 
 
 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Bนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Bนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Bนต้นที�บริษัทได้รัจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Bการค้าทั�วไป  
 
 
 
-เป็นรายการซื Bอผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Bนตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Bอจากคู่ค้ารายอื�น โดยทําการ
เทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอื�น
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที�เสนอ
ราคาตํ�าสดุ 
 
-ระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าที�ไ ด้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Bการค้า
ทั�วไป 

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

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 
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บริษัททีเกียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2555 2556 

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

 1)  คา่ซื Bอผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ซื Bอ ชิ Bนส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์ เ พื�อ      

นํามาใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์ 
และรถจกัรยานยนต์  

 
 
2)  เจ้าหนี Bการค้า 

-ยอดคงค้างจากการซื Bอผลิตภัณฑ์และ
บริการ 
 

3) ซื Bอสินทรัพย์ 
 - ซื Bอเครื� องจักรและอุปกรณ์เพื�อผลิตสาย 
Inner 

 19.48 
 
 
 
 
 

2.31 
 
 
 

   7.37 

14.12 
 
 
 
 
 

1.77 
 
 
 

13.48 

-เป็นรายการซื Bอผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Bนตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Bอจากคู่ค้ารายอื�น โดยทําการ
เทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอื�น
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที�เสนอ
ราคาตํ�าสดุ 
 
-ระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าที�ไ ด้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Bการค้า
ทั�วไป 
 
-เป็นรายการซื Bอสินทรัพย์ ที�ไม่สามารถผลิตใน
ประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถจัดหาจากแหล่ง
ภายในประเทศไทยได้  

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

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 
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บริษัททีเกียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2555 2556 

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

1)  คา่ซื Bอผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ซื Bอ ชิ Bนส่วนเหล็กประเภทสายเ กียร์  เ พื� อ      

นํามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ 
และรถจกัรยานยนต์   

 
 
2)  เจ้าหนี Bการค้า 

-ยอดคงค้างจากค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ 
 

3)  ลกูหนี Bอื�น 
-ยอดเคลมคา่ใช้จ่ายนําเข้าคา่ภาษีอากร 

20.87 
 
 
 
 
 

4.88 
 
 
 
- 

14.19 
 
 
 
 
 

0.06 
 
 
 
- 

-เป็นรายการซื Bอผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Bนตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Bอจากคู่ค้ารายอื�น โดยทําการ
เทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอื�น
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที�เสนอ
ราคาตํ�าสดุ 
 
-ระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าที�ไ ด้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Bการค้า
ทั�วไป 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Bการค้าทั�วไป 
 

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

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 
 
 
 

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายชิ Bนส่วนเหล็กและยาง เพื�อนําไปใช้ใน

การประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุด
ควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 

 
 

2)  ลกูหนี Bการค้า 
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ 
บริการ 

4.06 
 
 
 
 
 

0.55 

5.27 
 
 
 
 
 

0.86 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Bนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Bนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Bนต้นที�บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 

-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Bการค้าทั�วไป 

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

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 
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บริษัททีเกียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2555 2556 

19. บจ. โชงกิง ไฮเล็กซ์ เคเบลิ ซสิ
เตม็  

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

1)  คา่ซื Bอผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื Bอ ชิ Bนส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์  เ พื� อ
นํามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์   

- 
 
 
 

 

0.30 
 
 
 

 

-เป็นรายการซื Bอผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Bนตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Bอจากคู่ค้ารายอื�น โดยทําการ
เทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอื�น
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที�เสนอ
ราคาตํ�าสดุ 
 

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

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 
 

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

1) เจ้าหนี Bการค้า 
     - ยอดคงค้างจากค่าซอ่มแซม 
 
2)  ซื Bอสินค้า 

-ซื Bอชิ Bนส่วนเพื�อมาใช้กบัเครื�องจกัรและ 
อปุกรณ์ 

- 
 
 

0.91 

1.39 
 
 

5.32 

-ระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าที�ไ ด้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Bการค้า
ทั�วไป 
-เ ป็นรายการ ซื Bอสิน ค้ า เ พื� อ นํามาซ่อมแซม
เครื�องจกัรและอปุกรณ์ 

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

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 
 

21. บจ. โชงกิง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล
เคเบลิ ซสิเตม็  

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

1)  คา่ซื Bอผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื Bอ ชิ Bนส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์  เ พื� อ
นํามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์   
 

2)  เจ้าหนี Bการค้า 
-ยอดคงค้างจากการซื Bอผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

 

0.15 
 
 
 
 

0.14 
 

1.04 
 
 
 
 
- 
 

-เป็นรายการซื Bอผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Bนตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Bอจากคู่ค้ารายอื�น โดยทําการ
เทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอื�น
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที�เสนอ
ราคาตํ�าสดุ 
- ระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าที�ได้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Bการค้า
ทั�วไป 
 

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

2)   กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 
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บริษัททีเกียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงือนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2555 2556 

22. บจ.  ไฮเล็กซ์ แมคซิกานา  
     (Hi-Lex Mexicana S.A de  

C.V.) 

  1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายชิ Bนส่วนเหล็กประเภทสายเร่ง เพื�อ

นําไปใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์ 
และรถจกัรยานยนต์ 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 

0.26 
 
 
 
 
 
 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Bนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Bนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Bนต้นที�บริษัทได้รัจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 

1)     ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของ
ทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์ แมคซกิานา 

2)     กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 



 
10.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกนัตามข้อ 
ผลิตภัณฑ์ และบริการรวมถึงรายการซื Bอสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการที�เกิดขึ Bนตามปกติของบริษัท และ
เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทํารายการดงักลา่วบริษัทได้
พิจารณาถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นสาํคญั โดยเงื�อนไขตา่ง ๆ ของรายการระหว่างกนั
ที�เกิดขึ Bนจะถกูกําหนดให้เป็นไปตามเงื�อนไขการค้าทั�วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแขง่ขั
ความสมเหตสุมผล  และมีเงื�อนไขไมแ่ตกตา่งจากการทํารายการกบับคุคลภายนอก

 
10.3 มาตรการหรือขั $นตอนในการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 

บริษัทมีขั Bนตอนการอนมุตัิการทํารายการระหวา่งกนั คือ รายการระหว่างกนัต้องอยู่บนพื Bนฐานของความจําเป็น 
ความสมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบตัิเช่นเดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก กรณีที�มีรายการ
ระหวา่งกนัของบริษัท หรือบริษัทร่วมกบับคุคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจ
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็
การเข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั Bน ๆ โดยพิจารณาเงื�อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามลกัษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกบัราคาของบคุคลภายนอกหรือราคา
ตลาด และในกรณีที�มีรายการระหว่างกันที�มีสาระสําคญั  บริ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั Bงการประชุมผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี  ทั Bงนี Bหากคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที�อาจเกิดขึ Bน บริษัทจะจัดให้ผู้ เชี�ยวชาญอิสระ เป็นผู้ ให้
ความเห็นเกี�ยวกับรายการระห
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
รายการดงักลา่ว อีกทั Bงจะมีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที�ตรวจสอบ หรือสอบ
ทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท

 
10.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในอนาคตบริษัทอาจมีความจําเป็นที�จะต้องเข้าทํารายการระหวา่งกนั บริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของ
ประเทศไทย รวมทั Bงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี เรื�องการเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบับคุคล หรือกิจการที�เกี�ยวข้อง
กนั ซึ�งกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
ข้อมลูการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่

กรณีการเข้าทํารายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ Bนเป็นปกติ เช่น การจ้างผลติชิ Bนงาน การซื Bอผลติภณัฑ์และวตัถดุิบ และ
การขายผลิตภณัฑ์ เป็นรายการที�เกิดขึ Bนต่อเนื�องในอนาคต บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ และแนวทางในการ
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทั�วไป โดยอ้างอิงกั
สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดที�ใช้กับลกูค้าทั�วไป รวมทั Bงสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลกัเกณฑ์ของรายการที�เข้าขา่ยเป็นรายการที�เกิดขึ Bนเป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดให้มีการ
ตรวจสอบการทํารายการระหวา่งกนั
ปฏิบตัิตามระเบียบของบริษัท และเป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ
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ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน  
กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกนัตามข้อ (10.1) แล้วมีความเห็นว่ารายการซื Bอขาย
ผลิตภัณฑ์ และบริการรวมถึงรายการซื Bอสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการที�เกิดขึ Bนตามปกติของบริษัท และ

ผล และจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทํารายการดงักลา่วบริษัทได้
พิจารณาถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นสาํคญั โดยเงื�อนไขตา่ง ๆ ของรายการระหว่างกนั
ที�เกิดขึ Bนจะถกูกําหนดให้เป็นไปตามเงื�อนไขการค้าทั�วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแขง่ขั
ความสมเหตสุมผล  และมีเงื�อนไขไมแ่ตกตา่งจากการทํารายการกบับคุคลภายนอก

มาตรการหรือขั $นตอนในการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั  
บริษัทมีขั Bนตอนการอนมุตัิการทํารายการระหวา่งกนั คือ รายการระหว่างกนัต้องอยู่บนพื Bนฐานของความจําเป็น 
ความสมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบตัิเช่นเดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก กรณีที�มีรายการ
ระหวา่งกนัของบริษัท หรือบริษัทร่วมกบับคุคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจ
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็
การเข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั Bน ๆ โดยพิจารณาเงื�อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามลกัษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกบัราคาของบคุคลภายนอกหรือราคา
ตลาด และในกรณีที�มีรายการระหว่างกันที�มีสาระสําคญั  บริษัทจะจัดให้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั Bงการประชุมผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี  ทั Bงนี Bหากคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที�อาจเกิดขึ Bน บริษัทจะจัดให้ผู้ เชี�ยวชาญอิสระ เป็นผู้ ให้
ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื�อนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
รายการดงักลา่ว อีกทั Bงจะมีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที�ตรวจสอบ หรือสอบ

สอบบญัชีของบริษัท 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต  
ในอนาคตบริษัทอาจมีความจําเป็นที�จะต้องเข้าทํารายการระหวา่งกนั บริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของ

เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี เรื�องการเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบับคุคล หรือกิจการที�เกี�ยวข้อง
กนั ซึ�งกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผย
ข้อมลูการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และการได้มาหรือจําหนา่ยไป  

กรณีการเข้าทํารายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ Bนเป็นปกติ เช่น การจ้างผลติชิ Bนงาน การซื Bอผลติภณัฑ์และวตัถดุิบ และ
การขายผลิตภณัฑ์ เป็นรายการที�เกิดขึ Bนต่อเนื�องในอนาคต บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ และแนวทางในการ
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทั�วไป โดยอ้างอิงกับราคา และเงื�อนไขที�เหมาะสมและราคายุติธรรม 
สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดที�ใช้กับลกูค้าทั�วไป รวมทั Bงสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลกัเกณฑ์ของรายการที�เข้าขา่ยเป็นรายการที�เกิดขึ Bนเป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดให้มีการ
ตรวจสอบการทํารายการระหวา่งกนัโดยว่าจ้างผู้ เชี�ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดําเนินการตรวจสอบว่า ได้
ปฏิบตัิตามระเบียบของบริษัท และเป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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แล้วมีความเห็นว่ารายการซื Bอขาย
ผลิตภัณฑ์ และบริการรวมถึงรายการซื Bอสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการที�เกิดขึ Bนตามปกติของบริษัท และ

ผล และจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทํารายการดงักลา่วบริษัทได้
พิจารณาถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นสาํคญั โดยเงื�อนไขตา่ง ๆ ของรายการระหว่างกนั
ที�เกิดขึ Bนจะถกูกําหนดให้เป็นไปตามเงื�อนไขการค้าทั�วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแขง่ขนั หรือเป็นราคาที�มี
ความสมเหตสุมผล  และมีเงื�อนไขไมแ่ตกตา่งจากการทํารายการกบับคุคลภายนอก 

บริษัทมีขั Bนตอนการอนมุตัิการทํารายการระหวา่งกนั คือ รายการระหว่างกนัต้องอยู่บนพื Bนฐานของความจําเป็น 
ความสมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบตัิเช่นเดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก กรณีที�มีรายการ
ระหวา่งกนัของบริษัท หรือบริษัทร่วมกบับคุคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจ
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี�ยวกบัความจําเป็นใน
การเข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั Bน ๆ โดยพิจารณาเงื�อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามลกัษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกบัราคาของบคุคลภายนอกหรือราคา

ษัทจะจัดให้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั Bงการประชุมผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี  ทั Bงนี Bหากคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที�อาจเกิดขึ Bน บริษัทจะจัดให้ผู้ เชี�ยวชาญอิสระ เป็นผู้ ให้

ว่างกันดังกล่าว เพื�อนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
รายการดงักลา่ว อีกทั Bงจะมีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที�ตรวจสอบ หรือสอบ

