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ส่วนที� 1 
บริษัทที�ออกหลักทรัพย์ 

 
 
 

 
1.1 ข้อมูลบริษัทที�ออกหลักทรัพย์ 

 

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

กระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ ผลิตชิ ;นส่วนรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ในตา่งประเทศ 

 
ที!ตั ;งสาํนกังานใหญ่ : นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร เลขที! 700/737 หมูที่! 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง  
และโรงงาน   จงัหวดัชลบรีุ 20160 
 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000145 
 
โฮมเพจบริษัท : www.thaisteelcable.com 
 
โทรศพัท์ : (038) 447 200 - 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ข้อมูลทั�วไป 
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         2.1   ความเสี�ยงจากการพึ�งพาผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

 บริษัทได้ทําสญัญารับความช่วยเหลือในด้านพึ!งพาเครื!องหมายการค้า ภายใต้ชื!อ   และ  
“HI-LEX” และด้านเทคนิคการผลติสายควบคมุรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์
แบบใช้สายเคเบิลควบคุมจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!น (HI-LEX Corporation) เป็นลายลักษณ์อักษร โดย 
สญัญาปัจจบุนัจะหมดอายใุนปี 2554 และ 2556 ตามลาํดบั  
 

บริษัทสั!งซื ;อวตัถุดิบและชิ ;นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!น เนื!องจากวัตถุดิบและชิ ;นส่วนประกอบบาง
ประเภทไม่สามารถจดัหาจากแหล่งจําหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที!จะผลิต 
เอง แตไ่มม่ีสญัญาที!เป็นข้อกําหนดควบคมุในการจดัซื ;อวตัถดุิบระหวา่งกนัแตอ่ยา่งใด   

   

 สําหรับความเสี!ยงด้านการสั!งซื ;อวตัถุดิบและชิ ;นสว่นประกอบนั ;น บริษัทสามารถจัดซื ;อจากผู้ผลิตอื!นในประเทศ
ญี!ปุ่ นแทนการสั!งซื ;อจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั!นได้ แต่อาจมีราคาและเงื!อนไขทางการค้าที!ต่างจากเดิม อีกทั ;งบริษัท
ได้พยายามจดัซื ;อวตัถดุิบและชิ ;นสว่นประกอบจากผู้ผลิตในประเทศให้มากขึ ;น เพื!อลดต้นทนุ โดยเฉพาะค่าขนสง่
และภาษีนําเข้า   

 

ส่วนความเสี!ยงในแง่ของสญัญาฯ ดังกล่าวนั ;น  บริษัทเห็นว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!นจะต่อสัญญาให้ค่อนข้าง 
แนน่อน เนื!องจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั!นเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และได้ให้คํารับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้
ว่า หากสญัญาปัจจุบนัหมดอายุ จะต่อสญัญาให้อีกคราวละ 5 ปี (ซึ!งเป็นนโยบายในการต่อสญัญาที!ไฮเล็กซ์  
คอร์ปอเรชั!นใช้กับบริษัทในเครือทุกบริษัท) ประกอบกับการที!ได้ร่วมทุนและเป็นพันธมิตรที!ดีต่อกันมาเป็น 
เวลานานกว่า 30 ปี ทําให้มีความมั!นใจว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!นจะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้น และจะสนบัสนุนให้บริษัท
พฒันาอยา่งตอ่เนื!องตอ่ไป  
 

ด้วยเหตนีุ ;ในประเด็นดงักลา่วจึงมีความเสี!ยงคอ่นข้างตํ!า 
 

 2.2 ความเสี�ยงจากการแข่งขนัจากต่างประเทศ 
 บริษัทอาจมีความเสี!ยงจากการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่รายใหม่ ซึ!งเป็นผู้ประกอบการต่างชาติที!ย้ายฐานการผลิตชิ ;นสว่น

เข้ามาภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ปัจจัยหลกัที!จะทําให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการ    
แข่งขนัได้คือ คุณภาพ ต้นทุนการผลิตที!สอดคล้องกับความต้องการของลกูค้า การส่งมอบที!ตรงเวลา และการ
บริการหลงัการขายเพื!อสร้างความมั!นใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที!สําคัญ คือ 
มุ่งเน้นผลิตภณัฑ์ที!มีคุณภาพสงู ควบคู่กับการดําเนินงานลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดส่งที!ตรงต่อ 
เวลา และการกําหนดราคาผลติภณัฑ์ที!เหมาะสมและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได้ ซึ!งบริษัทมีกลุม่ลกูค้าเป็นผู้ผลิต
ชั ;นนําที!มีฐานการผลิตในประเทศไทย และมีความสมัพนัธ์ที!ดีกบัลกูค้าเหลา่นี ;มาโดยตลอด ประกอบกบัได้มีห้อง
ทดสอบผลติภณัฑ์เป็นของตนเอง สง่ผลให้ลดเวลาและคา่ใช้จ่ายในการทํางาน  
ดงันั ;น จึงมีความเสี!ยงคอ่นข้างน้อยที!คูแ่ขง่ขนัจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขนัได้ในระดบัเดียวกนั เนื!องจาก
จะต้องลงทนุสงูและไมส่ามารถดําเนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกบับริษัท 
 
 

2. ปัจจัยความเสี�ยง 
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2.3 ความเสี�ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
 ในปี 2553 บริษัทได้จดัซื ;อวตัถดุิบหลกั ได้แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมลูค่ารวมกว่าร้อยละ 

50 ของมลูคา่วตัถดุิบและชิ ;นสว่นประกอบที!บริษัทจดัซื ;อทั ;งหมด โดยราคาวตัถดุิบเหลา่นี ;ได้รับผลกระทบจากความ
ผนัผวนของราคาซื ;อขายอันเนื!องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบหลกัดงักล่าวในตลาดโลก ซึ!ง
ปรับตวัสงูขึ ;นอยา่งตอ่เนื!อง โดยปัจจยัดงักลา่วเป็นปัจจยัที!อยูเ่หนือความควบคมุของบริษัท  

 

อยา่งไรก็ตาม หากราคาวตัถดุิบเกิดความผนัผวนถึงขนาดที!มีนยัสาํคญั  บริษัทสามารถจะปรับราคาผลิตภณัฑ์ให้
สอดคล้องกบัต้นทนุวตัถดุิบที!มีความผนัผวนนั ;นได้ ตามข้อตกลงในสญัญาซื ;อขายชิ ;นสว่นที!บริษัททํากบัลกูค้านั ;น 
ได้กําหนดให้บริษัทและลกูค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นครั ;งคราว เช่น ทกุ ๆ 6 เดือน หรือทกุ ๆ ครั ;งที!ราคา
วตัถดุิบมีการเปลี!ยนแปลงตั ;งแตร้่อยละ 3 ขึ ;นไป เป็นต้น ซึ!งการปรับราคาแต่ละครั ;งคู่สญัญาทั ;งสองฝ่ายจะทําการ
ตกลงร่วมกนั โดยบางครั ;งลกูค้าจะยินยอมให้ทําการปรับราคาย้อนหลงัด้วย ซึ!งการปรับราคาได้ดงักลา่วจะช่วยทํา
ให้ผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบลดลง และบริษัทได้กําหนดนโยบายให้ให้ผู้ผลิตทําการลดต้นทนุ
เพื!อเกิดการบริหารจัดการต้นทุนที!ดี ซึ!งเมื!อผู้ ผลิตมีความแข็งแกร่ง มีต้นทุนการบริหารจัดการที!ตํ!าแล้ว ก็จะ
สามารถควบคมุราคาขายให้มีเสถียรภาพได้ แม้ราคาวตัถดุิบจะสงูขึ ;นก็ตาม 

 
 2.4  ความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ 

ในปี 2553 บริษัทมีการจัดซื ;อวตัถุดิบและชิ ;นสว่นประกอบโดยนําเข้าจากต่างประเทศประมาณ ร้อยละ 42 ของ
ยอดซื ;อวตัถดุิบและชิ ;นสว่นประกอบทั ;งหมด โดยบริษัทมียอดการสั!งซื ;อวตัถดุิบและชิ ;นสว่นประกอบทั ;งหมดที!เป็น
สกลุเงินตราตา่งประเทศตลอดทั ;งปีเทียบเท่าเงินบาทจํานวนประมาณ 580 ล้านบาท ซึ!งทําให้บริษัทมีความเสี!ยง
จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี!ยนเงินตราตา่งประเทศในกรณีที!อตัราแลกเปลี!ยนมีการปรับตวัสงูขึ ;น  

 

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้รับอนมุตัิวงเงินในการซื ;อเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าจากสถาบนัการเงินแหง่หนึ!ง ซึ!งวงเงิน
ดงักลา่วจะช่วยให้บริษัทสามารถลดความเสี!ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศได้ โดย
บริษัทพิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม 

 
 2.5   ความเสี�ยงจากการพึ�งพาลกูค้ารายใหญ่ 

 ปัจจบุนับริษัทมีลกูค้ารายใหญ่ 6 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลติรถยนต์รายใหญ่ 4 รายและผู้ผลิตรถจกัรยานยนต์
รายใหญ่ 2 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษัทเหลา่นี ;คิดเป็นประมาณร้อยละ 77 ของรายได้
รวมของบริษัทในปี 2553 ดงันั ;น บริษัทจึงอาจมีความเสี!ยงด้านรายได้หากผู้ผลิตรายใดรายหนึ!งลดปริมาณการ
ผลิตหรือเลิกการสั!งซื ;อผลิตภณัฑ์จากบริษัทซึ!งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และ 
ผลการดําเนินการของบริษัทในอนาคต 

 

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลติสายควบคมุสาํหรับรถยนต์และรถจกัรยานยนต์และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ที!ดําเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี โดยได้พฒันาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื!อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที!ได้
คณุภาพและมีประสทิธิภาพที!เป็นที!ยอมรับอยา่งกว้างขวาง มีต้นทนุการผลิตที!แข่งขนัได้ มีห้องทดสอบผลิตภณัฑ์
เป็นของตนเอง สง่ผลให้ลดเวลาและเพิ!มความรวดเร็วในการดําเนินงาน อีกทั ;ง การทําธุรกิจกบับริษัทผู้ผลติรถยนต์
และรถจักรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน มีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่คือไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!น ซึ!งเป็นผู้ ผลิต
สายควบคมุชั ;นนําของประเทศญี!ปุ่ น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุม่ของซมัมิท คอร์ปอเรชั!น ซึ!งเป็นผู้ผลิตชิ ;นสว่น
รถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที!มีประสบการณ์ในธุรกิจมานาน เป็นผู้ ผลิตที!มีความ
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นา่เชื!อถือในเรื!องของคณุภาพผลติภณัฑ์ โดยผลติภณัฑ์ของบริษัทในกลุม่ซมัมิท คอร์ปอเรชั!นครอบคลมุถึงอปุกรณ์
และชิ ;นส่วนเกือบทกุชนิดในรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ อาทิ ตวัถงั เบาะที!นั!ง ผนงัประตขู้าง ฯลฯ ซึ!งคณุสมบตัิ
ดงักลา่วทําให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างตํ!าที!บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหล่านี ;จะเปลี!ยนไป
สั!งซื ;อจากคูแ่ขง่ของบริษัท  

  

 อนึ!ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี!ยงโดยมีแผนการจะเพิ!มการส่งออกไปยงัต่างประเทศมากขึ ;นเพื!อเป็น    
การลดความเสี!ยงจากการพึ!งพาลกูค้ารายใหญ่อีกทางหนึ!งด้วย 

 
2.6  ความเสี�ยงจากการที�บริษัทมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอํานาจบริหาร

จัดการบริษัท และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ 
ผู้ถอืหุ้นรายอื�นของบริษัท 

 ปัจจบุนับริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุม่ คือกลุม่จฬุางกรู กลุม่พฒันะเมลือง และไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!น โดยถือหุ้น
รวมกนัในประมาณร้อยละ 79 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัท ทําให้สามารถควบคมุมติที!ประชุมผู้ ถือ
หุ้นได้เกือบทั ;งหมด ผู้ ถือหุ้นรายอื!นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื!อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื!องที!ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่เสนอได้ ในบางกรณีผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือของ 
ผู้ ถือหุ้นรายอื!น นอกจากนี ;ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ยงัเป็นผู้มีอํานาจในการบริหารจัดการบริษัท โดยดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัทถึง 7 ทา่น จากทั ;งหมด 11 ทา่น จึงมีความเสี!ยงจากการที!ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อํานาจบริหารจดัการ
อยา่งเบ็ดเสร็จ และบริหารจดัการไปในทางที!ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย ซึ!งอาจมี
ผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทได้ 

  

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีกรรมการอิสระทั ;งสิ ;น 4 ทา่น โดยทั ;งหมดที!เป็นบคุคลที!ไมม่ีสว่นได้เสียกบับริษัท สามารถทํา
หน้าที!ตรวจสอบการดําเนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้อย่างเพียงพอ อีกทั ;ง
บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกให้ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบของ
บริษัท ซึ!งรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบจะนําไปปรับปรุงระบบการควบคมุ
ภายใน เพื!อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพยิ!งขึ ;น  

 

 ดงันั ;น จึงมีความเป็นไปได้น้อยที!จะเกิดความเสี!ยงดงักลา่วขึ ;น 
 

 2.7  ความเสี�ยงจากการชดใช้ค่าเสยีหายจากผลิตภณัฑ์ (Warranty Claim) 
 ตามที!บริษัทมีหน้าที!ในการรับประกันคุณภาพผลิตภณัฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลกูค้าของบริษัทนั ;น กรณีที!เกิด

ความเสียหายอนัเนื!องมาจากผลิตภณัฑ์ของบริษัท ในสญัญาซื ;อขายชิ ;นสว่นระบุให้บริษัทต้องชําระค่าเสียหาย 
จ า ก ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  ซึ! ง ห า ก ผู้ ผ ลิ ต ร ถ ย น ต์ แ ละ ร ถ จัก ร ย า น ย น ต์ เ รี ย ก ร้ อ ง ใ ห้ บ ริ ษั ท ชํ า ร ะ ค่ า เ สี ย ห า ย 
จากผลิตภณัฑ์ ในจํานวนเท่ากับหรือมากกว่ายอดขายของบริษัท และศาลมีคําสั!งเป็นที!สดุให้ บริษัทชําระเงิน
จํานวนดงักลา่ว บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทั ;งการที!บริษัทต้องร่วมรับผิดกบั
ผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หากมีผู้บริโภคได้รับความเสียหายอนัเกิดจากข้อบกพร่องในผลิตภณัฑ์ของ
บริษัท  

 

  ในแต่ละปีที!ผ่านมา ลกูค้าได้เรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภณัฑ์อยู่บ้าง แต่เป็นจํานวนเงินที!น้อย
มากเมื!อเทียบกับยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ปกติของการดําเนิน 
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ธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจยัที!มีผลต่อการตดัสินใจสั!งซื ;อผลิตภณัฑ์ของลกูค้า และเท่าที!ผ่านมาไม่เคยมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคญัต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทแต่ประการใดนอกจากนี ;บริษัทยงัตระหนักถึงความสําคัญ 
ในเรื!องคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ดังนั ;นก่อนการส่งให้ลกูค้า บริษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
อย่างถี!ถ้วนและสรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายทกุ ๆ ครึ!งปี เพื!อนําผลลพัธ์ไปวางแผนการตรวจสอบ
และพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ต่อไปอีกด้วย ซึ!งบริษัทเชื!อว่าจะช่วยลดความเสี!ยงในกรณีที!บริษัทต้องชําระ
คา่เสยีหายจากผลติภณัฑ์ได้  

 
 2.8  ความเสี�ยงจากการพึ�งพาอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
 การดําเนินการของบริษัทจะเปลี!ยนแปลงไปในแนวทางที!สอดคล้องกบัอตุสาหกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์

เป็นสําคัญ ซึ!งหากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงักงัน บริษัทก็จะ 
ได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกนั  

 

 อยา่งไรก็ตาม เนื!องจากปัจจบุนั อตุสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอตุสาหกรรมหลกัของประเทศ และภาครัฐมีนโยบาย
ชัดเจนในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมรถยนต์ของภูมิภาคเอเชีย ทําให้โอกาสที!
อตุสาหกรรมยานยนต์จะเข้าสู่ภาวะถดถอยมีน้อยลง และช่วยลดความเสี!ยงจากการที!บริษัทจะได้รับผลกระทบ
จากการที!ธุรกิจของบริษัทต้องพึ!งพาอตุสาหกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ลงได้ 

   
 2.9    ความเสี�ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ Jนส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

บริษัทอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดแก่บริษัทคู่แข่ง  เ นื!องจากอุตสาหกรรมผลิตชิ ;นส่วนรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที!มีการแข่งขนัสงูทั ;งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี!ยงที!อาจเกิด
ผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจ   
 

เนื!องจากการผลติชิ ;นสว่นรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ต้องใช้ขั ;นตอนการผลิตที!มีประสิทธิภาพเที!ยงตรง เพื!อให้ได้
คุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี ;ในการสั!งซื ;อชิ ;นส่วนสําหรับรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นนั ;น บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะทําการคัดเลือกผู้ ผลิตชิ ;นส่วน 
ลว่งหน้าก่อนการผลิตจริง โดยผู้ผลิตชิ ;นสว่นที!ผ่านการคดัเลือกแล้ว จะได้รับคําสั!งซื ;อผลิตภณัฑ์จากบริษัทผู้ผลิต
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื!องตลอดอายุการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นนั ;น ๆ อีกทั ;งการ
เปลี!ยนแปลงรุ่นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีผลต่อการเปลี!ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตสายควบคุม 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์มากนกั  
 

ดังนั ;น บริษัทในฐานะที!เป็นผู้ ผลิตสายควบคุมสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ ซึ!งดําเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 30 ปี เป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ!งของประเทศ มีผลงานและ
ชื!อเสียงที!เป็นที!ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาเป็นเวลานาน จึงค่อนข้าง
ได้เปรียบคู่แข่งอื!น ๆ ในการผลิตสายควบคมุและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เพื!อประกอบรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ในประเทศ ด้วยเหตผุลดงักลา่วข้างต้น บริษัทจึงมั!นใจวา่ ยงัสามารถจะแขง่ขนักบัผู้ผลิตรายอื!นได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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3.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที�สาํคัญ 
 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จํากัด ก่อตั ;งขึ ;นเมื!อวนัที! 12 มิถุนายน 2521 โดยมีผู้ก่อตั ;งหลกั 2 ท่าน คือ 
นายสรรเสริญ จฬุางกรู และนายชทูอง พฒันะเมลือง บริษัทมีทนุจดทะเบียนเริ!มแรกจํานวน 4 ล้านบาท และมีกําลงัการผลิตใน
ช่วงแรก 250,000 เส้นต่อปี ต่อมาได้เพิ!มทุนจดทะเบียนและร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!นซึ!งเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุม
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญี!ปุ่ น  
 
การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สาํคัญของบริษัท 
ปี 2549 : - ย้ายที!ตั ;งโรงงานและสาํนกังานจากจงัหวดัสมทุรปราการ มายงันิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ  
ปี 2550 : - ได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจํานวน 2 บตัร คือ 
    บตัรที! 1 สง่เสริมการลงทนุในโครงการโยกย้ายสถานประกอบการ  
   บตัรที! 2 สง่เสริมการลงทนุในโครงการขยายการดําเนินงานของบริษัท  
  - ได้รับรางวลั Q1 จาก AutoAlliance โดยเป็นรางวลัสาํหรับผู้ผลติชิ ;นสว่นที!มีการจดัการด้านคณุภาพดีเยี!ยม  
ปี 2551 : - ได้รับรางวลั Quality Control Cycle (QCC) จาก Thai Hino Co-Operation Club โดยเป็นรางวลัด้านการ

ปรับปรุงการควบคมุคณุภาพโดยลดของเสยีในกระบวนการผลติ  
- ได้รับรางวลั Toyota Production System (TPS) ชนะเลศิอนัดบัหนึ!ง ในประเภท Group Sub Leader ติดต่อกนั

เป็นปีที! 2 จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ!ง แอนด์ แมนแูฟคเจอริ!ง จํากดั โดยเป็นรางวลั
ด้านการลดต้นทนุด้วยการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

- จดัตั ;งศนูย์ทดสอบผลติภณัฑ์ และได้รับการรับรองจากผู้ เชี!ยวชาญของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั!น 
ปี 2552 : - ได้รับรางวลั Quality Award the Satisfies 2009 จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั  

- ได้รับรางวลั Gold Certificate TCC Safety Activity of Level A จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็น
จิเนียริ!ง แอนด์ แมนแูฟคเจอริ!ง จํากดั  

- ได้รับรางวลั Thank You Award จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ!ง แอนด์แมนแูฟคเจอ-
ริ!ง จํากดั ซึ!งมอบให้บริษัทที!มีความเชี!ยวชาญในระบบ Toyota Production System (TPS) และให้คําแนะนํา
การจดัทําระบบให้กบับริษัทอื!น ๆ จนประสบความสาํเร็จได้ 

- ได้รับรางวลั D 2009 Delivery Award จากฮอนด้ากรุ๊ป ซึ!งเป็นรางวลัสาํหรับผู้ผลติชิ ;นสว่นที!มีผลการจดัสง่สนิค้า
ดีเดน่ประจําปี 

- นําโปรแกรม SAP มาใช้บริหารจดัการกระบวนการผลิตทั ;งระบบ ตั ;งแต่วางแผนการผลิตไปจนถึงการสง่มอบ
สนิค้าและเรียกเก็บเงิน  

- ให้บริการทดสอบสายควบคมุ และบริการทดสอบชิ ;นสว่นให้กบัผู้ผลติชิ ;นสว่นของบริษัท  
ปี 2553 : - ได้รับ Award of Quality ในด้าน Quality Achievement จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 

- ได้รับประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐานห้องปฏิบตัิการอยา่งเป็นทางการจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!น สามารถขยาย
การให้บริการทดสอบไปยงับริษัทในเครือไฮเล็กซ์ทั!วโลก และเตรียมการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
เพื!อรับประกนัความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบตัิการตามมาตรฐานสากล รวมทั ;งเพิ!มความสามารถใน
การทดสอบชดุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

 

- 7 - 

6% 
 

กลุม่จฬุางกรู กลุม่พฒันะเมลอืง อื!น ๆ ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั!น 
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- ได้รับรางวลัโครงการ Productivity Facilitator 2010 จากสถาบนัเพิ!มผลผลิตแห่งชาติจํานวน 3 รางวลั ได้แก่ 
ผู้บริหารองค์กรดีเดน่, องค์กรดีเดน่ประเภทอตุสาหกรรมชิ ;นสว่นรถยนต์, และ Productivity Facilitator ดีเดน่  

 
3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสายควบคุม (Control Cable) สําหรับรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) เพื!อจําหน่ายให้แก่ผู้ ผลิตรถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ชั ;นนํา ตลอดจนศูนย์อะไหล่และบริษัทผู้ ค้ารายย่อยต่าง ๆ ทั ;งภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้