ในอนาคตบริษัทอาจมีความจําเป็นที�จะต้องเข้าทํารายการระหวา่งกนั บริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี เรื�องการเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบับคุคล หรือกิจการที�เกี�ยวข้อง
รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผย

กรณีการเข้าทํารายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ Bนเป็นปกติ เช่น การจ้างผลติชิ Bนงาน การซื Bอผลติภณัฑ์และวตัถดุิบ และ
การขายผลิตภณัฑ์ เป็นรายการที�เกิดขึ Bนต่อเนื�องในอนาคต บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ และแนวทางในการ

บราคา และเงื�อนไขที�เหมาะสมและราคายุติธรรม 
สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดที�ใช้กับลกูค้าทั�วไป รวมทั Bงสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลกัเกณฑ์ของรายการที�เข้าขา่ยเป็นรายการที�เกิดขึ Bนเป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดให้มีการ

โดยว่าจ้างผู้ เชี�ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดําเนินการตรวจสอบว่า ได้



 
อยา่งไรก็ตาม หากมีการเข้าทํารายการระหว่างกนัที�ไม่เข้าข่ายรายการที�เกิดขึ Bนเป็นปกติดงักลา่วข้างต้น บริษัท
จะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการระหว่าง
กัน  และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินของบริษัท และเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที�ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั Bงนี B หากมีรายการระหวา่งกนัเกิดขึ Bนกบับคุคลที�เกี�ยวข้อง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต 
ดงักลา่ว ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ Bน บริษัท
จะจัดให้มีบุคคลที�มีความรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที�มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ ให้
ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกนั โดย
ชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช้ประกอบการตดัสินของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื�อให้มี
ความมั�นใจวา่การเข้าทํารายการดงักลา่วจะไมเ่ป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท แตเ่ป็นการทํารายการที�บริษัทได้คํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย
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อยา่งไรก็ตาม หากมีการเข้าทํารายการระหว่างกนัที�ไม่เข้าข่ายรายการที�เกิดขึ Bนเป็นปกติดงักลา่วข้างต้น บริษัท
ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั คําสั�ง หรือข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการระหว่าง
กัน  และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินของบริษัท และเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที�ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการ

หากมีรายการระหวา่งกนัเกิดขึ Bนกบับคุคลที�เกี�ยวข้อง มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของรายการ
ดงักลา่ว ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ Bน บริษัท
จะจัดให้มีบุคคลที�มีความรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที�มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ ให้
ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบคุคลที�มีความรู้ความ
ชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช้ประกอบการตดัสินของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื�อให้มี
ความมั�นใจวา่การเข้าทํารายการดงักลา่วจะไมเ่ป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ ถือ

บริษัท แตเ่ป็นการทํารายการที�บริษัทได้คํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย

 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

อยา่งไรก็ตาม หากมีการเข้าทํารายการระหว่างกนัที�ไม่เข้าข่ายรายการที�เกิดขึ Bนเป็นปกติดงักลา่วข้างต้น บริษัท
วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั คําสั�ง หรือข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการระหว่าง
กัน  และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินของบริษัท และเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที�ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการ

มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้ง
วกบัความเหมาะสมของรายการ

ดงักลา่ว ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ Bน บริษัท
จะจัดให้มีบุคคลที�มีความรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที�มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ ให้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบคุคลที�มีความรู้ความ
ชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช้ประกอบการตดัสินของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื�อให้มี
ความมั�นใจวา่การเข้าทํารายการดงักลา่วจะไมเ่ป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ ถือ

บริษัท แตเ่ป็นการทํารายการที�บริษัทได้คํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 



 
 
 
 

  11.1 งบการเงนิ 
 

(ก) สรุปรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ
 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ
 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบงบทางการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด 
การเงินที�ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึ Bนตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลื
นโยบายบญัชีที�เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ�าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัอย่างดีที�สดุในการจดัทํา รวมทั Bงมีการ
เปิดเผยข้อมลูที�สาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
 

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที�มีประสิทธิผล 
ความถูกต้อง ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากัด
ในการตรวจสอบนั Bนทางคณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารตา่ง ๆ เพื�อให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสด
ความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผู้ สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีที�แสดงไว้ใน
รายงานประจําปีแล้ว 
 

 ในการนี B บริษัทได้แตง่ตั Bงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งประกอบด้วยกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที�หรือลกูจ้าง
บริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบเกี�ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี�ยวกบัเรื�องนี B ซึ�งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ
 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดบัที�น่าพอใจและสามารถ
สร้างความเชื�อมั�นอยา่งมีเหตผุลวา่ งบการเงินของบริษัท 
ตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป และปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง
 

 
 
       

                              (นายสริศ พฒันะเมลอืง
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สรุปรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ และรายงานการสอบบัญชี

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบงบทางการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด 
การเงินที�ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึ Bนตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลื
นโยบายบญัชีที�เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ�าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัอย่างดีที�สดุในการจดัทํา รวมทั Bงมีการ
เปิดเผยข้อมลูที�สาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที�มีประสิทธิผล เพื�อให้มั�นใจว่าการบนัทึกข้อมูลทางบญัชีมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากัด
ในการตรวจสอบนั Bนทางคณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารตา่ง ๆ เพื�อให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสด
ความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผู้ สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีที�แสดงไว้ใน

ในการนี B บริษัทได้แตง่ตั Bงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งประกอบด้วยกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที�หรือลกูจ้าง
ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เกี�ยวกบัเรื�องนี B ซึ�งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดบัที�น่าพอใจและสามารถ
างมีเหตผุลวา่ งบการเงินของบริษัท ประจําปี สิ Bนสดุวนัที� 30 กนัยายน 2556 มีความเชื�อถือได้ โดยได้ปฏิบตัิ

ตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป และปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง

        
นายสริศ พฒันะเมลอืง)       (นายสรรเสริญ จฬุางกรู

        กรรมการผู้จดัการ                                ประธานกรรมการ

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

และรายงานการสอบบัญชี 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบงบทางการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) และข้อมูลทาง
การเงินที�ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึ Bนตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้
นโยบายบญัชีที�เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ�าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัอย่างดีที�สดุในการจดัทํา รวมทั Bงมีการ

เพื�อให้มั�นใจว่าการบนัทึกข้อมูลทางบญัชีมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากัด 
ในการตรวจสอบนั Bนทางคณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารตา่ง ๆ เพื�อให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผู้ สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีที�แสดงไว้ใน

ในการนี B บริษัทได้แตง่ตั Bงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งประกอบด้วยกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที�หรือลกูจ้าง
ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดบัที�น่าพอใจและสามารถ
ความเชื�อถือได้ โดยได้ปฏิบตัิ

ตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป และปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

นายสรรเสริญ จฬุางกรู) 
กรรมการผู้จดัการ                                ประธานกรรมการ 



 
สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 
  

งบการเงินของบริษัทปี 2554 – 2556 ตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สหการสอบบญัชี  จํากัด
ความเห็นและรายงานการตรวจสอบดงันี B 
 

งบการเงนิปี 2554 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
 

งบการเงนิปี 2555 ณ วนัที� 30 กนัยายน 
 

งบการเงนิปี 2556 ณ วนัที� 30 กนัยายน 
 

งบกําไรขาดทุน 

 รายได้จากการขาย 

 ต้นทนุขาย 
     กําไรขั $นต้น 
 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 รายได้อื�น 
     กําไรจากการดาํเนินงาน 
 ดอกเบี Bยจ่าย 
 ภาษีเงินได้ 
กําไร (ขาดทนุ) จากการเปลี�ยนแปลงประมาณการตามหลกั

 คณิตศาสตร์ประกนัภยั*** 

 กําไรสุทธิสําหรับงวด 

งบดุล 

 สินทรัพย์หมุนเวียน 
     เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
     เงินลงทนุชั�วคราว 
     ลกูหนี Bการค้าและลกูหนี Bอื�น- กิจการที�เกี�ยวข้องกนั
     ลกูหนี Bการค้าและลกูหนี Bอื�น - ทั�วไป 
     สินค้าคงเหลือ 
     อื�น ๆ 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 
     เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั
     ที�ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 
     สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�น 

 รวมสินทรัพย์ 
** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, 

*** ผลตา่งจากการคํานวณผลประโยชน์พนกังานตามหลั
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สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีทีผ่านมา 

ตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สหการสอบบญัชี  จํากัด

ธนัวาคม 2554  ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่เีงื�อนไข 

กนัยายน 2555  ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่เีงื�อนไข 

กนัยายน 2556  ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่เีงื�อนไข 

ปี 2554 ปี 2555**
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ

2,253 100 2,355 

1,778 79 1,951 
475 21 404 
303 13 266 
43 2 26 

215 10 164 
1 0 1 

14 1 9 
จากการเปลี�ยนแปลงประมาณการตามหลกั 0 0 0 

   

200 9 154 

 
    

98 5 141 
113 6 0 

กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 26 1 32 
212 11 631 
514 26 415 
40 2 38 

1,003 51 1,257 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั 26 1 26 

926 48 1,143 
1 0 1 

1,956 100 2,427 
2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 

ผลตา่งจากการคํานวณผลประโยชน์พนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของ ปี 2554–2556 จากการประมาณการและเกิดขึ Bนจริง

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สหการสอบบญัชี  จํากัด ซึ�งได้แสดง

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่เีงื�อนไข  

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่เีงื�อนไข  

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่เีงื�อนไข  

5** ปี 2556 
ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

100 3,656 100 

83 2,895 79 
17 761 21 
11 484 13 

1 77 2 
7 354 10 
0 11 0 
0 16 1 
0 6 0 
   

7 321 9 

  
6 213 8 
0 0 0 
1 30 1 

26 591 23 
17 414 16 

2 25 1 
52 1,273 49 

1 26 1 
47 1,297 50 

0 1 0 

100 2,597 100 

จากการประมาณการและเกิดขึ Bนจริง 



 

งบดุล (ต่อ) 

 หนี $สินหมุนเวียน 
     เงินกู้ ยืมระยะสั Bนจากสถาบนัการเงิน 
     เจ้าหนี Bการค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 
     เจ้าหนี Bการค้า – กิจการอื�น 
     เจ้าหนี Bจากการซื Bอสินทรัพย์ 
     เจ้าหนี Bเช่าซื Bอสินทรัพย์ที�ถงึกําหนดชําระภายใน 
     เงินกู้ ยืมระยะยาวที�ถงึกําหนดชําระภายใน 1 
     เจ้าหนี Bอื�น 
     คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 
     หนี Bสินหมนุเวียนอื�น 

 รวมหนี $สินหมุนเวียน 
     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
     เจ้าหนี Bเช่าซื Bอสินทรัพย์ 
     เงินกู้ ยืมระยะยาว 

 ประมาณการหนี Bสิน 
หนี Bสินไม่หมนุเวียนอื�น 

 รวมหนี $สิน 
   ทนุเรือนหุ้น - หุ้นสามญั ทนุจดทะเบียนและเรียกชําระเตม็
   มลูคา่ 
          - หุ้นสามญั 259,800,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 
   เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามญั 
   ส่วนเกินกวา่มลูค่าหุ้นสามญั 
   กําไรสะสมจดัสรรแล้ว 
          - สํารองตามกฎหมาย 
   กําไรสะสมที�ยงัไม่ได้จดัสรร 
   องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ 
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
 รวมหนี $สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, 
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ปี 2554 ปี 2555**
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ

- - - 
75 4 142 

204 10 386 
18 1 40 

เจ้าหนี Bเช่าซื Bอสินทรัพย์ที�ถงึกําหนดชําระภายใน 1 ปี 4 0 6 
1 ปี - - 57 

18 1 29 
30 2 102 
21 1 6 

370 19 768 
22 1 21 

6 0 8 
- - 52 

15 1 19 
8 1 0 

421 22 868 
หุ้นสามญั ทนุจดทะเบียนและเรียกชําระเตม็ 

หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 260 13 260 
   

465 24 465 
   

27 1 27 
783 40 807 

0 0 0 
1,535 78 1,559 
1,956 100 2,427 

2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

5** ปี 2556 
ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

- 100 4 
6 88 3 

16 522 20 
2 21 1 
0 7 0 
2 75 3 
1 31 1 
5 0 0 
0 7 1 

32 851 33 
1 32 1 
0 5 0 
2 19 1 
1 18 1 
0 0 0 

36 925 36 

11 260 10 
   

19 465 18 
   

1 27 1 
33 926 35 

0 (6) 0 
64 1,672 64 

100 2,597 100 



งบกระแสเงนิสด

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

     กําไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ 

     รายการปรับปรุงเพื�อกระทบยอดกําไรสทุธิเป็นเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