เครื!องหมายการค้า  และเครื!องหมายการค้าของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!นได้แก่  และ “HI-LEX” โดย
บริษัทจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ}ให้กบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!นตามสญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ไม่ว่าจะ
เป็นผลิตภัณฑ์ที!จําหน่ายภายใต้เครื!องหมายการค้าของบริษัทหรือเครื!องหมายการค้าของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!นก็ตาม ทั ;งนี ;
เนื!องจากผลิตภัณฑ์เกือบทั ;งหมด เป็นผลิตภัณฑ์ที!ผลิตภายใต้สญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที!ทํากับ 
 ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!น ผลิตภณัฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับทั ;งในด้านคณุภาพ ราคา และการบริการทั ;งก่อนและหลงัการขาย
จากบริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทย  
 ณ สิ ;นปี 2553 บริษัทมีสว่นแบง่การตลาดสาํหรับสายควบคมุสงูเป็นอนัดบัต้น ๆ ของประเทศไทย โดยมีลกูค้าเป็น
กลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั ;นนําของทั ;งประเทศญี!ปุ่ นและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี ; บริษัทยังได้รับความ
ไว้วางใจจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด ให้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในการผลิตชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ด้วย 
 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2554 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 
ทนุชําระแล้ว 259.80 ล้านบาท 

บริษัท ไฮเลก็ซ์ เวียดนาม จํากดั 
ทนุชําระแล้ว 11.15 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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3.3  ผลิตภณัฑ์ของบริษัท 
  ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 
   1)  สายควบคมุ (Control Cable) ประกอบด้วย 

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

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

   2)  ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ( Window Regulator) ได้แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
แบบใช้สายควบคมุสาํหรับรถยนต์ทกุประเภท 

 การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมต่าง ๆ ที!กล่าวมาข้างต้น 
บริษัททําการผลิตภายใต้สญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and Technical Assistance 
Agreement) ระหวา่งบริษัทกบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั!น (HI-LEX Corporation) ซึ!งเป็นผู้ผลติสายควบคมุสาํหรับยานยนต์ชั ;นนําของ
ประเทศญี!ปุ่ นและเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
  ปัจจุบันบริษัทตั ;งโรงงานและสํานักงานใหญ่เพื!อดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัททั ;ง 2 ประเภท ตั ;งอยู่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที! 700/737 หมู่ที! 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พื ;นที! 50 ไร่ 56 ตารางวา 
หรือประมาณ 80,224 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียด ดงันี ; 

พื ;นที!ใช้ในการผลติ จดัเก็บและจดัสง่สนิค้า พื ;นที! (ตารางเมตร) 
สว่นการผลติสายควบคมุ 
   - สายควบคมุรถยนต์ 
   - สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 

 
4,821 
1,934 

สว่นการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 1,404 
พื ;นที!จดัเก็บและจดัสง่สนิค้า 8,640 
พื ;นที!ใช้สอยร่วม  12,001 

รวม 28,800 
  

พื ;นที!อื!น ๆ พื ;นที! (ตารางเมตร) 

พื ;นที!ซอ่มบํารุง 3,584 
พื ;นที!สาํนกังานและโรงอาหาร             10,200 

รวม             13,784 
  

 ในปี 2553 บริษัทมีอตัรากําลงัการผลิตสงูสดุของสายควบคมุรถยนต์ 29 ล้านเส้นต่อปี สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 
16 ล้านเส้นต่อปี และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 3 ล้านชุดต่อปี โดยใช้กําลงัการผลิตจริงของสายควบคมุรถยนต์ 
21 ล้านเส้นตอ่ปี สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 10 ล้านเส้นตอ่ปี และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 0.95 ล้านชดุตอ่ปี 
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3.4  โครงสร้างรายได้ของบริษัท 
  บริษัทมีการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กับคู่ค้าทั ;งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของ
บริษัทแยกตามผลติภณัฑ์ในช่วงปี 2551 – 2553 ได้ตามตารางตอ่ไปนี ; 

สายผลิตภณัฑ์ 
2551 2552 2553 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้จากการขายในประเทศ 2,152 92 1,672 93 2,551 95 
- สายควบคมุรถยนต์ 1,299 56 969 54 1,586 59 
- สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 473 20 399 22 544 20 
-ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์            373 16 295 16 416 16 
- อื!น ๆ 7 - 9 1 5 - 
รายได้จากการขายต่างประเทศ 159 7 79 5 67 3 
- สายควบคมุรถยนต์ 19 1 10 1 15 1 
- สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 21 1 2 - 6 - 
-ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 50 2 23 1 - - 
- อื!น ๆ 69 3 44 3 46 2 
รายได้อื�น       
- อื!น ๆ 36 1 41 2 47 2 
รวมรายได้ 2,347 100 1,792 100 2,665 100 

 
 3.5  เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 
 บริษัทมีเป้าหมายหลักที!จะรักษาความเป็นผู้ นําในการเป็นผู้ ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์  
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ชั ;นนําในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยจะให้การสนบัสนนุด้านชิ ;นสว่นแก่บริษัท
ในกลุม่ของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั!นเป็นหลกั ซึ!งบริษัทตระหนกัว่าปัจจยัสําคญัที!จะทําให้บริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายดงักลา่วได้
นั ;น บริษัทจะต้องดําเนินการรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ควบคุมต้นทุนการผลิต เพิ!มประสิทธิภาพการจัดส่ง
ผลิตภณัฑ์ ตลอดจนการเพิ!มความสมัพนัธ์ที!ดีกับบริษัทอื!นในกลุ่มไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!นให้มากยิ!งขึ ;น ในด้านการรักษาและ
ปรับปรุงผลติภณัฑ์ให้มีคณุภาพตรงตามความต้องการของบริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์นั ;น ปัจจยัสาํคญัคือการรักษา
และปรับปรุงคุณภาพในการผลิตอย่างต่อเนื!อง ซึ!งที!ผ่านมาบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสําคญัดงักล่าว โดยทําการปรับปรุงและ
พฒันามาตรฐานการผลติจนได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพการผลติในระดบัสากล คือ ISO/TS 16949 และบริษัทได้นําระบบ 
Toyota Production System (TPS) เข้ามาใช้ในการควบคมุระบบการผลิต โดยจะสั!งวตัถดุิบ ผลิต และจดัสง่ตามชนิด จํานวน 
และเวลาที!ลกูค้าต้องการเทา่นั ;น ซึ!งนอกจากจะเป็นการลดต้นทนุด้วยการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุแล้ว ยงัช่วยลด
จํานวนสนิค้าคงคลงัลงได้อยา่งมีประสทิธิภาพด้วย  
 

 ในด้านการควบคมุต้นทนุการผลตินั ;น บริษัทมีเป้าหมายในการลดต้นทนุการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี
ประสทิธิภาพสงูขึ ;น โดยปรับเป้าหมายการผลติให้สงูขึ ;นอยา่งตอ่เนื!อง เพื!อเป็นการเพิ!มขีดความสามารถของบริษัทให้แขง่ขนัได้ใน
ระดับภูมิภาค ประกอบกับบริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึ!งมีความชํานาญในการบริหารคลงัสินค้า (เฉพาะวัตถุดิบ) มา
ดําเนินการบริหารจดัการ นําเทคโนโลยีและแนวทางการบริการมาปรับปรุง รวมทั ;งพฒันาระบบตา่ง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพโดยใช้
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจดัการ เพื!อให้เกิดความถกูต้องแมน่ยําในเรื!องของจํานวนสนิค้า ตําแหนง่จดัเก็บ การใช้พื ;นที!ให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ ลดจํานวนสนิค้าที!หมดอาย ุและลดปริมาณสนิค้าคงคลงัเพื!อช่วยในเรื!องเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท   

 สาํหรับการจดัสง่นั ;น บริษัทมีเป้าหมายพฒันาช่องทางการกระจายผลิตภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ!งขึ ;น ซึ!งรวมถึง
การวา่จ้างผู้ เชี!ยวชาญในการจดัสง่เข้ามาดําเนินการในการกระจายผลติภณัฑ์ในกรณีที!มีความจําเป็น ทั ;งนี ; เพื!อรองรับการจดัสง่
ให้กบัลกูค้าทั ;งภายในและภายนอกประเทศ ซึ!งการว่าจ้างผู้ เชี!ยวชาญจะช่วยให้บริษัทสามารถสง่ผลิตภณัฑ์ได้ตามกําหนด และ
ช่วยลดต้นทนุที!เกี!ยวข้องลงได้ เนื!องจากผู้จดัสง่สามารถรวบรวมผลติภณัฑ์ที!จะต้องจดัสง่ในจดุหมายเดียวกนัจากผู้ว่าจ้างหลาย
รายเพื!อดําเนินการจดัสง่ในคราวเดียวกนัได้ ทําให้ต้นทนุคา่ใช้จ่ายในการขนสง่แตล่ะครั ;งถกูลง นอกจากนี ; การวา่จ้างผู้ เชี!ยวชาญ
ดงักลา่วจะช่วยลดภาระของบริษัทในการรับประกนัความเสยีหายที!อาจเกิดขึ ;นจากการขนสง่ด้วย เนื!องจากผู้ เชี!ยวชาญดงักลา่ว
จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําประกนัภยัเอง  
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 4.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์ 
  ผลติภณัฑ์ของบริษัท สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

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

 บริษัททําหน้าที!เป็นผู้ผลิตชิ ;นส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement 
Equipment Manufacturer) เพื!อสง่ให้แก่โรงงานประกอบของลกูค้า ผู้ผลิตชิ ;นสว่น และศนูย์อะไหล ่ซึ!งได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ ทั ;งในและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทต่าง ๆ ในเครือของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!น โดยรายละเอียดผลิตภณัฑ์ของ
บริษัทมีดงันี ; 
 1. สายควบคุม (Control Cable) 

บริษัททําการผลิตสายควบคุมทั ;งที!ใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสายควบคุมเป็นอุปกรณ์ที!มี
ความสําคญัมาก เนื!องจากเป็นอุปกรณ์ที!ใช้ในการควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิเช่น ระบบเบรค 
ระบบสตาร์ทเครื!องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลชั เป็นต้น บริษัทมียอดขายสายควบคุมในปี 2553 คิดเป็นสดัสว่นประมาณ 
ร้อยละ 80 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศร้อยละ 99 และเป็นการขายต่างประเทศร้อยละ 1 ของยอดขายรวมของ
สายควบคมุ ทั ;งนี ;รายละเอียดของผลติภณัฑ์สายควบคมุของบริษัทมีดงันี ; 
 

สายควบคมุรถยนต์ (Automobile Control Cable) 
บริษัทผลติสายควบคมุระบบตา่ง ๆ ในรถยนต์ โดยเน้นรถยนต์นั!งสว่นบคุคล รถบรรทกุ (กระบะ) ขนาด 1 ตนั ซึ!งโดย

เฉลี!ยแล้วในรถยนต์ 1 คนั จะมีสายควบคมุประมาณ 8-16 ประเภท ทําหน้าที!ควบคมุการทํางานของระบบตา่ง ๆ ในรถยนต์ เช่น 
เครื!องยนต์ เกียร์ คลชั ฯลฯ ทั ;งนี ; บริษัทสามารถผลติสายควบคมุที!ใช้ในรถยนต์ได้ทกุ ๆ ประเภท 

 

ภาพสายควบคมุหลกัของรถยนต์ที!บริษัทผลติ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นอกจากสายควบคมุดงัแสดงในแผนภาพข้างต้นแล้ว บริษัทยงัสามารถผลิตสายควบคมุที!ใช้ควบคมุระบบอื!น ๆ ของ
รถยนต์ อาทิ สายโช้ค สายปรับเบาะที!นั!ง สายล็อคประตู สายควบคุมกระจกมองข้าง สายเครื!องปรับอากาศ และสายไมล์/วัด
ความเร็ว เป็นต้น 

 
 

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
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 ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที!ผา่นมา บริษัทมียอดการจําหนา่ยสายควบคมุรถยนต์ ดงันี ; 
หนว่ย: ล้านบาท 

 2551 2552 2553 
ในประเทศ 1,299 969 1,586 
ตา่งประเทศ 19 10 15 
รวม 1,318 979 1,601 
อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 6 (26) 64 

 

สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) 
บริษัทผลติสายควบคมุระบบตา่ง ๆ ของรถจกัรยานยนต์ญี!ปุ่ นทกุประเภท ซึ!งโดยเฉลี!ยแล้วในรถจกัรยานยนต์ 1 คนั 

จะมีสายควบคมุประมาณ 8 ประเภท ซึ!งทําหน้าที!ควบคมุการทํางานของระบบต่าง ๆ ของรถจกัรยานยนต์ เช่น เครื!องยนต์ เกียร์ 
คลชั ฯลฯ ทั ;งนี ; บริษัทสามารถผลติสายควบคมุที!ใช้ในรถจกัรยานยนต์ได้ทกุประเภท 
 

ภาพสายควบคมุหลกัของรถจกัรยานยนต์ที!บริษัทผลติ 
 
   
 
 
 

 
 
 
  

 ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที!ผา่นมา บริษัทมียอดการจําหนา่ยสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ ดงันี ; 
หนว่ย: ล้านบาท 

 2551 2552 2553 
ในประเทศ 473 399                   544 
ตา่งประเทศ 21 2 6 
รวม 494 401 550 
อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 11 (19) 37 

 
2.  ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) 

 ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์เป็นอปุกรณ์ที!ใช้ในการเปิด-ปิดกระจกหน้าตา่งรถยนต์ โดยเป็นผลิตภณัฑ์
ที!บริษัทให้ความสาํคญัในการทําตลาด เนื!องจากสามารถใช้ได้กบัรถทกุชนิด และทกุขนาด บริษัทมียอดขายชุดควบคมุ
รางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ในปี 2553 คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 16 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศ
เกือบทั ;งหมด  
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 ภาพชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบใช้สายควบคมุ 
 
  

 
  
   
 
 

 ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที!ผา่นมา บริษัทมียอดการจําหนา่ยสายควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ ดงันี ; 
หนว่ย: ล้านบาท 

 2551 2552 2553 
ในประเทศ 373 295                   416 
ตา่งประเทศ 50 23 0 
รวม 423 318 416 
อตัราการเติบโต (ร้อยละ) (1) (25) 31 

 

สายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
ปัจจบุนัยงัไมช่ดัเจนวา่จะมีเทคโนโลยีใดที!จะนํามาใช้ผลิตทดแทนสายควบคมุได้ เนื!องจากสายควบคมุเป็นอปุกรณ์

เกี!ยวกบัความปลอดภยัซึ!งได้ผ่านการทดลองและวิจยัจนได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานาน แม้ว่าในปัจจุบนับริษัทผู้ผลิตรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ได้เริ!มนําระบบควบคุมด้วยไฟฟ้าเข้ามาใช้ทดแทนสายควบคุมในบางส่วน เช่น การใช้ระบบดิจิตอลทดแทน 
สายไมล์/สายวดัความเร็ว เป็นต้น แตใ่นช่วงระยะเวลาอนัใกล้นี ; การทดแทนดงักลา่วคงจะเป็นไปได้เพียงบางสว่นเท่านั ;น เนื!องจาก
แม้จะมีการปรับเปลี!ยนไปใช้ระบบไฟฟ้า แตอ่ปุกรณ์จําพวกที!เกี!ยวกบัความปลอดภยัอย่างสายควบคมุก็ยงัคงต้องได้รับการติดตั ;ง
ควบคู่ไปด้วย ทั ;งนี ; เพื!อให้สามารถควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ในกรณีที!ระบบไฟฟ้าขัดข้อง อีกทั ;ง 
เพื!อให้เกิดความปลอดภยั เนื!องจากระบบไฟฟ้าไมเ่หมาะสมในการใช้งานกบัอปุกรณ์บางประเภท เช่น ถงันํ ;ามนั เพราะอาจเกิดการ
จดุระเบิดขึ ;นได้ 

นอกจากนี ; การเปลี!ยนแปลงไปใช้ระบบไฟฟ้าทําให้ต้นทนุในการผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ผลิตสงูกว่าการใช้
สายควบคมุ เพราะต้องรวมคา่ใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันาระบบไฟฟ้าเข้าไปเป็นสว่นหนึ!งของต้นทนุการผลิตด้วย จึงคาดว่าใน
ระยะแรกคงจะมีการปรับเปลี!ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าในรถยนต์รุ่นใหมบ่างรุ่นที!มีราคาสงูก่อนเทา่นั ;น เช่น รถสปอร์ต เนื!องจากผู้ผลิต
สามารถตั ;งราคาให้สงูขึ ;นได้โดยไมก่ระทบกระเทือนตอ่ผู้บริโภคมากนกั 

สําหรับรถยนต์นั!งส่วนบุคคลส่วนใหญ่ รถกระบะ รวมทั ;งรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะรถรุ่นใหม่ ๆ ที!จะออก 
สู่ตลาดในช่ วง ระยะ เวลา  2-3  ปี ข้ า งหน้านั ;น  จะยังคง ต้องใ ช้สายควบคุมต่อ ไป ซึ! ง เมื! อ พิจารณารวมกับอาย ุ
ของผลิตภณัฑ์หลงัออกสูต่ลาดโดยเฉลี!ยประมาณ 4-8 ปีสําหรับรถยนต์ และ 2-3 ปีสําหรับรถจกัรยานยนต์ และนบัรวมในสว่น
อะไหล่ที!จะต้องผลิตเพื!อขายให้กับศูนย์อะไหล่อย่างต่อเนื!องอีกระยะหนึ!งหลงัจากนั ;น บริษัทจึงมีความเชื!อมั!นว่าเทคโนโลยี
สายควบคมุจะยงัคงมีความสาํคญัอยูต่อ่ไป 

 
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 

 ในปัจจุบนัยงัไม่มีเทคโนโลยีใหม่ที!จะนํามาใช้ทดแทนชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ได้ บริษัทจึงมีความ
เชื!อมั!นวา่เทคโนโลยีชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์จะยงัคงใช้กนัอยา่งแพร่หลายตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลานาน 
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4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
  4.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด 

บริษัทได้ดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่ายสายควบคมุมาเป็นเวลากว่า 30 ปี และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์มาเป็นเวลากวา่ 12 ปี มีผลงานและคณุภาพเป็นที!ยอมรับและไว้วางใจของลกูค้ามาอยา่งตอ่เนื!อง โดยในการดําเนินงานที!
ผา่นมา บริษัทมีกลยทุธ์ทางการตลาดที!สาํคญั ดงันี ; 
1) มุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 

บริษัทได้จดัทําการวิจยัตลาดอตุสาหกรรมรถยนต์ ในปี 2553 พบวา่ มีโอกาสที!จะขยายสว่นแบง่ตลาดชดุควบคมุรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์เพิ!มมากขึ ;น เนื!องจากคู่แข่งที!จะมาตั ;งฐานการผลิตในประเทศไทยยงัมีจํานวนไม่สงูมากนกั ประกอบกับ
ลกูค้ายงัมุ่งเน้นที!จะจัดหาชิ ;นสว่นภายในประเทศมากขึ ;น จึงน่าจะเป็นโอกาสในการขยายส่วนแบ่งตลาดเพื!อตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าได้มากขึ ;น โดยบริษัทได้นํากลยทุธ์ด้าน Cost leader คือ การลดต้นทุนและหาแนวทางในการ
ปรับปรุงด้านราคาให้สามารถแขง่ขนัได้กบัคูแ่ขง่ทั ;งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั ;งศึกษาด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีที!
จะช่วยลดต้นทนุสาํหรับชิ ;นสว่นที!ยงัคงต้องนําเข้าจากตา่งประเทศอยู ่ 
 

2) มุ่งเน้นการผลิตผลติภณัฑ์ที�มีคุณภาพ 
แม้บริษัทจะมีกิจกรรมการลดต้นทุนโดยการวิเคราะห์คุณค่าทางวิศวกรรม (VA /VE หรือ Value Analyses/Value 
Engineering) แต่บริษัทก็ตระหนกัดีถึงความสําคัญในการรักษาคุณภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานที!กําหนดไว้ จากเหตุผล
ดงักล่าว บริษัทจึงมีการพฒันาคุณภาพการผลิตมาโดยตลอด การที!บริษัทสามารถรักษามาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพ
อยา่งสมํ!าเสมอ จึงทําให้การผลติของบริษัทมีประสทิธิภาพ มีของเสียระหว่างผลิตน้อย ซึ!งสง่ผลให้บริษัทมีต้นทนุการผลิตที!
ตํ!าลงด้วย 

 
3) มุ่งเน้นความสัมพนัธ์กับลูกค้า 

บริษัทให้ความสําคัญกับการสร้างความพึงพอใจให้ลกูค้า โดยเน้นหลกัการบริการลกูค้าสมัพันธ์ (Customer Relation 
Management : CRM) ด้วยการศกึษาความต้องการของลกูค้าในทกุ ๆ ด้าน คือ คณุภาพ ราคา และการสง่มอบ (QCD) เพื!อ
บริหารจดัการให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างมีสมัพนัธ์ภาพที!ดีต่อกัน โดยมีการกําหนดวดั
ระดบัความพงึพอใจของลกูค้าไว้เป็นเป้าหมายขององค์กร พร้อมทั ;งนํามาวิเคราะห์และกําหนดแผนการปรับปรุงร่วมกนั เพื!อ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า อีกทั ;งยังได้กําหนดแผนการออกเยี!ยมลูกค้าเพื!อรับทราบปัญหาต่าง ๆ และนํา
ข้อเสนอแนะของลกูค้ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื!อง โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที!เกี!ยวข้องกบัอตุสาหกรรมยานยนต์
อยา่งสมํ!าเสมอ นอกจากนี ; บริษัทยงัมีการสง่พนกังานไปร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์กบับริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
เพื!อให้พนกังานเข้าใจความต้องการและออกแบบผลติภณัฑ์ให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าได้ ซึ!งการร่วมมือเพื!อพฒันา
ผลติภณัฑ์ดงักลา่วจะเป็นการช่วยสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าและเพิ!มโอกาสในการขายผลติภณัฑ์ของบริษัทตอ่ไป  
 

4) การจัดส่งผลติภณัฑ์ได้ตรงต่อเวลา 
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเวลาที!ลกูค้าต้องการเป็นปัจจัยที!สําคญัไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทได้
พฒันาระบบการจดัสง่ผลิตภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าอย่างต่อเนื!อง โดยใช้ระบบ Toyota Production System (TPS) ซึ!งเป็นระบบ    
ที!คิดค้นโดยโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั!น มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื!อเพิ!มประสิทธิภาพในการผลิตและจดัสง่ผลิตภณัฑ์
ของบริษัทให้แก่ลกูค้า  
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5) มีพันธมิตรทางธุรกิจที�เป็นที�ยอมรับ 
การที!บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที!มีชื!อเสียงและเป็นที!ยอมรับของผู้ ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิเช่น ไฮเล็กซ์      
คอร์ปอเรชั!น การทําสญัญาการใช้สทิธิและรับความช่วยเหลอืทางด้านเทคนิค การทําสญัญาการรับความช่วยเหลือทางด้าน
เทคนิคในการผลติสายควบคมุรถยนต์จาก Daedong System ประเทศเกาหลี การทําสญัญาความร่วมมือในการผลิตสาย   
ควบคมุในรถยนต์กบั Flextech จากประเทศอาร์เจนตินา เป็นเหตผุลสาํคญัที!ทําให้บริษัทได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐาน
และคณุภาพของผลติภณัฑ์จากลกูค้า 
 