          คา่เสื�อมราคาสินทรัพย์ 

          คา่เสื�อมราคาอสงัหาริมทรัพย์ 

          ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

          หนี Bสงสยัจะสญู 

          (กําไร)/ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์

          ขาดทนุจากการเลิกใช้สินทรัพย์ 

          ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

          ประมาณการหนี Bสิน 

  (กําไร)/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ Bน

  ดอกเบี Bยรับ 

  คา่ใช้จ่ายดอกเบี Bย 

      

     (เพิ�มขึ Bน)ลดลงในลกูหนี Bการค้าและตั�วเงินรับ

     (เพิ�มขึ Bน)ลดลงในสินค้าคงเหลือ 

     (เพิ�มขึ Bน)ลดลงในสินทรัพย์หมนุเวียนอื�น 

     (เพิ�มขึ Bน)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 

     เพิ�มขึ Bน(ลดลง)ในเจ้าหนี Bการค้าและตั�วเงินจ่าย

     เพิ�มขึ Bน(ลดลง)ในเจ้าหนี Bซื Bอสินทรัพย์ 

     เพิ�มขึ Bน(ลดลง)ในคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 

     เพิ�มขึ Bน(ลดลง)ในหนี Bสินหมนุเวียนอื�น 

     เพิ�มขึ Bน(ลดลง)ในภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

     เพิ�มขึ Bน(ลดลง)ในประมาณการหนี Bสิน 

     เพิ�มขึ Bน(ลดลง)ในหนี Bสินไม่หมนุเวียนอื�นๆ 

     เงินสดรับจากการดําเนินงาน 

     เงินสดรับจากดอกเบี Bย 

     เงินสดจ่ายดอกเบี Bย 

     เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ 

  เงนิสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน
** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, 
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งบกระแสเงนิสด ปี 2554 ปี 

  

214 

รายการปรับปรุงเพื�อกระทบยอดกําไรสทุธิเป็นเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  

77 

8 

6 

- 

ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ (0.03) 

0.02 

2 

4 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ Bน 0.04 

(5) 

1 

307 

ลดลงในลกูหนี Bการค้าและตั�วเงินรับ 223 

(226) 

(14) 

0.2 

ในเจ้าหนี Bการค้าและตั�วเงินจ่าย (120) 

- 

(7) 

(3) 

ในภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (5) 

(3) 

 8 

160 

5 

(1) 

(17) 

กิจกรรมดาํเนินงาน 147 
2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

หนว่ย : ล้านบาท 

ปี 2555** ปี 2556 

 

163 344 

  

69 100 

2 2 

5 9 

- 39 

(2) (10) 

0.3 0.06 

1 6 

5 11 

0.8 (0.4) 

0.2 (0.8) 

1 10 

245 510 

(425) 15 

99 1 

2 1 

(0.3) - 

262 69 

- - 

75 (99) 

(15) 0.1 

(2) (12) 

(2) (2) 

(8) (0.03) 

230 483 

0.6 1 

(1) (10) 

(11) (3) 

218 471 



งบกระแสเงนิสด

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

     เงินสดจ่ายซื Bอเงินลงทนุชั�วคราว 

     เงินสดจ่ายเพื�อซื Bอสินทรัพย์ถาวร 

     เงินสดจ่ายเพื�อซื Bอสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

     เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

    กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

    เพิ�มขึ Bน(ลดลง)ในเงินเบกิเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน

  เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 

  เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาว 

  เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสั Bน 

     เงินสดจ่ายเจ้าหนี Bเช่าซื Bอสินทรัพย์ 

     เงินสดจ่ายปันผล 

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึ $น

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ $นงวด

 

อัตราส่วนทางการเงนิ

 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

     อตัราส่วนสภาพคล่อง 

     อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว 

     อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 

     อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนี Bการค้า 

     ระยะเวลาเก็บหนี Bเฉลี�ย 

     อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 

     ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี�ย 

     อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี B 

     ระยะเวลาชําระหนี B 

     Cash Cycle 
** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) ปี 2554 ปี 

 

7 

(125) 

(5) 

1 

กิจกรรมลงทุน (122) 

 

ในเงินเบกิเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 0.7 

- 

- 

- 

(2) 

(208) 

กิจกรรมจัดหาเงนิ (209) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึ $น(ลดลง)สุทธิ (184) 

ณ วนัต้นงวด 282 

ณ วันสิ $นงวด 98 

อัตราส่วนทางการเงนิ  ปี 2554 

   

เทา่ 3 

เทา่ 1 

เทา่ 0.4 

เทา่ 9 

วนั 40 

เทา่ 4 

วนั 90 

เทา่ 6 

วนั 60 

วนั 70 
2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

หนว่ย : ล้านบาท 

ปี 2555** ปี 2556 

  

113 (0.02) 

(256) (287) 

(11) (5) 

5 23 

(149) (269) 

  

(0.7) - 

- 41 

108 (56) 

- 100 

(4) (7) 

(130) (208) 

(26) (130) 

43 72 

98 141 

141 213 

ปี 2555** ปี 2556 

  

2 1 

1 1 

0.3 0.6 

4 4 

90 90 

4 7 

90 51 

5 6 

72 60 

108 81 



 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

     อตัรากําไรขั Bนต้น 

     อตัรากําไรจากการดําเนินงาน 

     อตัรากําไรอื�น 

     อตัราส่วนเงินสดตอ่การทํากําไร 

     อตัรากําไรสทุธิ 

     อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

     อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

     อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 

     อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 

 อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

     อตัราส่วนหนี Bสินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

     อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบี Bย 

     อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis)

     อตัราการจ่ายเงินปันผล 
** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, 
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 ปี 2554 ปี 2555**

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร   

% 21 

% 10 

% 2 

% 12 

% 9 

% 13 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน   

% 10 

% 31 

เทา่ 1 

  

เทา่ 0.27 

เทา่ 119 

(Cash Basis) เทา่ 0.44 

% 71 
2555, บนัทกึตามการเปลี�ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

2555** ปี 2556 

  

17 21 

7 10 

1 2 

42 57 

6 9 

10 19 

  

6 12 

20 33 

1 1 

  

0.56 0.55 

226 45 

1.24 1.18 

84 65 



 

11.2  การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

ผลการดาํเนินงาน 

หน่วย : ล้านบาท 

รายได้ 
ต้นทนุขาย 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 
กําไร (ขาดทนุ) จากการเปลี�ยนแปลง
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จ 
 

รายได้ (Revenue) ในปี 2556 เพิ�มสงูขึ Bนจาก 
ธันวาคม เป็น ตุลาคม – กนัยายน ทําให้ในปีดงักลา่ว บริษัทคิดผลการดําเนินงานเพียง 
ประกอบกบัช่วงปลายปี 2554 ลกูค้ารายหลกัของบริษัท โดยเฉพาะอยา่งยิ�งฮอนด้า
สั�งซื Bอและการสง่มอบงานลดลง  
 

ต้นทนุขาย (Cost of goods sold) ในปี 2555 
ประเทศหลายรายไมส่ามารถทําการผลติได้ตามปกติ ในต้นปี 
การผลติ  
 

ฐานะทางการเงนิ 
หน่วย : ล้านบาท 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 
สนิทรัพย์รวม 
หนี Bสนิหมนุเวียน 
หนี Bสนิรวม 
สว่นของเจ้าของรวม 

 อัตราส่วน 
อตัราสว่นกําไรขั Bนต้น 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 
อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน 
อตัราสว่นหนี Bตอ่ทนุ 
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การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis)

2554 
% ต่อ

ยอดขาย 
2555 

% ต่อ
ยอดขาย 

2,296.0 100.0% 2,380.7 100.0% 
(1,777.8) (77.4%) (1,951.4) (82.0%) 

(302.9) (13.2%) (265.5) (11.1%) 

(1.4) (0.1%) (1.0) 0.0% 

(13.8) (0.6%) (8.6) (0.4%) 

0.0 0.0% 0.0 0.0% 

200.2 8.7% 154.2 6.5% 

เพิ�มสงูขึ Bนจาก 2 ปีก่อน เนื�องจากใน ปี 2555 บริษัทได้ทําการเปลี�ยนรอบบญัชีจากเดิม มกราคม 
กนัยายน ทําให้ในปีดงักลา่ว บริษัทคิดผลการดําเนินงานเพียง 9 เดือน คือ มกราคม 

ลกูค้ารายหลกัของบริษัท โดยเฉพาะอยา่งยิ�งฮอนด้า ประสบสถานการณ์นํ Bาท่วม ทําให้ปริมาณการ

2555 สงูกว่าปกติ เนื�องจากสถานการณ์นํ Bาท่วมในปลายปี 
ประเทศหลายรายไมส่ามารถทําการผลติได้ตามปกติ ในต้นปี 2555 บริษัทจึงจําเป็นต้องนําเข้าวตัถดุิบจากต่างประเทศเพื�อใช้ใน

2554 2555 2556 
1,003.5 1,257.3 1,273.2 
1,955.9 2,427.3 2,596.7 

370.0 767.8 850.8 
421.1 868.2 924.7 

1,534.8 1,559.1 1,672.0 

   2554 2555 2556 
22.6% 18.0% 22.5% 
13.0% 9.9% 19.2% 

2.71 1.64 1.50 
0.27 0.56 0.55 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

Management Discussion and Analysis) 

2556 
% ต่อ

ยอดขาย 

3,733.4 100.0% 
(2,895.1) (77.5%) 

(483.8) (13.0%) 

(11.1) (0.3%) 

(16.5) (0.4%) 

(6.2) (0.2%) 

320.7 8.6% 

บริษัทได้ทําการเปลี�ยนรอบบญัชีจากเดิม มกราคม – 
เดือน คือ มกราคม – กนัยายน 2555 

ประสบสถานการณ์นํ Bาท่วม ทําให้ปริมาณการ

สงูกว่าปกติ เนื�องจากสถานการณ์นํ Bาท่วมในปลายปี 2554 ทําให้ผู้ผลิตชิ Bนสว่นใน
บริษัทจึงจําเป็นต้องนําเข้าวตัถดุิบจากต่างประเทศเพื�อใช้ใน



 

อตัราส่วนกําไรขั Bนต้น (Gross Profit Ratio) 
สถานการณ์นํ Bาทว่มไมส่ามารถทําการผลติได้ตามปกติ
 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)
สงูขึ Bนจาก 2 ปีก่อน 
 

อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (Current Ratio) 
ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน จึงสง่ผลให้ Current Ratio 
 

อตัราส่วนหนี Bต่อทนุ (Debt/Equity Ratio)
โรงงานสว่นขยายและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน จึงสง่ผลให้อตัราสว่นหนี Bตอ่ทนุสงูขึ Bนจากปี 
 

11.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

รายการที ชือบริษัทผู้จ่าย 

1 
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล 

2 

รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ
 

ผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาตั Bงแต่ปี 
เป็นอย่างดีตลอดมา โดยผู้สอบบญัชีไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร
บคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 

 2. ค่าบริการอืน (Non-audit Fee)

รายการที ชือบริษัทผู้จ่าย 

1 
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล 

2 

รวมค่าตอบแทนสาํหรับงานบริการอืน 

*PwC = PricwaterhouseCoopers ABAS Ltd.
 

 
 
 

 วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 
 ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนมุตัวิิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทอยา่งน้อยทกุ

12. ข้อมูลอืนๆ ทีเกียวข้อง 
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Gross Profit Ratio) ของปี 2556 ดีขึ Bนกว่าปี 2555 เนื�องจากผู้ผลิตชิ Bนสว่นในประเทศหลายรายประสบ
วมไมส่ามารถทําการผลติได้ตามปกตใินปี 2555 บริษัทจึงต้องนําเข้าวตัถดุิบจากตา่งประเทศเพื�อใช้ในการผลติ

(Return on Equity : ROE) ของปี 2556 ดีกว่า 2 ปีก่อน เนื�องจากยอดขาย 

(Current Ratio) เนื�องจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์เพื�อก่อสร้างโรงงานสว่นขยายและ
Current Ratio ปี 2555 และ 2556 ลดลงจากปี 2554  

(Debt/Equity Ratio) ในระหว่างปี 2555 และ 2556 บริษัทมีการกู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์เพื�อก่อสร้าง
โรงงานสว่นขยายและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน จึงสง่ผลให้อตัราสว่นหนี Bตอ่ทนุสงูขึ Bนจากปี 2554 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  

ชือผู้สอบบัญช ี
ประเภทของงาน

ตรวจสอบ 

บจก. สหการสอบบญัชี 
ตรวจสอบบญัชี 

ตรวจสอบ BOI 

รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ 

ผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาตั Bงแต่ปี 2547 - 2556 รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี และปฏิบตัิหน้าที�ในฐานะผู้สอบบญัชีได้
เป็นอย่างดีตลอดมา โดยผู้สอบบญัชีไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกับ

audit Fee) 

ประเภทของงานบริการอืน
(non-audit service) 

ผู้ให้บริการ 
ค่าตอบแทนของงานบริการอืน

ส่วนทีจ่ายไปใน
ระหว่างปีบัญชี

ที�ปรึกษาเกี�ยวกบัระบบบญัชี  
PwC* 

 

1,755

การกรอกแบบภงด.50 สาํหรับ 
ปี 2555 

228

รวมค่าตอบแทนสาํหรับงานบริการอืน (non-audit fee) 1,983,365

PricwaterhouseCoopers ABAS Ltd. 

ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนมุตัวิิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทอยา่งน้อยทกุ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

เนื�องจากผู้ผลิตชิ Bนสว่นในประเทศหลายรายประสบ
บริษัทจึงต้องนําเข้าวตัถดุิบจากตา่งประเทศเพื�อใช้ในการผลติ 

ปีก่อน เนื�องจากยอดขาย (Revenue) ปี 2556 เพิ�ม

เนื�องจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์เพื�อก่อสร้างโรงงานสว่นขยายและ

บริษัทมีการกู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์เพื�อก่อสร้าง

ค่าตอบแทนของงาน
ตรวจสอบ 

530,000 

70,000 

600,000 

ปี และปฏิบตัิหน้าที�ในฐานะผู้สอบบญัชีได้
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกับ

ค่าตอบแทนของงานบริการอืน 

ส่วนทีจ่ายไปใน
ระหว่างปีบัญช ี

ส่วนทีจะต้อง
จ่ายในอนาคต 

755,000 630,000 

228,365 - 

1,983,365 630,000 

ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนมุตัวิิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทอยา่งน้อยทกุ ๆ  5 ปี 



บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันี Bแล้ว และด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่าข้อมลู
ดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อื�นสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที�ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี B 
บริษัทขอรับรองวา่  
(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที�สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วนใน

สาระสาํคญัเกี�ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท 
(2) บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมลูที�ดี เพื�อให้แนใ่จว่

เป็นสาระสาํคญัทั Bงของบริษัทอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั Bงควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว
(3) บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ

ดงักลา่ว และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที� 
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ�งครอบคลุมถึงข้อบกพร่
ควบคมุภายใน รวมทั Bงการกระทําที�มิชอบที�อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัท

 

ในการนี Bเพื�อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั Bงหมด เป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที�บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้ นางสาวสริิณา พฒันะเมลอืง
ของ นางสาวสริิณา พฒันะเมลอืง กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที�บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่ว
ข้างต้น 

 

 ชื�อ    สกลุ 
 
 

1.   นายสรรเสริญ จฬุางกรู   
 
 

2.  นายชทูอง  พฒันะเมลอืง
 
 

3.   นายสริศ   พฒันะเมลอืง
     
 

4.   นายทวีฉตัร   จฬุางกรู       
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ส่วนที 2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันี Bแล้ว และด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่าข้อมลู
ดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อื�นสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที�ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี B 

งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที�สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วนใน
สาระสาํคญัเกี�ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท  
บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมลูที�ดี เพื�อให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที�
เป็นสาระสาํคญัทั Bงของบริษัทอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั Bงควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว
บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ
ดงักลา่ว และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที� 25 พฤศจิกายน
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ�งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สําคัญของระบบการ
ควบคมุภายใน รวมทั Bงการกระทําที�มิชอบที�อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี Bเพื�อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั Bงหมด เป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที�บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
พฒันะเมลอืง เป็นผู้ลงลายมือชื�อกํากบัเอกสารนี Bไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ีลายมือชื�อ

กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที�บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่ว

 ตําแหนง่  

 ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

พฒันะเมลอืง  รองประธานกรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

พฒันะเมลอืง กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการผู้จดัการ            

 กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันี Bแล้ว และด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่าข้อมลู
ดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อื�นสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที�ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี B 

งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที�สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วนใน

าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที�
เป็นสาระสาํคญัทั Bงของบริษัทอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั Bงควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 
บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ

พฤศจิกายน 2556 ต่อผู้สอบบญัชี
องและการเปลี�ยนแปลงที�สําคัญของระบบการ

ควบคมุภายใน รวมทั Bงการกระทําที�มิชอบที�อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

ในการนี Bเพื�อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั Bงหมด เป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที�บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
เป็นผู้ลงลายมือชื�อกํากบัเอกสารนี Bไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ีลายมือชื�อ

กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที�บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่ว

 ลายมือชื�อ 

                                       

              

                        

            



  
ชื�อ                        สกลุ 

 
 

5.   นายกรกฤช   จฬุางกรู 
 
 

6.  นายคาซูฮิโร   ทาเคชิตะ 
    
 
 
 ชื�อผู้ รับมอบอํานาจ                     
 
 
 นางสาวสริิณา     พฒันะเมลอืง   
 
 

หมายเหต ุ มาตรา 89/20 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ซื Bอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อนัเกิ
ทั�วไป โดยแสดงข้อความที�เป็นเท็จในสาระสาํคญัหรือปกปิดข้อความจริงที�ควรบอกให้แจ้งในสาระสําคญั ในกรณีของ
งบการเงินและรายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื�นใดที�ต้องเปิดเผยตาม
มาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้จํากัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที�ลงลายมือชื�อรับรองความ
ถกูต้องของข้อมลูในเอกสารดงักล่าวเท่านั Bน อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึ�งสามารถพิสจูน์ได้ว่าโดยตําแหน่ง
หน้าที�ตนไมอ่าจลว่งรู้ ถึงความแท้จริงของข้อมลูหรือการขา
89/20 
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 ตําแหนง่ 

 กรรมการ / กรรมการสรรหา 

 กรรมการ /  
ผู้จดัการทั�วไปอาวโุส สว่นงานวจิยัและพฒันา 

                      ตําแหนง่                                      

พฒันะเมลอืง    ผู้จดัการทั�วไป สว่นงานบริหารธุรกิจ  

แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกนัรับผิดต่อบคุคลที�
ซื Bอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อนัเกิดขึ Bนเนื�องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชาชน
ทั�วไป โดยแสดงข้อความที�เป็นเท็จในสาระสาํคญัหรือปกปิดข้อความจริงที�ควรบอกให้แจ้งในสาระสําคญั ในกรณีของ
งบการเงินและรายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื�นใดที�ต้องเปิดเผยตาม

โดยมิได้จํากัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที�ลงลายมือชื�อรับรองความ
ถกูต้องของข้อมลูในเอกสารดงักล่าวเท่านั Bน อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึ�งสามารถพิสจูน์ได้ว่าโดยตําแหน่ง
หน้าที�ตนไมอ่าจลว่งรู้ ถึงความแท้จริงของข้อมลูหรือการขาดข้อมลูที�ควรต้องแจ้งนั Bน ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 

 
 
 
 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ลายมือชื�อ 

            

   

ลายมือชื�อ 

            

ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญัติ
กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกนัรับผิดต่อบคุคลที�

ดขึ Bนเนื�องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชาชน
ทั�วไป โดยแสดงข้อความที�เป็นเท็จในสาระสาํคญัหรือปกปิดข้อความจริงที�ควรบอกให้แจ้งในสาระสําคญั ในกรณีของ
งบการเงินและรายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื�นใดที�ต้องเปิดเผยตาม

โดยมิได้จํากัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที�ลงลายมือชื�อรับรองความ
ถกูต้องของข้อมลูในเอกสารดงักล่าวเท่านั Bน อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึ�งสามารถพิสจูน์ได้ว่าโดยตําแหน่ง

ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 



   

 
 
 
 
 

ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2556) 

ความสมัพนัธ์

1. นายสรรเสริญ   จฬุางกรู 
 

72 มธัยมศึกษา 
 
หลกัสตูร : IOD 

- ไมม่ี - 

83,115,000 หุ้น 
(31.99%) 

บิดานายทวีฉัตร จฬุางกรู 
และนายกรกฤช จฬุางกรู
 

 
 

เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท
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ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท

บิดานายทวีฉัตร จฬุางกรู  
และนายกรกฤช จฬุางกรู 

2521 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  

2534 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชั�น 

2515 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี 

2529 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี B อินดสัตรี 

2534 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี B เวิร์ค 

2534 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท 
แมนแูฟคเจอริ�ง  

2534 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล
แมนแูฟคเจอริ�ง  

2538 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ูโฟม อินดสัตรี 

2539 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี 

และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ ประวตัิการ
กระทําผิด บริษัท 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอื�น ๆ 

 โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
ทกุชนิด 

ซมัมิท โอโต บอดี B อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต์ และรับจ้างทําแบบพิมพ์ 

ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี B เวิร์ค  ผลิตชิ Bนสว่นตวัถงัรถยนต์จากการปั�มขึ Bนรูป   
ชิ Bนสว่นท่อไอเสีย 

ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท          ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอปุกรณ์เลื�อน 

โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล     ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก 
แผ่นเส้นใยอดัและแผ่นพลาสติกเพื�อใช้ประกอบ
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

โฟม อินดสัตรี  ผลิตชิ Bนสว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์ 

ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี  ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ และผลิตชิ Bนสว่นประกอบ
รถยนต์ 



   

 

ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2556) 

ความสมัพนัธ์

นายสรรเสริญ   จฬุางกรู (ต่อ)     
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ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท

2540 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท เอ็นจิเนียริ�ง เซ็นเตอร์ 

2541 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี 

2545 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  

2517 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ไทยออโตอินดสัตรี  

2525 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  

2530 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ 

2531 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บจ.บางกอก อีเกิล วิง  
2531 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   

ประธานกรรมการบริหาร   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริง วีล  

2533 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล 

2536 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โชวา่ แมนแูฟคเจอริ�ง 

2537 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ  

2537 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ไทยซีทเบลท์  

 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ ประวตัิการ
กระทําผิด บริษัท 

ซมัมิท เอ็นจิเนียริ�ง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแมพ่ิมพ์ เครื�องฉีดพลาสติก
โลหะงานไม้ 

 

โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี  ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ Bนสว่นรถยนต์  

 ผลิต นําเข้า สง่ออก และรับจ้างผลิตพรมปพูื Bน 
หวัหมอนเบาะรถยนต์ 

 

ผลิต ขาย ชิ Bนสว่น Press Part ของรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ 

 

ผลิตชิ Bนสว่นประกอบให้อตุสาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลอืง และ
ปลอกสาย 

 

ซมัมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์  ผลิตผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิคส ์  

ผลิตชิ Bนสว่น Press Part  
ผลิต ขาย และรับจ้างทําพวงมาลยัรถยนต์และ
กระปกุเกียร์รถยนต์ 

 

ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  นําเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น 
รับจ้างตดัเหล็ก 

 

ซมัมิท โชวา่ แมนแูฟคเจอริ�ง  ผลิตโช๊คอพั ชิ Bนสว่นเครื�องยนต์ระบบสง่กําลงั 
ระบบเบรค ระบบกนัสะเทือนหรือระบบสติริ�ง 

 

ผลิตชิ Bนสว่นยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt  

ผลิตและขายผลิตภณัฑ์เข็มขดันิรภยัและสาย
เข็มขดันิรภยั 

 



   

 

ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2556) 

ความสมัพนัธ์

นายสรรเสริญ   จฬุางกรู (ต่อ)     
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ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท

2538 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี 

2538 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอริ�ง  

2539 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า  

2539 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ครูาตะ แมนแูฟคเจอริ�ง 

2540 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอนเซ ่ออโตพาร์ท 

2541 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อินดสัตรี B  (ประเทศไทย

2542 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ แอนด์ ซมัมิท  
อินทีเรียส์  

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอช เอส เอช  

2545 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจ.ฮายามา่ อินเตอร์เทรด  

2546 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.มารูบิชิ ซมัมิท อินดสัตรี เวียดนาม

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท   

2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ไฮยา่ (ประเทศไทย

 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ ประวตัิการ
กระทําผิด บริษัท 

เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  ผลิตผ้าสําหรับหุ้มเบาะรถยนต์  

 ผลิตชิ Bนสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส ์และอื�น ๆ 

 

ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  

ซมัมิท ครูาตะ แมนแูฟคเจอริ�ง  ผลิต ขาย แกนคอม้ารถยนต์ รวมทั Bงชิ Bนสว่น
อะไหลแ่ละอปุกรณ์ยานพาหนะทกุชนิด 

 

ซมัมิท แอนเซ ่ออโตพาร์ท  ผลิตชิ Bนสว่นผลิตภณัฑ์ระบบล็อคประตรูถยนต์ 
ฝากระโปรงรถยนต์, ฝากระบะท้าย, ห่วงล็อค
ประต ู 

 