6) กลยุทธ์ด้านการกาํหนดราคา 
ในสภาวะการแขง่ขนัที!รุนแรงทั ;งคูแ่ขง่ในประเทศและต่างประเทศนั ;น สง่ผลให้ทางบริษัทต้องทําการควบคมุต้นทนุการผลิต
ให้ลดลงอยา่งตอ่เนื!อง โดยการใช้ระบบการผลติที!มีประสทิธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 
 

ทั ;งนี ; การมุ่งเน้นในการบริหารจัดการรวมทั ;งการพฒันาผู้ผลิตชิ ;นส่วน ให้มีความสามารถที!จะดําเนินการด้วยต้นทุนที!ตํ!า 
เพื!อให้ได้มาซึ!งราคาที!เหมาะสมและสามารถแข่งขนัได้ จะช่วยสง่ผลให้บริษัทสามารถกําหนดราคาผลิตภณัฑ์ที!เป็นไปตาม
ความคาดหวงัของลกูค้าและสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัได้ 

 
7) กลยุทธ์การพัฒนาชิ Jนส่วนภายในประเทศ (Local Parts)  

บริษัทมีแผนที!จะพฒันาผู้ผลติชิ ;นสว่นในประเทศให้มากขึ ;น เพื!อที!จะลดการสั!งซื ;อวตัถดุิบนําเข้าจากตา่งประเทศ ซึ!งจะทําให้
ต้นทนุตํ!าลง และบริษัทมีความยืดหยุ่นในการใช้กลยทุธ์ด้านราคาในการแข่งขนั และการวางแผนผลิตชิ ;นสว่นรุ่นใหม่ ๆ ใน
ระยะยาว รวมทั ;งจะช่วยลดความเสี!ยงด้านอตัราแลกเปลี!ยนด้วย 

 
4.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ในปี 2553 บริษัทมียอดขายรวมทั ;งสิ ;นจํานวน 2,618 ล้านบาท โดยเมื!อแบ่งสดัสว่นยอดขายของบริษัทในปี 2553 

แยกตามยี!ห้อของลกูค้า (รวมยอดขายให้แก่ศนูย์อะไหลข่องผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แต่ละราย) จะสามารถแบ่งได้ตาม
แผนภมูิวงกลมดงันี ; 
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อื!น ๆ 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบ่งได้ดงันี J 
1.  ผู้ผลติ 

 กลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถยนต์  
 กลุม่ลกูค้าของบริษัทสาํหรับธุรกิจผลติสายควบคมุรถยนต์ และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ได้แก่ บริษัทผู้ผลิต
รถยนต์ชั ;นนําตา่ง ๆ อนัได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ!ง 
แอนด์ แมนแูฟคเจอริ!ง จํากดั บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น   
ซึ!งลูกค้าดงักล่าวเป็นลกูค้าของบริษัทมาเป็นเวลานาน โดยบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่คือบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล 
(ประเทศไทย) จํากัด คิดเป็นร้อยละ 27 ของยอดขายรวม ทั ;งนี ; เพื!อเป็นการลดความเสี!ยงจากการพึ!งพาลกูค้ารายใหญ่ บริษัท   
จึงมีนโยบายเพิ!มสว่นแบง่ตลาดจากลกูค้าเดิมรายอื!น ๆ และขยายฐานสูล่กูค้าใหม่เพิ!มมากขึ ;น โดยจะเน้นไปที!กลุม่บริษัทผู้ผลิต
รถยนต์ที!จะย้ายฐานการผลิตมายงัประเทศไทย นอกจากนี ;ยงัรวมถึงการหาลกูค้าใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วย    
ซึ!งเป็นไปตามเป้าหมายหลกัของบริษัทที!ต้องการจะรักษาความเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั ;นนํา   
ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 

ผู้ผลติรถยนต์ที!เป็นลกูค้าของบริษัท ในชว่งระยะเวลา 5 ปี (ตั ;งแตปี่ 2549 – 2553) มดีงันี ; 
บริษัทผู้ผลติรถยนต์ รุ่นรถยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Soluna, Vios, Corolla, Altis, Corona, Camry, Hilux Tiger,  
Hilux Vigo, Wish, Yaris, Fortuner 

 
- City, Jazz, Civic, Accord, CR-V 
 
- Space Wagon, Strada, Lancer Cedia, G-Wagon, Triton, 

Fuso, Pajaro sport, Lancer EX 
 
- D-Max, MU-7, TFR, Truck N*Series & F*Series 
 
- Teana, Big-M, NV, Cefiro, Frontier, Navara, Tida, March 
 
- Ranger, BT-50, Ford Everest, Mazda 2, Ford Fiesta 
 
- Mega, Dutro, Series 3,5 
 
- Captiva, Aveo, Corolado 
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กลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ 
 กลุ่มลูกค้าของบริษัทสําหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ได้แก่ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ! ง จํากัด  
บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จํากดั บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากดั บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากดั
บริษัทมีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่คือบริษัท ไทยฮอนด้า แมนแูฟคเจอริ!ง จํากดั คิดเป็นร้อยละ 11 ของยอดขายรวม เพื!อเป็นการ
ลดความเสี!ยงจากการพึ!งพาลกูค้ารายใหญ่เช่นเดียวกบัลกูค้าในกลุม่ผู้ผลติรถยนต์ บริษัทมีนโยบายเพิ!มสว่นแบง่ตลาดจากลกูค้า
เดิม และขยายฐานลกูค้าใหม่เพิ!มมากขึ ;น โดยจะเน้นไปที!กลุม่บริษัทผู้ผลิตรถจกัรยานยนต์ที!จะย้ายฐานการผลิตมายงัประเทศ
ไทย นอกจากนี ;ยงัรวมถึงการหาลกูค้าใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วย ทั ;งนี ;เป็นไปตามเป้าหมายหลกัของบริษัทที!
ต้องการจะรักษาความเป็นบริษัทผู้ผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั ;นนําในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 

ผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ที!เป็นลกูค้าของบริษัท ในชว่งระยะเวลา 5 ปี (ตั ;งแตปี่ 2549 - 2553) มีดงันี ; 
บริษัทผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ รุ่นรถจกัรยานยนต์ 

  
- Wave, Phantom, Nice, Dream, Sonic, CBR, NSR, Tena,    
  Click, Air Blade, Scoopy 
 
- Smash, RC100, Step, Katana, Jarato, Hayata 
 
- Mio, Nouvo, X-1, Spark Nano, Fresh, Speed, Fino 
 
- Kaze, Boss, GTO, KL650, KLX300, KSR, KRK Victor,  
  KR, EX250 Ninja, ER650 

 
2.  ศนูย์อะไหลร่ถยนต์และรถจกัรยานยนต์  
 กลุ่มลูก ค้าศูน ย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เ ป็นลูก ค้าต่อ เ นื! องจากกลุ่มลูก ค้าผู้ ผลิตรถยนต์และ        
รถจักรยานยนต์ เนื!องจากเป็นส่วนของการบริการอะไหล่และซ่อมบํารุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้ ผลิตแต่ละรายการ
ขยายตวัของลกูค้ากลุม่นี ;จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
 บริษัทมีทีมการตลาดที!มีประสบการณ์ในการขายตรงและการบริการหลงัการขายเป็นของตนเอง โดยเจ้าหน้าที!การตลาด
ของบริษัทจะทําการหารายชื!อและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ!งมีทั ;งกลุ่มเป้าหมายที!เป็นบริษัทในเครือและกลุ่มเป้าหมายใหม ่    

จากนั ;นจะสง่ทีมการตลาดซึ!งมีความเชี!ยวชาญและได้รับการอบรมในเรื!องผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดีเข้าไปติดต่อ โดยบริษัทได้เน้นถึง
ความสาํคญัของบริการหลงัการขาย โดยเจ้าหน้าที!การตลาดจะเข้าเยี!ยมเยียนและพบปะกบัลกูค้าอย่างสมํ!าเสมอเพื!อรับทราบ
ปัญหาและนําไปปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้อยูใ่นระดบัสงูสดุตามที!ลกูค้าคาดหวงั 
 

  4.2.3 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
บริษัทมีช่องทางการจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์ดงันี ; 
• การจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM (Original 

Equipment Manufacturer) ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์โดยตรง (First Tier) โดยผลิตตามแบบ 
(Specification) ที!ผู้ผลิตกําหนดไว้ในแต่ละรุ่น และทําสญัญากบัผู้ผลิตตามระยะเวลาในการผลิตแต่ละรุ่น  
ซึ!งมีระยะเวลาการผลติประมาณ 4-8 ปี สาํหรับรถยนต์ และ 2-3 ปี สาํหรับรถจกัรยานยนต์  
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1 2

ผู้ผลิตประกาศแผน
การผลิตรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์

ออกแบบและ /หรือ
ผลิตชิ�นงานต้นแบบ

ขั�นตอนคัดเลือกผู้
ผลิต

บริษัทฯ ได้รับเลือก ผลิตส่งโรงงานผู้ผลิต
(OEM)

ผลิตอะไหล่
(REM)

3 4 5 61 2

ผู้ผลิตประกาศแผน
การผลิตรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์

ออกแบบและ /หรือ
ผลิตชิ�นงานต้นแบบ

ขั�นตอนคัดเลือกผู้
ผลิต

บริษัทฯ ได้รับเลือก ผลิตส่งโรงงานผู้ผลิต
(OEM)

ผลิตอะไหล่
(REM)

3 4 5 6

• การจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์หรือชิ ;นส่วน (Components) ของ
สายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลกัษณะ OEM ให้แก่ผู้ ผลิตชิ ;นส่วนรถยนต์และ       
รถจักรยานยนต์ (Second Tier) เพื!อผลิตเพิ!มเติมก่อนส่งให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่อไป      
โดยเป็นการผลติตามคําสั!งซื ;อของผู้ผลติชิ ;นสว่นนั ;น ๆ 

• การจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ให้แก่ศูนย์อะไหล่ของรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ในลกัษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใช้ช่องทางเดียวกนักบั 
การจัดจําหน่ายในลกัษณะ OEM เนื!องจากเป็นการจําหน่ายให้แก่ศูนย์บริการของผู้ ผลิตรถยนต์และ 
รถจกัรยานยนต์แตล่ะราย ทั ;งนี ;จะเป็นการจดัจําหนา่ยตามใบคําสั!งซื ;อเป็นครั ;ง ๆ ไป 

 ในปัจจุบนั บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากการขายในประเทศต่อต่างประเทศเท่ากบัร้อยละ 97 ต่อร้อยละ 3 โดยมีการ
สง่ออกไปยงัประเทศมาเลเซีย จีน บราซิล สหรัฐอเมริกา อินเดีย เวียดนาม ญี!ปุ่ น อินโดนีเซีย และสเปน  
 ทั ;งนี ; ในการจําหนา่ยผลติภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลติรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ บริษัทจะต้องผา่นกระบวนการคดัเลอืกผู้ผลิต
ชิ ;นสว่นซึ!งจะเริ!มตั ;งแตบ่ริษัทผู้ผลติรถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์ประกาศแผนการผลิต โดยจะเปิดให้บริษัทผู้ผลิตชิ ;นสว่นเข้าร่วม
เสนอราคาเพื!อเป็นผู้ผลติชิ ;นสว่น โดยการนําเสนอแบบและราคาของชิ ;นสว่นสาํหรับรถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์เป็นรุ่น ๆ ไป  
 
กระบวนการคัดเลือกผู้ผลิตชิ Jนส่วนสาํหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นมีดังนี J 
 
 
  
 
 
ขั ;นตอนที! 1 บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิตรถรุ่นใหม่ โดยให้รายละเอียดเกี!ยวกับ

ระยะเวลาที!เริ!มออกแบบ ทดสอบ กระทั!งเริ!มทําการผลิตจริง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติ จํานวน และ
เงื!อนไขอื!น ๆ ของผลติภณัฑ์ที!ต้องการแก่บริษัทผู้ผลติชิ ;นสว่น  