ประเทศไทย)   ธุรกิจให้เช่า  

จอห์นสนั คอนโทรลส์ แอนด์ ซมัมิท  ผลิตเบาะนั�งรถยนต์  

ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอื�น  

ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ   

จําหน่ายชิ Bนงานพรม แผ่นยางที�ใช้กบัรถยนต์  

เวียดนาม ผลิตชิ Bนสว่นเบาะที�นั�งรถยนต์  

ผลิตชิ Bนสว่นรถยนต์  

ประเทศไทย)  ผลิตและซอ่มแซมเครื�องจกัรและอะไหลข่อง
เครื�องจกัรทกุประเภทรวมทั Bงชิ Bนสว่นและอปุกรณ์
ของยานพาหนะทกุชนิด 

 



   

 

ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2556) 

ความสมัพนัธ์

นายสรรเสริญ   จฬุางกรู (ต่อ)     
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ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท

2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอริ�ง 

2548 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท รีเทอร์ นิทโตก ุซาวด์ พรู๊ฟ 

2549 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ฟจูิกิโกะ ครูาตะ          
แมนแูฟคเจอริ�ง 

2549 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์           
โอโตโมทีฟ 

2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ออนกรีน มีเดีย 

2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่
กอล์ฟคลบั 

2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.แคสมา เรสซิ�ง 

2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซมัมิท 

2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี B สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

2552 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.สตีล อลัลายแอนซ์เซอร์วิส

2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. ซมัมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย

 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ ประวตัิการ
กระทําผิด บริษัท 

ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอริ�ง  ผลิตเบรคมือรถยนต์  

ซมัมิท รีเทอร์ นิทโตก ุซาวด์ พรู๊ฟ  ผลิตเพื�อขายและสง่ออกซึ�งวสัดกุนัเสียงสําหรับ
รถยนต์ 

 

ซมัมิท ฟจูิกิโกะ ครูาตะ          ผลิตแกนพวงมาลยั รวมทั Bงชิ Bนสว่นประกอบ 
และอปุกรณ์ของยานพาหนะ 

 

ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์           ผลิตหรือรับจ้างผลิตเครื�องมือ ผลิตชิ Bนส่วน   
ตวัถงัรถยนต์และชิ Bนสว่นอะไหลร่ถยนต์อื�น ๆ 

 

ประกอบกิจการการพิมพ์  

ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่ ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ   

ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้า 
อปุกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 

 

ซมัมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์และสอบเทียบเครื�องมือวัด 
วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบ
เครื�องมือ แม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชิ Bนส่วน
ยานยนต์ 

 

ประกอบกิจการผลิตชิ Bนสว่นรถยนต์  

 ประกอบกิจการฝึกอบรม  

ประเทศไทย) กระทะล้อ  

สตีล อลัลายแอนซ์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ Coil Stee, Slitter Steel   

ประเทศไทย) ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ Bนสว่นอะไหลแ่ละ
อปุกรณ์ของยานพาหนะ 

 



   

 

ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2556) 

ความสมัพนัธ์

2. นายชทูอง พฒันะเมลือง 70 ปริญญาโท 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director Accreditation 
  Program (DAP 
 35/2005) 

 16,997,400 หุ้น
(6.54%) 

 

บิดานายสริศ พฒันะเมลือง
และน.ส

     

     

     

3. นายสริศ  พฒันะเมลือง  38 ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 
New Hampshire 
College, 
สหรัฐอเมริกา 
 
หลกัสตูร: IOD 
- Director Certification 
  Program 
(DCP42/2004) 
 
 

460,200 หุ้น 
(0.18%) 

บตุรนายชทูอง 
เมลือง 
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ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

บิดานายสริศ พฒันะเมลือง 
ส.สิริณา พฒันะเมลือง 

2521 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  
รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  

2525 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท 

2538 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนแูฟ็คเจอริ�ง  

2539 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า  

2531 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการบริหาร   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริ�ง วีล  

2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.อมตะ ซมัมิท เรดดี B บิลท์  

บตุรนายชทูอง พฒันะ
 

2554 – 2556 
(กรกฎาคม) 

กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

บจ.พี. ทลูลิ�ง 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ  
กรรมการสรรหา 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนแูฟ็คเจอริ�ง  

2539 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า 

 
 

 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด 

 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 
 
 

ผลิตชิ Bนสว่นประกอบให้อตุสาหกรรมยานยนต์ 
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลอืง และ
ปลอกสาย 

ผลิตชิ Bนสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส ์และอื�น ๆ 

ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 

ผลิต ขาย และรับจ้างทําพวงมาลยัรถยนต์และ
กระปกุเกียร์รถยนต์ 

 ให้เช่าและจําหน่ายโรงงานสําเร็จรูป 

ออกแบบและจดัสร้างแมพ่ิมพ์ทกุชนิดทกุประเภท  
รวมทั Bงเครื�องมือ เครื�องใช้ เครื�องจกัรและอปุกรณ์   
ที�เกี�ยวข้อง 

ไมม่ี 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

ผลิตชิ Bนสว่นประกอบให้อตุสาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลอืง และ
ปลอกสาย 

 

ผลิตชิ Bนสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส์และอื�น ๆ 

 

ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  



   

 

ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2556) 

ความสมัพนัธ์

4. นายมากาโต เทราอรุา 
 

 

76 Mechanical 
Engineering, Faculty 

ไมม่ี   

 of Technology,  
Shizuoka University, 

 
 

 

 ญี�ปุ่ น 
 

หลกัสตูร: IOD 

- ไมม่ี - 
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ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท

ไมม่ี   2524 - ปัจจบุนั กรรมการ   บมจ.ไทยสตีลเคเบิล 

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

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)

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

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ 
 

Guangzhou TSK Control Cable 
Co., Ltd. 

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

2532 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Controls Inc. 

2518 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ HI-LEX Corporation 

2542 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX India Private Ltd. 

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

2528 - ปัจจบุนั กรรมการ Izushi Cable, Inc. 

2516 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX KANTO, Inc. 
2524 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Saitama, Inc. 

2532 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Shimane, Inc. 

2521 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Indonesia 

2532 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Parts. Indonesia

2516 - ปัจจบุนั กรรมการ Tajima TSK, Inc. 

 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด 

บริษัท 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

LEX Cable System ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

LEX Inc. (Korea) ผลิตชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ 
Door Module 

 

Dae Dong System Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์  

Guangzhou TSK Control Cable ผลิตชิ Bนสว่นสําหรับรถยนต์  

LEX Cable System Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

ผลิตชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ 
Rear Slider 

 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

 ผลิตสายควบคมุรถจกัรยานยนต์  

ผลิตสายควบคมุรถยนต์  

ผลิตสายควบคมุรถยนต์  
ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

Parts. Indonesia ผลิตชิ Bนสว่นยานยนต์  

ผลิตชิ Bนสว่นยานยนต์  



   

 

ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2556) 

ความสมัพนัธ์

นายมากาโต เทราอรุา (ต่อ)     
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ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท

2515 - ปัจจบุนั กรรมการ TSK (Korea) Co., Ltd. 

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

2535 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX America Inc. 

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

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

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

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

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

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

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ Sun Medical Technology Research 

Corp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด 

บริษัท 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์   

TSK Cable System Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์  

LEX of America Inc. ผลิตชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ 
Door Module 

 

Mexicana, S.A DE.C.V ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

LEX Cable System Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

LEX Hungary Cable System ผลิตสายควบคมุรถยนต์  

LEX Cable System ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

LEX Auto Cable ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 
 

Technology Research ผลิตอปุกรณ์ทางการแพทย์  



   

 

ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2556) 

5. นายทวีฉัตร  จฬุางกรู 42 ปริญญาโท 
สาขา Finance  
Webster University 
 
หลกัสตูร : IOD 
- ไมม่ี - 

19,365,000 หุ้น 
(7.45%) 

บตุรนายสรรเสริญ จฬุางกรู
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ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท

บตุรนายสรรเสริญ จฬุางกรู 2546 - ปัจจบุนั กรรมการ   
ประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  
 

2536 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี B อินดสัตรี 

2537 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ  

2538 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอริ�ง 

2538 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ู โฟม อินดสัตรี 

2539 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี 

2539 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า  

2541 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี

2541 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ซมัมิท อินดสัตรี B (ประเทศไทย

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชั�น  

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท แมนู
แฟคเจอริ�ง  

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี B
 

 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด บริษัท 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

ซมัมิท โอโต บอดี B อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต์ และรับจ้างทําแบบพิมพ์ 

ผลิตชิ Bนสว่นยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt 

 ผลิตชิ Bนสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส์ และอื�น ๆ 

โฟม อินดสัตรี  ผลิตชิ Bนสว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์   

ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี  ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ และผลิตชิ Bนสว่นประกอบ
รถยนต์ 

 

ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  

โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ Bนสว่นรถยนต์  

ประเทศไทย) ธุรกิจให้เช่า  

ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอื�น ๆ  

 โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
ทกุชนิด 

 

ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท แมนู ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอปุกรณ์เลื�อน  

ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี B เวิร์ค ผลิตชิ Bนสว่นตวัถงัรถยนต์จากการปั�มขึ Bนรูป 
ชิ Bนสว่นท่อไอเสีย 

 



   

 

ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2556) 

นายทวีฉัตร  จฬุางกรู (ต่อ)    
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ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท

 2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล 
 

 2545 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท เอ็นจิเนียริ�ง เซ็นเตอร์ 

 2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  

 2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียลแมนู
แฟคเจอริ�ง  

 2545 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั

 2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ไทยซีทเบลท์  

 2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี 

 2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริง วีล  

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.มารูบิชิ ซมัมิท อินดสัตรี เวียดนาม 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอริ�ง 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ไฮยา่ (ประเทศไทย

 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด บริษัท 

ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  นําเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น 
รับจ้างตดัเหล็ก 

 

ซมัมิท เอ็นจิเนียริ�ง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแมพ่ิมพ์ เครื�องฉีดพลาสติก
โลหะงานไม้ 

 

 ผลิต นําเข้า สง่ออก และรับจ้างผลิตพรมปพูื Bน 
หวัหมอนเบาะรถยนต์ 

 

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

 

ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

ผลิตและขายผลิตภณัฑ์เข็มขดันิรภยัและสาย
เข็มขดันิรภยั 

 

เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  ผลิตผ้าสําหรับหุ้มเบาะรถยนต์  

ผลิต ขาย และรับจ้างทําพวงมาลยัรถยนต์และ
กระปกุเกียร์รถยนต์ 

 

มารูบิชิ ซมัมิท อินดสัตรี เวียดนาม  ผลิตชิ Bนสว่นเบาะที�นั�งรถยนต์  

ผลิตชิ Bนสว่นประกอบให้อตุสาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลอืง และ
ปลอกสาย 

 

ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอริ�ง  ผลิตเบรคมือรถยนต์  

ประเทศไทย) ผลิตและซอ่มแซมเครื�องจกัรและอปุกรณ์การผลิต  



   

 

ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2556) 

นายทวีฉัตร  จฬุางกรู (ต่อ)     
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ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท  

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์ 
โอโตโมทีฟ 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ฟจูิกิโกะ ครูาตะ 
แมนแูฟคเจอริ�ง  

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ออนกรีน มีเดีย 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่
กอล์ฟคลบั 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.แคสมา เรสซิ�ง 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ปอเรชั�น
 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี B แอ็คเซ็ส
 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี B สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สตีล อลัลายแอนซ์เซอร์วสิ เซ็นเตอร์

 
 
 
 

 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด  

ผลิตชิ Bนสว่นรถยนต์  

ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์    ผลิตหรือรับจ้างผลติเครื�องมือ ผลติชิ Bนสว่น   
ตวัถงัรถยนต์และชิ Bนสว่นอะไหลร่ถยนต์อื�น ๆ 

 

ผลิตแกนพวงมาลยั รวมทั Bงชิ Bนสว่นประกอบ 
และอปุกรณ์ของยานพาหนะ 

 

ประกอบกิจการการพิมพ์  

ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่ ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้าอปุกรณ์
ตกแต่งรถยนต์ 

 

เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ปอเรชั�น ประกอบกิจการ หา ซื Bอ ขายและให้เช่าเกี�ยวกับ
สงัหาริมทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์ทกุประเภท 

 

เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี B แอ็คเซ็ส ประกอบกิจการจดัหา ซื Bอ ขาย และให้เช่าเครื�องจกัร 
รวมทั Bงอปุกรณ์ชิ Bนสว่นของสินค้า 
ประเภทดงักลา่วทกุประเภท 

 

 ประกอบกิจการฝึกอบรม  

ซมัมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ประกอบกิจการทดสอบคณุภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภณัฑ์ยานยนต์และสอบเทียบเครื�องมือวดั 
วิเคราะห์วิจยัและพฒันาเทคโนโลยี ออกแบบ
เครื�องมือ แมพ่ิมพ์และกระบวนการผลิตชิ Bนสว่น
ยานยนต์ 

 

สตีล อลัลายแอนซ์เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ Coil Steel, Slitter Steel  



   

 

ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2556) 

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

- RE-CU SENIOR (RE-38 / 
2011) 

- TLCA Executive 
Development Program 
(9/2012) 

 - สร้างนักลงทุนไทยในการไป
ลงทุนต่างประเทศ โดยศูนย์
พัฒ น าก า รล ง ทุน ไ ทย ใ น
ต่างประเทศ (TOISC : 
2012) 

- Future Entrepreneurs   
Forum  (FEF 1/2013) 

 

4,000,000 หุ้น  
(1.54%) 

บตุรนายสรรเสริญ  จฬุางกรู
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ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

บตุรนายสรรเสริญ  จฬุางกรู 2552 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการสรรหา 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  

2552 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ   
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชั�น 

2552 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี B อินดสัตรี 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี  

2552 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ   
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี B เวิร์ค 
 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท 
แมนแูฟคเจอริ�ง  

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล
แมนแูฟคเจอริ�ง  

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ูโฟม อินดสัตรี 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท เอ็นจิเนียริ�ง เซ็นเตอร์ 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี 

2539 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  

 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด  

ผลิตสายควบคมุรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอื�น ๆ 

ซมัมิท โอโต บอดี B อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต์ และรับจ้างทําแบบพิมพ์ 

 โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
ทกุชนิด 

บอดี B เวิร์ค  ผลิตชิ Bนสว่นตวัถงัรถยนต์จากการปั�มขึ Bนรูป   
ชิ Bนสว่นท่อไอเสีย 

ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท     ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอปุกรณ์เลื�อน 

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

โฟม อินดสัตรี  ผลิตชิ Bนสว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์ 

ซมัมิท เอ็นจิเนียริ�ง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแมพ่ิมพ์ เครื�องฉีดพลาสติก
โลหะงานไม้ 

โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี  ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ Bนสว่นรถยนต์  

ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี  ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ และผลิตชิ Bนสว่นประกอบ
รถยนต์ 

 

 ผลิต นําเข้า สง่ออก และรับจ้างผลิตพรมปพูื Bน 
หวัหมอนเบาะรถยนต์ 

 



   

 

ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2556) 

นายกรกฤช  จฬุางกรู (ต่อ)     
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ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.บางกอก อีเกิล วิง  

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอริ�ง  

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริง วีล  

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี B สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ออนกรีน มีเดีย 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่
กอล์ฟคลบั 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.แคสมา เรสซิ�ง 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ   
 

บจ.ไทยซีทเบลท์  

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอนเซ ่ออโตพาร์ท 

2549 - ปัจจบุนั รองประธานบริษัท   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ฟจูิกิโกะ ครูาตะ  
แมนแูฟคเจอริ�ง 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ไทยออโตอินดสัตรี  

 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด  

ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ   

ผลิตชิ Bนสว่น Press Part  

 ผลิตชิ Bนสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอื�น ๆ 

 

ผลิต ขาย และรับจ้างทําพวงมาลยัรถยนต์และ
กระปกุเกียร์รถยนต์ 

 

ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  นําเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น 
รับจ้างตดัเหล็ก 

 

 ประกอบกิจการฝึกอบรม  

ซมัมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ประกอบกิจการทดสอบคณุภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภณัฑ์ยานยนต์และสอบเทียบเครื�องมือวดั 
วิเคราะห์วิจยัและพฒันาเทคโนโลยี ออกแบบ
เครื�องมือ แมพ่ิมพ์และกระบวนการผลิตชิ Bนสว่น
ยานยนต์ 

 

ประกอบกิจการการพิมพ์  

ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่ ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ   

ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้าอปุกรณ์
ตกแต่งรถยนต์ 

 

ผลิตและขายผลิตภณัฑ์เข็มขดันิรภยัและสาย
เข็มขดันิรภยั 

 

ซมัมิท แอนเซ ่ออโตพาร์ท  ผลิตชิ Bนสว่นผลิตภณัฑ์ระบบล็อคประตรูถยนต์ 
ฝากระโปรงรถยนต์, ฝากระบะท้าย, ห่วงล็อค
ประต ู 

 

ผลิตแกนพวงมาลยั รวมทั Bงชิ Bนสว่นประกอบ 
และอปุกรณ์ของยานพาหนะ 

 

ผลิต ขาย ชิ Bนสว่น Press Part ของรถยนต์ และ
รถจกัรยานยนต์ 

 



   

 

ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2556) 

นายกรกฤช  จฬุางกรู (ต่อ)     

     

     

     

     

     

     

     

     

7. นายคะซโึยชิ  โองากิ* 
 

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

ไมม่ี  
  

   

   

   

*นายคะซโึยชิ  โองากิ จดัทําหนงัสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั Bงแต่วนัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2556
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ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ครูาตะ แมนแูฟคเจอริ�ง 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอริ�ง 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ไฮยา่ (ประเทศไทย

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซมัมิท 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สตีล อลัลายแอนซ์เซอร์วสิ

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผมูีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผมูีอํานาจลงนาม 

บจ. ซมัมิท โชวา่ แมนแูฟคเจอริ�ง

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผมูีอํานาจลงนาม 

บจ. คอมพลีท โอโตพาร์ท 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผมูีอํานาจลงนาม 

บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์ 

ไมม่ี  2551 – 2556 
(กมุภาพนัธ์) 

กรรมการ  
ผู้จดัการทั�วไปอาวโุส  
(สว่นงานวิจยัและพฒันา) 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล 

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

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

 2544 - 2548 หวัหน้าทีมกลุม่งานประกนั
คณุภาพ  

HI-LEX Corporation  

2556 

 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด  

ซมัมิท ครูาตะ แมนแูฟคเจอริ�ง  ผลิต ขาย แกนคอม้ารถยนต์ รวมทั Bงชิ Bนสว่น
อะไหลแ่ละอปุกรณ์ยานพาหนะทกุชนิด 

 

ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอริ�ง  ผลิตเบรคมือรถยนต์  

ประเทศไทย)  ผลิตและซอ่มแซมเครื�องจกัรและอะไหลข่องเครื�องจกัร
ทกุประเภทรวมทั Bงชิ Bนสว่นและอปุกรณ์ 
ของยานพาหนะทกุชนิด 

 

ประกอบกิจการผลิตชิ Bนสว่นรถยนต์  

สตีล อลัลายแอนซ์เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ Coil Steel, Slitter Steel  

ประเทศไทย)  ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ Bนสว่นอะไหลแ่ละ
อปุกรณ์ของยานพาหนะ 

 

ซมัมิท โชวา่ แมนแูฟคเจอริ�ง ผลิตโช๊คอพั ชิ Bนสว่นเครื�องยนต์ระบบสง่กําลงั 
ระบบเบรค ระบบกนัสะเทือนหรือระบบสติริ�ง 

 

ผลิตชิ Bนสว่นประกอบให้อตุสาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลอืง และ
ปลอกสาย 

 

ผลิตชิ Bนสว่นยาง สําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิกส์และอื�นๆ 

 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี  
 

Guangzhou TSK Control Cable ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

LEX Cable System ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  



   

 

ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2556) 

8. นายคาซูฮิโร  ทาเคชิตะ** 
 

57 Ritsumeikan University, 
Mechanical Engineering  
ประเทศญี�ปุ่ น 
 
หลกัสตูร : IOD 
- ไมม่ี- 

ไมม่ี  
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

**นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ ได้รับแต่งตั Bงทดแทนกรรมการท่านเดิมที�ลาออก  ได้รับการอนมุตัิแต่งตั Bงจากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Bงที�
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ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท

ไมม่ี  2556 (พฤษภาคม) 
- ปัจจบุนั 

กรรมการ  
ผู้จดัการทั�วไปอาวโุส         
(สว่นงานวิจยัและพฒันา) 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

 2553 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายจดัซื Bอ 
สํานกังานใหญ่ 

HI-LEX Corporation

 2549 -  2553 ผู้จดัการฝ่ายวางแผนการผลิต  
สํานกังานใหญ่ 

 2545 - 2549 ผู้จดัการฝ่ายออกแบบสายควบคมุ
ยานยนต์  สํานกังานใหญ่ 

 2542 - 2545 ผู้จดัการฝ่ายออกแบบสายควบคมุ
ยานยนต์  Utsunomiya Technical 
Center    

 2538 - 2542 ผู้จดัการฝ่ายออกแบบ 
สายควบคมุยานยนต์    
สํานกังานใหญ่      

 2533 - 2537 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายออกแบบ 
สายควบคมุยานยนต์    
สํานกังานใหญ่      

 2530 - 2533 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายออกแบบ 
สายควบคมุยานยนต์   
Utsunomiya Technical Center    

 2528 - 2530 วิศวกรฝ่ายออกแบบ 
สายควบคมุยานยนต์   
Utsunomiya Technical Center    

 2523 - 2528 วิศวกรฝ่ายออกแบบ 
สายควบคมุยานยนต์    
สํานกังานใหญ่      

 2522 - 2523 วิศวกรฝ่ายผลิต Kaibara Plant 

นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ ได้รับแต่งตั Bงทดแทนกรรมการท่านเดิมที�ลาออก  ได้รับการอนมุตัิแต่งตั Bงจากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Bงที� 3/2556 มีผลตั Bงแต่วนัที� 9 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป 

 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด บริษัท 

ไทยสตีลเคเบิล 
ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี  
 

LEX Corporation ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2556) 

9. นายกวี  วสวุตั 79 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาไฟฟ้ากําลงั 
Royal Melbourne Institute 

 ไมม่ี  

  of Technology (RMIT), 
ออสเตรเลีย 

  

     
  หลกัสตูร : IOD 

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

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท

 ไมม่ี  2548 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล 

2535 - ปัจจบุนั ประธานกิตติมศกัดิ~ กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ -  
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2540 - ปัจจบุนั ที�ปรึกษา สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ 
2543 - 2555 กรรมการอิสระ   

กรรมการตรวจสอบ 
บมจ.ไทยรุ่งยเูนี�ยนคาร์ 

 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด บริษัท 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  

  
ผลิตชิ Bนสว่น ดดัแปลง และประกอบยานยนต์  



   

 

ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2556) 

10. นายอภินนัท์ ณ ระนอง 64 ปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 ไมม่ี  
 

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

 

   

   
   

   

   
   

11. นายปริญญา ไววฒันา 
 

67   ปริญญาตรี (บญัชีบณัฑิต) 
  สาขาการบญัชี  
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

หลกัสตูร : IOD 
   - Director Accreditation 

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

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

ไมม่ี  
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ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท

 ไมม่ี  2548 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน   

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  

 2541 - ปัจจบุนั กรรมการ   
ประธานบริหาร 

บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เทรด  

 2551 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ   บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์

    
    

    

    
    

ไมม่ี  2548 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล 

 2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและ 

กําหนดค่าตอบแทน 
กรรมการการลงทนุ 
ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร

ความเสี�ยง 

บมจ.ไอร่า แคปปิตอล 

 2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
กรรมการการกํากบัดแูลกิจการ 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น 

    

    

 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด บริษัท 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

บริการจดังานเลี Bยง  

เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ บริหารจดัการโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

  
  

  

  
  

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

การลงทนุบริษัทอื�น  

เทคโนโลยีและการสื�อสาร  

  

  



   

 

ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2556) 

12. นายฉัตรชยั เอียสกลุ 
 

59 ปริญญาโท 
สาขาเศรษฐศาสตร์  การวางแผน
และนโยบาย 
Northeastern University 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director Accreditation 
  Program (DAP 84/2010)  

ไมม่ี   
 

  

  

  

13. น.ส.สิริณา พฒันะเมลือง        39 ปริญญาโท 
สาขาอกัษรศาสตร์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
หลกัสตูร : IOD 
 - เลขานกุารบริษัท  

150,100 หุ้น 
 (0.06%) 

บตุรีนายชทูอง พฒันะ
เมลือง

14. นายสทุน เปรมปรี 
 

53 
 

ปริญญาตรี 
สาขารัฐศาสตร์ 

100,100 หุ้น  
(0.04%) 

  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

 

15. นายสวสัดิ~ สขุะอาจิณ 
 

45 
 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมอตุสาหการ 
จฬุาลงกรณ์หาวิทยาลยั 

ไมม่ี 
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ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท

ไมม่ี   
 

2553 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  

 2546 - 2550 ที�ปรึกษา บจ.แปซิฟิค กรุ๊ป 

 2554 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจ.ธัญญกิจ เซอร์วิส 

 2544 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บมจ.พทุธธรรม ประกนัภยั 

บตุรีนายชทูอง พฒันะ
เมลือง 

2545 – ปัจจบุนั ผู้จดัการทั�วไป - สว่นงาน
บริหารธุรกิจ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล 

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

2542 - 2545 ผู้จดัการฝ่ายประกนัคณุภาพ บจ.ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค

ไมม่ี 2554 - ปัจจบุนั ผู้จดัการทั�วไป - สว่นงาน
คณุภาพ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  