ขั ;นตอนที! 2 บริษัทผู้ผลติชิ ;นสว่นดําเนินการออกแบบและ/หรือผลติชิ ;นงานต้นแบบ เพื!อประมาณการต้นทนุและนําเสนอ
ราคาตลอดจนแสดงถึงความพร้อมและศกัยภาพในการผลติให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์
เพื!อพิจารณาคดัเลอืก 

ขั ;นตอนที! 3  บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที!มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตาม
คณุสมบตัิที!ต้องการ และแจ้งผลการคดัเลอืกให้แก่บริษัทผู้ผลติชิ ;นสว่นที!ได้รับการคดัเลอืกนั ;น 

ขั ;นตอนที! 4          ผู้ผลิตชิ ;นส่วนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ผลิต โดยมีการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษร และผู้ ผลิตชิ ;นส่วนต้อง 
จดัทําแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัแผนการผลติหลกัของผู้ประกอบรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ 

ขั ;นตอนที! 5 และ 6 บริษัทผู้ผลิตชิ ;นสว่นที!ได้รับการคดัเลือกดําเนินการผลิตสง่โรงงานผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ตาม
ช่วงระยะเวลาตา่ง ๆ ที!ผู้ประกอบรถกําหนด ตลอดจนต้องทําการผลิตสง่ให้ศนูย์บริการหลงัการขายเพื!อใช้
เป็นอะไหลต่อ่ไป 
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 4.2.4 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต 
ในปี 2553 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตวัเพิ!มขึ ;นกว่าในปี 2552 ที!ซบเซายาวนานกว่าครึ!งปี ประกอบกับ

ปัจจยับวกหลายประการที!เสริมความเชื!อมั!นให้กบัผู้บริโภค ไมว่า่จะเป็นการเพิ!มการลงทนุในอตุสาหกรรมต่าง ๆ ตลาดสง่ออกที!
ขยายตวั สภาวะดงักล่าวล้วนสง่ผลดีต่ออตุสาหกรรมยานยนต์ ทําให้มีอตัราการผลิตรถยนต์รวม 1,645,304 คนั เพิ!มขึ ;น 65% 
จากปีก่อน สว่นรถจกัรยานยนต์มียอดผลติรวมทั ;งสิ ;น 2,024,599 คนั เพิ!มขึ ;น 24% 
 

สถติิยอดผลติรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
                                                                                  (หนว่ย : คนั) 

ปี รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

 ยอดผลิต ยอดขาย ยอดส่งออก 
อัตราการ
เติบโต ยอดผลิต ยอดขาย ยอดส่งออก 

อัตราการ
เติบโต 

  
ในประเทศ 

 
ของยอดผลิต 

(%)  
ในประเทศ 

 
ของยอดผลิต 

(%) 

2551 1,394,029 610,317 783,712     8 3,011,688 1,756,476 1,255,212     (10) 

2552 999,378 447,318 552,060 (28) 1,634,113 1,518,833 115,280 (14) 

2553 1,645,304 894,690 750,614 65 2,024,599 1,868,911 155,688 24 
                                                                       ที!มา : สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

แม้จะมีแนวโน้มวา่ราคานํ ;ามนัในปี 2554 จะสงูขึ ;นก็ตาม แตค่าดวา่อตุสาหกรรมยานยนต์จะขยายตวัมากขึ ;น เนื!องจาก
มีการแนะนํารถยนต์และรถจกัรยานยนต์รุ่นใหม่ ๆ ออกสูต่ลาด โดยเฉพาะรถยนต์นั!งขนาดเล็กที!มีอตัราการสิ ;นเปลืองพลงังาน
น้อยได้รับความนิยมเพิ!มขึ ;นอยา่งตอ่เนื!อง ประกอบกบัภาครัฐให้การสนบัสนนุในการลดภาษีสําหรับรถยนต์ที!ใช้พลงังานทดแทน 
จึงทําให้ราคารถยนต์ประเภทดงักลา่วไมส่งูมากเกินไปนกั สว่นตลาดสง่ออกก็คาดการณ์วา่จะยงัคงเติบโตตอ่ไปเช่นกนั   

 

ในปี 2554 คาดวา่จะมียอดผลติรถยนต์ประมาณ 1.80 ล้านคนั เพิ!มขึ ;น 10% จากปีก่อน สว่นรถจกัรยานยนต์เฉพาะที!
เป็น CBU มียอดผลติประมาณ 2.18 ล้านคนั เพิ!มขึ ;น 8%  

 

อยา่งไรก็ตาม ยงัมีอีกหลายปัจจยัที!อาจสง่ผลกระทบในทางลบกบัอตุสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย เช่น เงินบาท
ที!แข็งคา่ขึ ;น, ราคานํ ;ามนั, ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลกั ซึ!งอาจกระทบต่อการสง่ออกของไทย, และอตัราเงินเฟ้อที!มี
แนวโน้มจะสงูขึ ;น อาจมีผลตอ่การปรับอตัราดอกเบี ;ยภายในประเทศ และมีผลตอ่การพิจารณาอนมุตัิสนิเชื!อของภาคการเงิน ฯลฯ
ผู้ประกอบการในธุรกิจยานยนต์จึงจําเป็นต้องปรับปรุงศกัยภาพในการผลติและบคุลากร เพื!อให้สามารถแขง่ขนัในระดบัโลกได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

 

- 20 - 

สภาวะการแข่งขันในต่างประเทศ  
 บริษัทมีการผลิตเพื!อส่งออก ปี 2553 เป็นร้อยละ 3 ของยอดขายรวม ทั ;งนี ; การส่งออกสายควบคุมและชุดควบคุม    
รางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ของบริษัทสว่นใหญ่จะไม่ใช่การสง่ออกผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป แต่จะเป็นการสง่ออกชิ ;นสว่น (Component 
Part) ไปยงัประเทศมาเลเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ญี!ปุ่ น จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น ซึ!งสว่นใหญ่เป็นการสง่ออกไปยงับริษัท
ในกลุ่มไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!น ทั ;งนี ; การผลิตชิ ;นส่วนดงักล่าวเป็นในลกัษณะของ OEM ซึ!งการแข่งขนัในตลาดต่างประเทศ โดย 
เฉพาะอยา่งยิ!งในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นั ;น มีแนวโน้มที!จะทวีความรุนแรงมากยิ!งขึ ;น เนื!องจากผู้ผลติรถยนต์มีนโยบายในการ
จัดหาวัตถุดิบและชิ ;นส่วนประกอบ โดยเปรียบเทียบต้นทุนในการจัดซื ;อจากผู้ ผลิตชิ ;นส่วนหลายประเทศ ทําให้บริษัทผู้ ผลิต
สายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ในตา่งประเทศ เช่น บริษัทผู้ผลติสายควบคมุในประเทศจีน ซึ!งมีต้นทนุคา่แรง
ในการผลติตํ!าจะมีความได้เปรียบ อยา่งไรก็ตาม บริษัทยงัมีข้อได้เปรียบด้านผลติภณัฑ์ที!มีคณุภาพสงู เนื!องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตที!
อยู่ในอุตสาหกรรมมานาน อีกทั ;งมีชื!อเสียงเป็นที!ยอมรับ โดยได้รับลิขสิทธิ}และความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากไฮเล็กซ์             
คอร์ปอเรชั!น ซึ!งบริษัทมีชื!อเสียงระดับโลกในด้านเทคโนโลยีการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์          
ทําให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทเป็นที!นา่เชื!อถือและได้รับการยอมรับในเรื!องของคณุภาพเป็นอยา่งสงูจากผู้ผลติ 

อนึ!ง ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and Technical Assistance 
Agreement) ที!บริษัททํากบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!นนั ;น บริษัทมีข้อตกลงว่าจะไม่ส่งออกผลิตภณัฑ์ไปนอกประเทศที!มีบริษัทในกลุ่ม 
ของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั!นตั ;งอยู ่เว้นแตจ่ะได้รับคํายินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั!นก่อน  
 ในส่วนของการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบัลกูค้าอื!นในต่างประเทศ ที!ไม่ใช่บริษัทในกลุ่มของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!นนั ;น 
บริษัทสามารถดําเนินการได้ทนัที หากได้รับคํายินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยหากเป็นการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ไปยงัประเทศ      
ที!มีบริษัทในกลุม่ของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!นตั ;งอยู่และเป็นความต้องการของลกูค้าที!จะซื ;อตรงจากบริษัท บริษัทสามารถจําหน่าย
ให้กบัลกูค้าได้โดยตรง ไมจํ่าเป็นต้องจําหนา่ยผา่นบริษัทในกลุม่ของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั!นแตอ่ยา่งใด 
 
 4.3 การจัดหาผลติภณัฑ์ 
  4.3.1 กาํลังการผลิต 

บริษัทมีกําลงัการผลติและอตัราการใช้กําลงัการผลติในชว่งปี 2551 - 2553 ดงัตารางตอ่ไปนี ;  
 2551 2552 2553 
สายควบคุมรถยนต์    

กําลงัการผลติ (เส้น) 26,275,200 29,200,000 29,200,000 
การผลติจริง (เส้น) 14,451,524 13,867,548 20,690,962 
อตัราการใช้กําลงัการผลติ (ร้อยละ) 55 % 48% 71% 

สายควบคุมรถจักรยานยนต์    
กําลงัการผลติ (เส้น) 11,366,000 16,000,000 16,000,000 
การผลติจริง (เส้น) 8,091,816 8,273,899 9,825,995 
อตัราการใช้กําลงัการผลติ (ร้อยละ) 71% 52% 61% 

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์    
กําลงัการผลติรวม (ชดุ) 2,000,000 2,505,600 2,600,000 
การผลติจริง - แบบใช้สายควบคมุ (ชดุ) 774,796 612,513 952,848 
อตัราการใช้กําลงัการผลติ (ร้อยละ) 39% 24% 37% 
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4.3.2 ขั Jนตอนการผลิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั ;นตอนการผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
การผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีขั ;นตอนการผลิตที!เหมือนกันทุกประการ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น              
5 ขั ;นตอนหลกั ดงันี ; 
1.    ขั ;นตอนการผลติสายนอก  เริ!มจากการเตรียมวตัถดุิบ โดยนําลวดกลมที!มีคุณภาพและขนาดตามความต้องการ

ของลกูค้ามารีดให้แบน จากนั ;นจึงนําลวดซึ!งได้ผ่านการรีดแบนแล้วมาเข้าเครื!องม้วน
เป็นท่อ แล้วจึงนําท่อที!ได้มาหุ้ มพลาสติกอีกชั ;นหนึ!ง ก่อนที!จะตัดให้ได้ขนาดตาม
ต้องการ 

2.    ขั ;นตอนการผลติสายใน   เริ!มจากการนําลวดสําเร็จรูปมาตดัให้ได้ขนาดตามต้องการ ปอกฉนวนที!ปลาย (กรณี    
ที!ลวดนั ;นหุ้มพลาสติก) ใช้แรงกดทําให้ลวดนั ;นบานออก และใส่หัวยึด เพื!อรอนําไป
ประกอบกบัสายนอก 

3.    ขั ;นตอนการผลติชิ ;นสว่น  นําเม็ดพลาสติกมาหลอมและฉีดขึ ;นรูปพลาสติกตามแบบที!ต้องการเพื!อนําไปเป็นสว่น 
       พลาสติกสาํเร็จรูป ประกอบสาํหรับสายควบคมุรถยนต์ตอ่ไป 
4.    ขั ;นตอนการประกอบ    นําสายนอกมาประกอบกับสายใน โดยติดอุปกรณ์และชิ ;นส่วนประกอบอื!น ๆ ตาม

คณุลกัษณะของสายควบคมุรถยนต์ประเภทที!ต้องการ 
5.    ขั ;นตอนการตรวจสอบคณุภาพ  บริษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพของชิ ;นงานก่อนที!จะบรรจุผลิตภัณฑ์ที!ผลิตได้ลง

กลอ่งเพื!อเตรียมสง่มอบให้แก่ลกูค้าตอ่ไป 
 
 

รีดลวดกลมให้แบน 

ม้วนเป็นท่อ 

นําท่อที�ได้มาหุ้ม 
พลาสติกอีกชั Jน 

ตัดตาม ขนาดที� 
ต้องการ 

ขั Jนตอนการผลิตสายนอก 

ลวดสาํเร็จรูป 

ตัดตาม ขนาดที� 
ต้องการ 

ขึ Jนรูปปลายสายใน 

ใส่หวัยึด 

 
 

ประกอบ 

ติดอุปกรณ์ ตัวยึด ตาม 
คุณลักษณะประเภทของ 

สายควบคุม 

ตรวจสอบ 

บรรจุเพื�อเตรียมจัดส่ง 

ขั Jนตอนการผลิตสายใน 

รีดลวดกลมให้แบน 

ม้วนเป็นท่อ 

นําท่อที�ได้มาหุ้ม 
พลาสติกอีกชั Jน 

  ตัดตามขนาดที� 
 

 
ต้องการ 

  ขั Jนตอนการผลิตสายนอก 

ลวดสาํเร็จรูป 

  ตัดตามขนาดที� 
 ต้องการ 

ขึ Jนรูปปลายสายใน 

ใส่หวัยึด 

ประกอบ 

   ติดอุปกรณ์ ตัวยึด ตาม 
  คุณลักษณะประเภทของ 

สายควบคุม 

ตรวจสอบ 

บรรจุเพื�อเตรียมจัดส่ง 

  ขั Jนตอนการผลิตสายใน 

ปอกฉนวนกรณีที�ลวดนัJน 
หุ้มพลาสติก 
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ขั ;นตอนการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 
       

การผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบง่ออกได้เป็น 4 ขั ;นตอนหลกัดงันี ; 
1. ขั ;นตอนการประกอบโครงชดุรางเลื!อน เริ!มจากการนําโครงเหลก็ที!จดัซื ;อมาประกอบ

เข้าชดุตามแบบที!ต้องการ 
2. ขั ;นตอนการประกอบชิ ;นส่วนหลกั เป็นการติดตั ;งมอเตอร์ ลูกล้อ และสายเคเบิล 

(แบบสายควบคมุ) ทาจาระบี เป็นต้น 
3. ขั ;นตอนการประกอบเก็บรายละเอียด เก็บรายละเอียดตา่ง ๆ และใสต่วัน๊อต หรือตวั

ยดึ 
4. ขั ;นตอนการตรวจสอบคุณภาพ โดยจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของชิ ;นงาน 

ก่อนที!จะบรรจผุลติภณัฑ์ที!ผลติได้ลงกลอ่งเพื!อเตรียมสง่มอบให้แก่ลกูค้าตอ่ไป 
 
 
 
 

4.3.3 การจัดหาวัตถุดิบ 
ในการผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์นั ;น บริษัทมีการจดัหา

วตัถุดิบและชิ ;นส่วนประกอบจากทั ;งคู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทั ;งนี ;ชิ ;นส่วนประกอบต่าง ๆ (Component Parts)          
ที!บริษัทสั!งซื ;อนั ;น เป็นชิ ;นสว่นที!บริษัทยงัไมส่ามารถหาผู้ผลติในประเทศได้ หรือไมคุ่้มทนุที!จะผลติ 

 ในปี 2553 บริษัทมีการจดัซื ;อวตัถดุิบและชิ ;นสว่นประกอบเพื!อนํามาใช้ในกระบวนการผลิตสายควบคมุรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ คิดเป็นมลูคา่รวมทั ;งสิ ;นประมาณ 1,390 ล้านบาท ทั ;งนี ;เป็นการจดัซื ;อ
ในประเทศไทยประมาณร้อยละ 58 และเป็นการจดัซื ;อจากตา่งประเทศประมาณร้อยละ 42 โดยวตัถดุิบและชิ ;นสว่นประกอบหลกั
ที!บริษัทซื ;อมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ วตัถุดิบและชิ ;นส่วนประกอบประเภทเหล็ก ยาง ลวด เม็ดพลาสติก และมอเตอร์  
เป็นต้น  

สําหรับคู่ค้าของบริษัทนั ;นมีจํานวนหลายรายซึ!งสว่นใหญ่จะเป็นคู่ค้ากับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีคู่ค้า 2 
ราย ที!มียอดสั!งซื ;อรวมจากบริษัทในปี 2553 มากกว่าร้อยละ 10 ของยอดการสั!งซื ;อรวมของบริษัท ได้แก่ ไฮเล็กซ์  
คอร์ปอเรชั!น และบริษัท ไทยซมัมิท มิทซูบะ อิเล็คทริค แมนูแฟ็คเจอริ!ง จํากัด โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 26 และร้อยละ 10 
ตามลาํดบั ทั ;งนี ; วตัถดุิบและชิ ;นสว่นประกอบหลกัที!ซื ;อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!น ได้แก่ วตัถดุิบและชิ ;นสว่นประกอบประเภทยาง 
สว่นประกอบสําเร็จรูป เหล็ก และเม็ดพลาสติก เพื!อนํามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ สาํหรับชิ ;นสว่นประกอบหลกัที!บริษัทสั!งซื ;อจากบริษัท ไทยซมัมิท มิทซูบะ อิเล็คทริค แมนแูฟ็ค
เจอริ!ง จํากัด ได้แก่ มอเตอร์ ซึ!งนํามาใช้ในการประกอบชุดควบคุม รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยสาเหตุที!บริษัทต้องจัดซื ;อ
วตัถดุิบและชิ ;นสว่นประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!นนั ;น เนื!องจากชิ ;นสว่นประกอบดงักลา่วเป็นชิ ;นสว่นประกอบที!ไม่สามารถ
ผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที!จะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหาวตัถดุิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ 
ดงันั ;น การซื ;อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!นซึ!งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที!มีนโยบายในการสนับสนุนด้านวัตถุดิบและชิ ;นส่วน
ประกอบที!มีคณุภาพและราคาที!แข่งขนัได้ให้กบับริษัทในกลุม่ของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!นอยู่แล้ว จึงเป็นวิธีที!เหมาะสม อย่างไรก็
ตาม บริษัทไมไ่ด้ทําสญัญาที!กําหนดให้บริษัทจะต้องจดัซื ;อวตัถดุิบและชิ ;นสว่นประกอบจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั!นแตอ่ยา่งใด 

นําโครงมาใส่ชุดอุปกรณ์

ใส่ส่วนประกอบ
(สายเคเบิล ลูกล้อ มอเตอร์)

ใส่น๊อตและตัวยดึ

ขั�นตอนการผลติชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ตรวจสอบ

บรรจุเพื=อเตรียมจดัส่ง
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สําหรับสดัส่วนการสั!งซื ;อนั ;น บริษัทมีการสั!งซื ;อจากคู่ค้าหลายราย แต่ไม่ได้พึ!งพาการจัดซื ;อวัตถุดิบและชิ ;นส่วน
ประกอบจากคูค้่ารายใดรายหนึ!งเป็นสาํคญั และเนื!องจากบริษัทมีคูค้่าหลายราย ทําให้หากเกิดปัญหาในการจดัหาจากคู่ค้าราย
ใดรายหนึ!ง บริษัทจะยงัสามารถจดัหาวตัถดุิบและชิ ;นสว่นประกอบทดแทนที!มีคณุภาพในระดบัเดียวกนัจากคูค้่ารายอื!นได้ 

 
4.3.4 ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 
บริษัทได้ทําการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเนื!อง เพื!อยกระดบัการจัดการด้านสิ!งแวดล้อมให้ทนัสมยัและสอดคล้องกับ

ทิศทางของอตุสาหกรรมในปัจจุบนั โดยกําหนดให้ทําการปรับปรุงนโยบายด้านสิ!งแวดล้อมทุก ๆ 5 ปี และประชาสมัพนัธ์ไปยงั
พนกังานทกุระดบัให้รับทราบ  

โดยมีนโยบายด้านสิ!งแวดล้อมในปี 2554 ดงันี ; 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เป็นสถานประกอบการไร้มลพิษ ปลอดภัยต่อทุกชีวิต เป็นมิตรต่อสิ!งแวดล้อม      

หยดุโลกร้อนด้วยมือเรา  
1) มุง่มั!นในการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ ควบคมุและลดปริมาณการใช้พลงังานตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ  
2) ร่วมกกักนัสารอนัตรายในวตัถดุิบอย่างถกูต้อง เพื!อป้องกนัการก่อเกิดมลพิษและลดภาวะโลกร้อน อนัจะนําไปสู่

การทําลายสิ!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  
บริษัทกําหนดให้พนกังานที!ปฏิบตัิงานในสายการผลิตและงานที!มีโอกาสเสี!ยงที!จะเกิดอบุตัิเหตหุรือสมัผสักบัสารเคมี

หรือของเสียต่าง ๆ ต้องสวมอปุกรณ์ป้องกนัให้ครบถ้วน มีการตรวจสอบคณุภาพของอปุกรณ์ป้องกนัอย่างสมํ!าเสมอ ตลอดจน
ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้านความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด 

ในส่วนของระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที!คณะกรรมการสิ!งแวดล้อมแห่งชาติและกระทรวงอุตสาหกรรม
กําหนด กระบวนการผลติและเครื!องจกัรปัจจบุนัก่อให้เกิดฝุ่ นควนัเลก็น้อย แตไ่มเ่กินคา่มาตรฐานของอตุสาหกรรม  

ในส่วนนํ ;านั ;นมีเพียงนํ ;าเสียจากการใช้ประจําวันซึ!งมีการควบคุมและบําบัดคุณภาพนํ ;าให้เป็นไปตามมาตรฐานที!
กําหนด ก่อนจะออกไปยงัลาํรางสาธารณะตอ่ไป  

ของเสยีจากกระบวนการผลติ สามารถแยกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ (1) ขยะอนัตราย (2) ขยะที!สามารถขายและ
นํากลบัมาใช้ได้อีก (Recycled) และ (3) ขยะทั!วไป โดยบริษัทมีกรรมวิธีบําบดัขยะแตล่ะประเภทแตกตา่งกนั ดงันี ; 
ประเภทขยะ และกรรมวิธีการบําบดั 

 ขยะอนัตราย ขยะ Recycled ขยะทั!วไป 
ประเภทขยะ - นํ ;ามนัเครื!องเก่า 

- สิ!งของปนเปื;อนตา่ง ๆ เช่น      
  ถงุมือที!ใช้ในการทํางาน 

- เศษกระดาษ ดีบกุ สงักะส ี 
  เศษไม้ 

- ถงุมือพลาสติกทั!วไป          
  เศษอาหาร 

กรรมวิธีบําบดั - สง่ให้บริษัทกําจดัขยะ - ขายเพื!อนํากลบัไปใช้ใหม ่ - สง่ให้บริษัทกําจดัขยะ 
   ดําเนินการตามวิธีการของ  
   ประเภทขยะนั ;น ๆ 
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บริษัทได้วา่จ้างผู้ เชี!ยวชาญที!มีใบอนญุาตกําจดัของเสียให้เป็นผู้ดําเนินการกําจดัขยะอนัตรายโดยเฉพาะ และรายงาน
ตอ่กรมโรงงานอตุสาหกรรมทกุ ๆ เดือน  