2541 - 2554 ผู้จดัการฝ่ายผลิต บจ. ไทยยางกิจไพศาล 

 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด  

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

อสงัหาริมทรัพย์  
 

โกดงัและท่าเทียบเรือ  

ประกนัภยั  

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

ที เอส เค) ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

ผลิตยางทางเทคนิคสําหรับผู้ผลิตชิ Bนสว่น 
ยานยนต์ 



 

 

 
 
 
 - ไมม่ี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่อย

 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล 
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รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 



 

 

 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด 
ตรวจสอบ 4 ท่าน ซึ�งมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ฯ มีรายนาม

1. นายกว ี      วสวุตั
2. นายอภินนัท์        ณ ระนอง
3. นายปริญญา       ไววฒันา
4. นายฉตัรชยั        เอียสกลุ

 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที�ตามขอบเขต หน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ�งสอดคล้องกบัประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ในรอบปี 2556 เริ�มวนัที� 1 ตลุาคม 
บางครั Bงได้มีการประชมุร่วมกบัผู้บริหาร ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบที�มีสาระสาํคญัสรุปได้ดงันี B

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี เพื�อให้มั�นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จดัทําขึ Bน
อยา่งถกูต้อง และเชื�อถือได้ ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบ
ความถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการบญัชี
รวมทั Bงได้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายบริหารเกี�ยวข้องทกุไตรมาส

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน
ว่าจ้างผู้ เชี�ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดําเนินการตรวจสอบ อีกทั Bงมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าที�ตรวจสอบ
ภายในตามแผนงานตรวจสอบประจําปีที�คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมตัิ ซึ�งครอบคลมุระบบงานที�
สําคญั รวมทั Bงได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�เพียงพอ และเหมาะสมกบัลกัษณะของกิจการ และไม่พบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน
เกี�ยวกับระบบการควบคุมภายในที�เป็นสาระสําคญั มีการดูแลรักษาทรัพย์สิ
ข้อมลูอยา่งครบถ้วน  
 นอกจากนี B ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตัิงาน หน้าที�
รับผิดชอบ อตัรากําลงั และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะก
มีความเห็นวา่ การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอยา่งอิสระ เพียงพอ และมีประสทิธิผล

3. สอบทานการบริหารความเสี�ยง ซึ�งบริษัทได้จัดทํากิจกรรมการบริหารความเสี�ยงด้านการดําเนินงาน 
Risk) โดยหนว่ยงานตา่ง ๆ เป็นผู้บง่ชี Bความเสี�ยง ประเมินความเสี�ยงทั Bงจากปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก จดัการ
ความเสี�ยง และติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงาน เพื�อให้มั�นใจว่า สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที�
กําหนดไว้ และหากเกิดเหตกุารณ์ที�อาจมีผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร ส
ระดับที�ยอมรับได้อย่างทันกาล ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี�ยงที�
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสทิธิผล

เอกสารเเนบ 3  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล 
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คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั Bงโดยคณะกรรมการบริษัท 
ท่าน ซึ�งมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อกําหนดของสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ฯ มีรายนามดงันี B 
วสวุตั   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ณ ระนอง  กรรมการตรวจสอบ 
ไววฒันา   กรรมการตรวจสอบ 
เอียสกลุ   กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที�ตามขอบเขต หน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ�งสอดคล้องกบัประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ตลุาคม 2555 ถึงวนัที� 30 กนัยายน 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม
ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบที�มีสาระสาํคญัสรุปได้ดงันี B

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี เพื�อให้มั�นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จดัทําขึ Bน
อยา่งถกูต้อง และเชื�อถือได้ ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีวา่ งบการเงินดงักลา่ว  มี
ความถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการบญัชี หลกัการบญัชี และวิธีปฏิบตัิทางบญัชีที�รับรองทั�วไป
รวมทั Bงได้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายบริหารเกี�ยวข้องทกุไตรมาส 

การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในที�เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดย
ว่าจ้างผู้ เชี�ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดําเนินการตรวจสอบ อีกทั Bงมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าที�ตรวจสอบ
ภายในตามแผนงานตรวจสอบประจําปีที�คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมตัิ ซึ�งครอบคลมุระบบงานที�
สําคญั รวมทั Bงได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�เพียงพอ และเหมาะสมกบัลกัษณะของกิจการ และไม่พบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน
เกี�ยวกับระบบการควบคุมภายในที�เป็นสาระสําคญั มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม 

นอกจากนี B ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตัิงาน หน้าที�
รับผิดชอบ อตัรากําลงั และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้ จัดการ
มีความเห็นวา่ การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอยา่งอิสระ เพียงพอ และมีประสทิธิผล
สอบทานการบริหารความเสี�ยง ซึ�งบริษัทได้จัดทํากิจกรรมการบริหารความเสี�ยงด้านการดําเนินงาน 

ๆ เป็นผู้บง่ชี Bความเสี�ยง ประเมินความเสี�ยงทั Bงจากปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก จดัการ
ความเสี�ยง และติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงาน เพื�อให้มั�นใจว่า สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที�
กําหนดไว้ และหากเกิดเหตกุารณ์ที�อาจมีผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร สามารถจดัการความเสี�ยงให้อยู่ใน
ระดับที�ยอมรับได้อย่างทันกาล ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี�ยงที�
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสทิธิผล 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ได้รับการแต่งตั Bงโดยคณะกรรมการบริษัท  มีกรรมการ
สอดคล้องกับข้อกําหนดของสํานกังาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที�ตามขอบเขต หน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั Bง 
ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบที�มีสาระสาํคญัสรุปได้ดงันี B 

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี เพื�อให้มั�นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จดัทําขึ Bน
มีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีวา่ งบการเงินดงักลา่ว  มี

หลกัการบญัชี และวิธีปฏิบตัิทางบญัชีที�รับรองทั�วไป 

ที�เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดย
ว่าจ้างผู้ เชี�ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดําเนินการตรวจสอบ อีกทั Bงมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าที�ตรวจสอบ
ภายในตามแผนงานตรวจสอบประจําปีที�คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมตัิ ซึ�งครอบคลมุระบบงานที�
สําคญั รวมทั Bงได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�เพียงพอ และเหมาะสมกบัลกัษณะของกิจการ และไม่พบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน

นอย่างเหมาะสม รวมทั Bงมีการเปิดเผย

นอกจากนี B ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตัิงาน หน้าที� ความ
รับผิดชอบ อตัรากําลงั และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้ จัดการ 
มีความเห็นวา่ การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอยา่งอิสระ เพียงพอ และมีประสทิธิผล 
สอบทานการบริหารความเสี�ยง ซึ�งบริษัทได้จัดทํากิจกรรมการบริหารความเสี�ยงด้านการดําเนินงาน (Operational 

ๆ เป็นผู้บง่ชี Bความเสี�ยง ประเมินความเสี�ยงทั Bงจากปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก จดัการ
ความเสี�ยง และติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงาน เพื�อให้มั�นใจว่า สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที�

ามารถจดัการความเสี�ยงให้อยู่ใน
ระดับที�ยอมรับได้อย่างทันกาล ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี�ยงที�



 

 

4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์
หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นวา่ ไมพ่บข้อบกพร่องที�มีสาระสําคญัในเรื�องการไม่
ปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อกําหนดที�เกี�ยวข้อง 

5. สอบทานและให้ความเห็นตอ่การเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในเรื�องดงักล่าวอย่างถกูต้องครบถ้วน
เป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณฯ ที�กําหนดอยา่งเหมาะสม

6. พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบัญชีฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อขออนุมตัิต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
พิจารณาจากประสบการณ์สอบบญัชีอุตสาหกรรมเดียวกนั
ทะเบียน และคา่สอบบญัชีเมื�อเปรียบเทียบกบัสาํนกังานสอบบญัชีระดบัเดียวกนั รวมทั Bง
ให้คณะกรรมการบริษัทเพื�อขออนมุตัิที�ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตั Bงนายกฤษฎา เลิศวนา และ
จริยธนากร และ/หรือนางสาวสมุาลี
ประจําปี 2557 (รอบบญัชี 1 ตลุาคม 
ตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของบตัรสง่เสริม

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที�ครบถ้วนตามที�ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที�ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นวา่ บริษัทมีการรายงานข้อมลูทางการเงิน และการดําเนินงานอย่างถกูต้อง 
ครบถ้วน มีระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภา
ตามกฎหมาย ข้อกําหนด และข้อผกูพนัตา่ง ๆ มีการปฏิบตัิกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนัอย่างถกูต้อง
ระบบการกํากับดูแลกิจการที�ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื�อถือได้ รวมทั Bงมีการ
แตง่ตั Bง และเสนอคา่ตอบแทนการสอบบญัชี

 

 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล 
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สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์
หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นวา่ ไมพ่บข้อบกพร่องที�มีสาระสําคญัในเรื�องการไม่
ปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อกําหนดที�เกี�ยวข้อง  
สอบทานและให้ความเห็นตอ่การเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ติตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในเรื�องดงักล่าวอย่างถกูต้องครบถ้วน
เป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณฯ ที�กําหนดอยา่งเหมาะสม 

กผู้สอบบัญชีฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อขออนุมตัิต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายใหม่ทดแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมซึ�งได้แจ้งขอถอนตัว
พิจารณาจากประสบการณ์สอบบญัชีอุตสาหกรรมเดียวกนั, จํานวนผู้สอบบญัชีรองรับการ
ทะเบียน และคา่สอบบญัชีเมื�อเปรียบเทียบกบัสาํนกังานสอบบญัชีระดบัเดียวกนั รวมทั Bง
ให้คณะกรรมการบริษัทเพื�อขออนมุตัิที�ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตั Bงนายกฤษฎา เลิศวนา และ

าวสมุาลี  รีวราบณัฑิต แห่งบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากัด เป็นผู้สอบบญัชี
ตลุาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ค่าสอบบญัชีรวม 

ตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ จํานวน 200,000 บาท) 

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที�ครบถ้วนตามที�ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที�ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นวา่ บริษัทมีการรายงานข้อมลูทางการเงิน และการดําเนินงานอย่างถกูต้อง 

มีระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ข้อกําหนด และข้อผกูพนัตา่ง ๆ มีการปฏิบตัิกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนัอย่างถกูต้อง มีการปฏิบตัิงานที�สอดคล้องกบั
ระบบการกํากับดูแลกิจการที�ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื�อถือได้ รวมทั Bงมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีเพื�อ
แตง่ตั Bง และเสนอคา่ตอบแทนการสอบบญัชี 

 
 
 

           (นายกวี   วสวุตั) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์
หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นวา่ ไมพ่บข้อบกพร่องที�มีสาระสําคญัในเรื�องการไม่

สอบทานและให้ความเห็นตอ่การเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  การ
ติตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ไม่พบรายการที�ก่อให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในเรื�องดงักล่าวอย่างถกูต้องครบถ้วน  รวมทั Bงได้ปฏิบตัิ

กผู้สอบบัญชีฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อขออนุมตัิต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ผู้สอบบัญชีรายเดิมซึ�งได้แจ้งขอถอนตัว โดย

จํานวนผู้สอบบญัชีรองรับการสอบบญัชีของบริษัทจด
ทะเบียน และคา่สอบบญัชีเมื�อเปรียบเทียบกบัสาํนกังานสอบบญัชีระดบัเดียวกนั รวมทั Bงความเป็นอิสระ และได้เสนอ

/หรือ นางสาว       วิสสตุา 
รีวราบณัฑิต แห่งบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากัด เป็นผู้สอบบญัชี

ค่าสอบบญัชีรวม 1,050,000 บาท (ไม่รวมค่า

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที�ครบถ้วนตามที�ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที�ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นวา่ บริษัทมีการรายงานข้อมลูทางการเงิน และการดําเนินงานอย่างถกูต้อง 

ยใน และการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบตัิ
มีการปฏิบตัิงานที�สอดคล้องกบั

พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีเพื�อ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



  

 

 

 

 

 
ชื�อ-สกลุ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วนัที� 31 ต.ค

นางสาวเบญจมาส  เมืองทอง 
 
ที�อยูต่ิดต่อ : 

147/436 ม.1 ต.เทพารักษ์ 
อ. เมือง จ.สมทุรปราการ 
10270 
 

การมีสว่นได้เสียในวาระการ 
ประชมุ 
    - ไมม่ี    

36 ปริญญาโท 
หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
หลกัสตูร :  
โดย THEIIAT 
- Internal Audit Procedures 
- Audit Report Writing  
โดย TATSC 
- Risk Management: ISO 31000:2009  
 

ไมม่ี 

  
  

 

 

 
 
 

เอกสารเเนบ 4   รายละเอียดเกียวกับหัวหน้าแผนก ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%) 

ค. 2556) 
ความสมัพนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท

ไมม่ี 2549 - ปัจจบุนั 
 

1. หวัหน้าแผนก – ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

2. เลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล 

 2549 - 2549 เจ้าหน้าที� – ตรวจสอบภายใน บมจ. แพรนด้าจิวเวลลี�
 2548 - 2548 เจ้าหน้าที� – ตรวจสอบภายใน 

(อาวโุส) 
บมจ. แพน ราชเทวี กรุ๊ป

    

   

ตรวจสอบภายใน และฝ่ายกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด บริษัท 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

แพรนด้าจิวเวลลี� ผลิต และจําหน่ายเครื�องประดบั  
แพน ราชเทวี กรุ๊ป ผลิตและจําหนา่ยผลิตภณัฑ์ ประเภท 

เวชภณัฑ์ เวชสําอาง เครื�องสําอางฯ 
 
 

  

  

ฝ่ายกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ 



  

 

 

ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วนัที� 31 ต.ค

 นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม 
 
ที�อยูต่ิดต่อ : 
     19/5 หมู ่3  

ตําบลบ้านสวน 
อําเภอเมือง  จงัหวดัชลบรุี 
20000 
 

การมีสว่นได้เสียในวาระการ 
ประชมุ 
    - ไมม่ี    

31 ปริญญาโท 
หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
วิชาการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
 

หลกัสตูร :  
โดย IOD 
- Company Secretary(CSP46/2012) 
- Company Reporting Program 
(CRP3/2012) 

โดย TLCA 
- Fundamental Practice for Corporate 

Secretary (FPCS) 
โดย SEC, SET 
- Smart Disclosure Program (SDP) 
- การใช้งานระบบ SPC Straight Through  
- Basic IR Training 
- Stock Valuation for IR 
- Good Practices for  Analyst  
Presentation 

- แนวทางการจดัทํารายงานการกํากบัดแูล
กิจการที�ดี  สําหรับบริษัทจดทะเบียน          
ปี 2556 

โดยสถาบันอืนๆ 
- โครงการพฒันาผู้บริหาร Global Mini  

MBA รุ่นที� 78  คณะพาณิชยศาสตร์ 
  และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

 ไมม่ี  
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จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%) 

ค. 2556) 
ความสมัพนัธ์ 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท

  ไมม่ี  2555 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2551 - ปัจจบุนั 

1. เลขานกุารบริษัท 
2. หวัหน้าแผนก ฝ่ายกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
3. ผู้ช่วย – กรรมการผู้จดัการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล 

 2550 - 2551 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายธุรการ บจ. มารูอิ อินดสัตรี (
 2548 - 2550 เลขานกุารผู้จดัการฝ่ายผลิต บจ. คอบร้า อินเตอร์เนชั�นแนล 

    

 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด บริษัท 

 ผลิตสายควบคมุรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

(ไทยแลนด์) ผลิตชิ Bนสว่นพลาสติกสําหรับยานยนต์  
คอบร้า อินเตอร์เนชั�นแนล  ผลิตและสง่ออกอปุกรณ์กีฬาทางนํ Bา  

  



 

 

 

 
 
 

ในปี 2556 บริษัทไมม่ีนโยบายประเมินราคาทรัพย์สนิ และไมม่ีการตีราคาทรัพย์สนิใหมใ่นระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารเเนบ 5  รายละเอียดเกียวกับ
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บริษัทไมม่ีนโยบายประเมินราคาทรัพย์สนิ และไมม่ีการตีราคาทรัพย์สนิใหมใ่นระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี

รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

บริษัทไมม่ีนโยบายประเมินราคาทรัพย์สนิ และไมม่ีการตีราคาทรัพย์สนิใหมใ่นระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี 



 

 

 

 
 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จาํกัด 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการ

 

คําชี Bแจง : คณะกรรมการควรประเมินผลการปฏิบตัิด้วยตนเอง
                เพื�อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงตอ่ไป
 

หมวดที หัวข้อการประเมิน

1 โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ
2 บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3 การประชมุคณะกรรมการ
4 การทําหน้าที�ของกรรมการ
5 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ
6 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร

 

ช่วงระดบัคะแนน  : 
ช่วงคะแนน (ร้อยละ) 

100 
75 ≥ X < 100 
50 ≥ X < 75 
25 ≥ X < 50 

< 25 
 

หมายเหต ุ: 1. เกณฑ์มาตรฐานการประเมินข้างต้น  ใช้ร่วมกบัแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
                      ตนเอง)  ที�อ้างอิงจากศนูย์พฒันาการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่               
                      ประเทศไทย ณ พฤศจิกายน 
                  2. คณะกรรมการบริษัท  จดัทําแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเอง 

ทุกปี 
                  3. เลขานกุารบริษัท เป็นผู้รวบรวมและจดัทําสรุปการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
                  4. คณะกรรมการท่านใดทีคะแนนประเมินตนเองในแต่ละหมวด  ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 

75 กรุณาระบุแนวทางการปรับปรุงลงในแบบสอบถาม ช่อง 
แบบสอบถามฯ  เพือดาํเนินการปรับปรุงตามแนวทางดงักล่าวและเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงต่อไป

 5.  มีผลบงัคบัใช้ตั Bงแตปี่ 2557 

เอกสารเเนบ 6  เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จาํกัด (มหาชน) 
 

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการ (ทั $งคณะและตนเอง
 

คณะกรรมการควรประเมินผลการปฏิบตัิด้วยตนเอง (ทั Bงคณะ และตนเอง) อยา่งน้อยปีละ 1 
เพื�อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงตอ่ไป 

หัวข้อการประเมิน จาํนวนข้อ คะแนนมาตรฐาน

โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 10 
บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 18 
การประชมุคณะกรรมการ 8 
การทําหน้าที�ของกรรมการ 7 
ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 5 
การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 6 

รวม 54 

ความหมาย 

การปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการอยูใ่นระดบั “ดีเยี�ยม
การปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการอยูใ่นระดบั 

การปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการอยูใ่นระดบั “พอสมควร
การปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการอยูใ่นระดบั “เลก็น้อย

การปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการอยูใ่นระดบั “ไมม่ีการดาํเนินการ

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินข้างต้น  ใช้ร่วมกบัแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
ที�อ้างอิงจากศนูย์พฒันาการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่               

จิกายน 2550       
คณะกรรมการบริษัท  จดัทําแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเอง (ทั $งคณะ และตนเอง

เลขานกุารบริษัท เป็นผู้รวบรวมและจดัทําสรุปการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (ทั Bงคณะ และตนเอง
ะชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 

คณะกรรมการท่านใดทีคะแนนประเมินตนเองในแต่ละหมวด  ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 
กรุณาระบุแนวทางการปรับปรุงลงในแบบสอบถาม ช่อง “ความเหน็/ข้อเสนอแนะ

เพือดาํเนินการปรับปรุงตามแนวทางดงักล่าวและเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงต่อไป
2557 เป็นต้นไป  

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินการปฏิบัตหิน้าที�ของคณะกรรมการ

 

ทั $งคณะและตนเอง) 

1 ครั Bง       

คะแนนมาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

ดีเยี�ยม” 
การปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการอยูใ่นระดบั “ดี” 

พอสมควร” 
เลก็น้อย” 

ไมม่ีการดาํเนินการ” 

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินข้างต้น  ใช้ร่วมกบัแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (ทั Bงคณะ และ 
ที�อ้างอิงจากศนูย์พฒันาการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่                

ทั $งคณะ และตนเอง)ในเดอืนกันยายน ของ

ทั Bงคณะ และตนเอง)  รายงานในที

คณะกรรมการท่านใดทีคะแนนประเมินตนเองในแต่ละหมวด  ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ  
ข้อเสนอแนะ” ก่อนนําส่ง

เพือดาํเนินการปรับปรุงตามแนวทางดงักล่าวและเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงต่อไป 

การปฏิบัตหิน้าที�ของคณะกรรมการ 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 
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ชื�อบริษัท 
นายสรรเสริญ 

จฬุางกรู 
นายชทูอง 

พฒันะเมลอืง 
นายสริศ 

พฒันะเมลอืง 
นายมากาโต 

เทราอรุา 
นายทวีฉตัร 

จฬุางกรู 
นายกรกฤช 

จฬุางกรู 
นายคะซโึยช ิ

โองากิ 
นายคาซูฮิโร  
ทาเคชิตะ 

นายกวี 
วสวุตั 

นายอภินนัท์ 
ณ ระนอง 

นายปริญญา 
ไววฒันา 

นายฉตัรชยั 
เอียสกลุ 

น.ส. สริิณา 
พฒันะเมลอืง 

นายสทุน 
เปรมปรี 

นายสวสัดิ~ 
สขุะอาจิณ 

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

     บริษัทที�เกี�ยวข้อง                

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. บจ.บางกอก อีเกิล วิง /     /          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. บจ.ไทยออโตอินดสัตรี X, S     /, S          

24. บจ.ไทยซีทเบลท์ X, S    / /          

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

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

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

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

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

*นายคะซโึยชิ  โองากิ จดัทําหนงัสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั Bงแต่วนัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2556 
**นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ ได้รับแต่งตั Bงทดแทนกรรมการท่านเดิมที�ลาออก  ได้รับการอนมุตัิแต่งตั Bงจากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Bงที� 3/2556 มีผลตั Bงแต่วนัที� 9 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป 
 
 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 
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ชื�อบริษัท นายสรรเสริญ 
จฬุางกรู 

นายชทูอง 
พฒันะเมลอืง 

นายสริศ 
พฒันะเมลอืง 

นายมากาโต 
เทราอรุา 

นายทวีฉตัร 
จฬุางกรู 

นายกรกฤช 
จฬุางกรู 

นายคะซโึยช ิ
โองากิ 

นายคาซูฮิโร  
ทาเคชิตะ 

นายกวี 
วสวุตั 

นายอภินนัท์ 
ณ ระนอง 

นายปริญญา 
ไววฒันา 

นายฉตัรชยั 
เอียสกลุ 

น.ส. สริิณา 
พฒันะเมลอืง 

นายสทุน 
เปรมปรี 

นายสวสัดิ~ 
สขุะอาจิณ 

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

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

31. บจ.เอช เอส เอช /               

32. บจ.ฮายาม่า อินเตอร์เทรด /               

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

34. บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท  /    /           

35. บจ.ซมัมิท อีเลค็โทรนิค คอมโพเน้นท์ X, S               

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

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

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

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

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

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

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

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

44. บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซมัมิท /     /          

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

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

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

48. บจ.โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย)                

49. บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เทรด           /, //      

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

51. บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์          /, ID      

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

53. บจ.สตีล อลัลายแอนซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ /    / /          

54. บมจ.ไอร่า แคปปิตอล           /, ID     

55. บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น           /, ID     
 

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

*นายคะซโึยชิ  โองากิ จดัทําหนงัสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั Bงแต่วนัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2556 
**นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ ได้รับแต่งตั Bงทดแทนกรรมการท่านเดิมที�ลาออก  ได้รับการอนมุตัิแต่งตั Bงจากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Bงที� 3/2556 มีผลตั Bงแต่วนัที� 9 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป 
 
 
 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากดั (มหาชน) 
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ชื�อบริษัท นายสรรเสริญ 
จฬุางกรู 

นายชทูอง 
พฒันะเมลอืง 

นายสริศ 
พฒันะเมลอืง 

นายมากาโต 
เทราอรุา 

นายทวีฉตัร 
จฬุางกรู 

นายกรกฤช 
จฬุางกรู 

นายคะซโึยช ิ
โองากิ 

นายคาซูฮิโร  
ทาเคชิตะ 

นายกวี 
วสวุตั 

นายอภินนัท์ 
ณ ระนอง 

นายปริญญา 
ไววฒันา 

นายฉตัรชยั 
เอียสกลุ 

น.ส. สริิณา 
พฒันะเมลอืง 

นายสทุน 
เปรมปรี 

นายสวสัดิ~ 
สขุะอาจิณ 

56. บจ. พี. ทลูลิ�ง   /,S             

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

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

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

60. Dae Dong System Co., Ltd.      /            

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

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

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

64. HI-LEX Controls Inc.    /            

65. HI-LEX Corporation    x            

66. HI-LEX India Private Ltd.    /            

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

68. Izushi Cable, Inc.    /            

69. HI-LEX KANTO, Inc.    /            

70. HI-LEX Saitama, Inc.    /            

71. HI-LEX Shimane, Inc.    /            

72. PT. HI-LEX Indonesia    AC            

73. PT. HI-LEX Parts Indonesia    AC            

74. Tajima TSK, Inc.    /            

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

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

77. HI-LEX America Inc.    /            

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

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

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

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

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

*นายคะซโึยชิ  โองากิ จดัทําหนงัสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั Bงแต่วนัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2556 
**นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ ได้รับแต่งตั Bงทดแทนกรรมการท่านเดิมที�ลาออก  ได้รับการอนมุตัิแต่งตั Bงจากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Bงที� 3/2556 มีผลตั Bงแต่วนัที� 9 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป 

 