การจดัการสิ!งแวดล้อมของบริษัทเป็นไปตามข้อบงัคบัของกรมโรงงานอตุสาหกรรมและการนิคมอตุสาหกรรมอมตะทกุ
ประการ นอกเหนือจากการกําจัดขยะโดยคํานึงถึงความปลอดภยัแล้ว บริษัทยงัจัดให้มีการจัดกิจกรรมภายในเพื!อลดการใช้
พลงังานและวสัดสุิ ;นเปลอืงอยา่งตอ่เนื!อง 

บริษัทให้ความสําคญักบัการรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ!งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบตัิตามนโยบายของประเทศ และ
ประชาคมโลกในการบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนที!เกิดขึ ;น  

ด้วยความตระหนกัวา่ ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที!สง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศวิทยาและการดํารงชีวิตของประชากร
ทั!วโลก บริษัทจึงจดัให้มีการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนผ่านนโยบายสิ!งแวดล้อม และโครงการด้านสิ!งแวดล้อมต่าง ๆ ที!บริษัทได้มี
การทบทวนและจดัทําอยา่งตอ่เนื!องในทกุปี ดงันี ; 
 

โครงการตอ่เนื!องจากปีก่อน 
โครงการจดัเก็บข้อมลูดิจิตอล (Data Electronics) 

บริษัททําการแปลงเอกสารให้อยู่ในรูป .pdf และเก็บไว้ที!ฐานข้อมูลกลาง (server) สร้างความสะดวกในการเรียก 
ใช้งานและช่วยลดพื ;นที!การจัดเก็บซํ ;าซ้อน อีกทั ;งมีความปลอดภัยสูง มีผู้ ดูแลระบบคอยตรวจสอบ และสํารองข้อมูลอย่าง
สมํ!าเสมอ  

นอกจากนี ;บริษัทยงัได้นําระบบปฏิบตัิการตา่ง ๆ มาใช้ เพื!อเพิ!มประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร และผลดีในแง่การ
ลดภาวะโลกร้อน คือสามารถลดปริมาณกระดาษ รวมทั ;งช่วยประหยดัพลงังานที!ต้องใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์
สว่นตวัไปได้มาก 
โครงการกกักนัสารอนัตรายในวตัถดุิบ (SOC-Substance of concern) 

ตั ;งแตปี่ 2553 บริษัทได้ระบใุห้ผู้สง่มอบชิ ;นสว่นต้องนําวตัถดุิบไปตรวจสอบหาสารอนัตราย อนัประกอบด้วยโลหะหนกั 
4 ชนิด คือ ตะกั!ว, ปรอท, แคดเมี!ยม, และโครเมี!ยม โดยต้องได้รับการรับรองจากสถาบนัที!ได้มาตรฐานว่า วตัถดุิบที!สง่มอบให้
บริษัทผลิตนั ;นไม่มีสว่นประกอบของสารอนัตรายเกินกว่ามาตรฐานที!กําหนดไว้ ซึ!งจะช่วยลดการใช้สารที!ก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
สขุภาพและสิ!งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการลดขยะพิษด้วย ปัจจบุนักําหนดให้เป็นมาตรฐานการปฏิบตัิงานที!ต้องมีการดําเนินการ
อยา่งตอ่เนื!องสาํหรับบริษัทตอ่ไป 
โครงการลดปริมาณการใช้ถงุมือและผ้า  

บริษัทได้ดําเนินโครงการลดปริมาณการใช้ถงุมือและผ้าอยา่งตอ่เนื!อง เพื!อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีคณุค่าและได้
ประโยชน์สงูสดุ และสนองนโยบายการจดัการด้านสิ!งแวดล้อมขององค์กร  
โครงการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า 

บริษัทได้เปลี!ยนหลอดฟลอูอเรสเซนต์เดิมมาใช้หลอดผอมใหมแ่บบ T5  ทั ;งหมด มีการติดตั ;งอปุกรณ์ควบคมุกระแสไฟฟ้า
และชดุประหยดัไฟที!เครื!องจกัร และดําเนินการตรวจจดุที!มีลมรั!วในสายการผลติ รณรงค์สร้างจิตสาํนกึในการลดการใช้ไฟฟ้าและ
ทรัพยากร รวมทั ;งสง่เสริมให้มีการลดการใช้ไฟฟ้าในทกุสว่นงาน  
 

โครงการใหมป่ระจําปี 2554 
โครงการหมนุเวียนเม็ดพลาสติกและตะกั!ว เพื!อนํากลบัมาใช้งานใหม ่ 

บริษัทมีเศษพลาสติกและเศษตะกั!วเหลอืจากการผลติอยูพ่อสมควร การหมนุเวียนนํากลบัมาใช้ใหม่ นอกจากจะช่วย
ลดต้นทนุของบริษัทได้แล้ว ยงัเป็นการช่วยลดขยะที!มีผลกระทบตอ่สิ!งแวดล้อม ช่วยลดโลกร้อน และลดความสญูเปลา่ได้ ทั ;งยงั
เป็นการตอบสนองนโยบายด้านสิ!งแวดล้อมของบริษัทอีกด้วย บริษัทจึงได้เริ!มศกึษาข้อมลูในการนําเม็ดพลาสติกกลบัมาใช้ใหม่
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ในรูปแบบตา่ง ๆ ตั ;งแตปี่ 2553 และจะจดัตั ;งเป็นโครงการในปี 2554 นี ; 

โครงการ TSC Recycle Project  เพื!อพฒันาสิ!งแวดล้อมและสงัคม  
บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการเป็นส่วนหนึ!งของสงัคมที!ต้องร่วมกนัดูแลสิ!งแวดล้อม จึงได้จัดตั ;งโครงการ   

TSC Recycle Project โดยนําวสัดอุปุกรณ์เหลือใช้นํากลบัมาใช้ใหม่เพื!อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยแบ่งเป็นโครงการย่อย ๆ 
ดงันี ; 

1) โครงการมูลนิธิขาเทียมสมเด็จย่า ทําการประชาสมัพันธ์และรับบริจาคห่วงฝากระป๋อง, เศษอลูมิเนียม และ 
ถงุนอ่งสตรี เพื!อสง่มอบให้กบัทางมลูนิธิฯ นําไปจดัทําขาเทียมให้กบัผู้ พิการตอ่ไป 

2) โครงการกระดาษเพื�อต้นไม้ ของมูลนิธิศูนย์สื�อเพื�อการพฒันา ทําการรณรงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมให้มีการ 
คดัแยกและรวบรวมกระดาษที!ใช้แล้วหมนุเวียนนํามาใช้ใหม่ รับบริจาคเศษกระดาษที!ใช้แล้ว บริจาคเงินให้กับ
กองทุนกระดาษเพื!อต้นไม้ซึ!งดําเนินกิจกรรมการสนบัสนนุการอนรัุกษ์และฟื;นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เช่น จดัตั ;ง
กิจกรรมการบวชป่า, โครงการปลกูป่าชายเลน, โครงการปลกูไม้ประดบัดดูสารพิษ, สร้างป่าชมุชน เป็นต้น 

3) โครงการหลงัคาเขียวเพื�อมูลนิธิเพื�อนพึ�ง (ภา) ยามยาก บริษัทจะจดัทํากลอ่งรับบริจาคกลอ่งเครื!องดื!มตา่ง ๆ  และ
นําส่งให้กับทางโครงการ เพื!อนําไปจัดทําหลงัคาลอนที!มีลกัษณะและคุณสมบัติใกล้เคียงกับกระเบื ;องลอน 
ทั!วไป และสง่มอบเพื!อเป็นประโยชน์ให้กบัผู้ขาดแคลนที!ประสบปัญหาด้านที!อยูอ่าศยัตอ่ไป 

4) โครงการ Recycle Catalog จดัทําผลติภณัฑ์เครื!องใช้ตา่ง ๆ จากวสัดเุหลอืใช้ในการผลติ เช่น โต๊ะ / เก้าอี ;จากไม้
พาเลท, ตู้ เก็บของ, ฐานวางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ!งนอกจากใช้ประโยชน์ภายในบริษัทแล้ว ผลิตภณัฑ์บางสว่น
จะถกูนําไปบริจาคตามโรงเรียนตา่ง ๆ หรือชมุชนใกล้เคียงตอ่ไป  

5) โครงการคลิปหนีบกระดาษพลาสติก เป็นการนําพลาสติกเหลอืใช้และแมพิ่มพ์ที!ไมใ่ช้งานแล้วนํามาดดัแปลงและ
ผลติเป็นคลปิหนีบกระดาษเพื!อลดคา่ใช้จ่าย ทั ;งยงัใช้เป็นผลติภณัฑ์รีไซเคิลตวัอยา่ง 

6) โครงการ Recycle อื�น ๆ คณะกรรมการโครงการฯ จะนําวสัดอุปุกรณ์เหลือใช้ต่าง ๆ มาแยกประเภท และจดัทํา
โครงการยอ่ยเพิ!มเติมเพื!อนําวสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ เหลา่นั ;นกลบัมาหมนุเวียนใช้ใหมใ่ห้ได้ประโยชน์สงูสดุ 

 

โครงการที!เกี!ยวข้องกบัสิ!งแวดล้อมทั ;งหมดรับผิดชอบโดยคณะกรรมการสิ!งแวดล้อม มีตวัแทนฝ่ายบริหารเป็นประธาน 
และมีคณะทํางานเป็นผู้ รับผิดชอบแต่ละโครงการ คณะกรรมการสิ!งแวดล้อมจะประชุมเพื!อติดตามผล และสรุปเป็นรายงานส่ง
ให้กับผู้ บริหารทุกไตรมาส นอกจากนี ; ในกรณีที!พนักงานพบสภาพการทํางานที!ไม่ปลอดภัยหรือสิ!งแวดล้อมไม่เหมาะสม 
ก็สามารถแจ้งตอ่คณะกรรมการสิ!งแวดล้อมได้ทนัที ประธานคณะกรรมการจะต้องตอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและดําเนินการแก้ไข
ภายในกําหนด 

บริษัทให้ความสาํคญักบัการจดัการทางด้านสิ!งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ทั ;งยงัดําเนินการเพื!อพิจารณาหาแนวทางและ
โครงการใหม่ ๆ เพื!อเป็นการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเนื!อง ด้วยความตระหนกัถึงหน้าที!ที!จะต้องรับผิดชอบในคุณภาพชีวิตต่อ
พนกังานของบริษัทเองและตอ่ชมุชนรอบด้าน 

 
4.3.5 งานที�ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

   - ไมม่ี - 
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5.1 ทรัพย์สินถาวร  

บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรที!ใช้ในการดําเนินงาน และไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดและมลูค่าบญัชีสทุธิ 
ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2553 ดงัตอ่ไปนี ; 

 ประเภททรัพย์สิน ที!ตั ;ง ลกัษณะกรรมสิทธิ} มลูคา่บญัชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั 

1 
 

 

ที!ดนิที!ตั ;งโรงงาน  
- 18 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา 
- 50 ไร่ 56 ตารางวา 

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

 
เจ้าของกรรมสิทธิ} 
เจ้าของกรรมสิทธิ} 
 

 
85 

141 

 
- 
- 

2 ที!ดนิเปล่า 
- 3 งาน 78 ตารางวา     

 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง 
อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ} 

 
5 

 
- 

3 
 

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

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

 
เจ้าของกรรมสิทธิ} 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ} 

 
81 

 
288 

 
- 

 
- 

4 เครื!องจกัรและอปุกรณ์ 
- บนที!ดนิ เลขที! 700/737     
  หมู่ที! 1 นิคมอตุสาหกรรม 
  อมตะนคร 

 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง 
อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ} 

 
207 

 
- 

5 เครื!องมือเครื!องใช้สํานกังาน 
- ใช้ในการดําเนินงาน 
 

 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง 
อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ} 
 

 
81 

 

 
- 
 

6 ยานพาหนะ 
 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง 
อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

เจ้าของกรรมสิทธิ} 20 - 
 

  รวม  908  
 
 5.2  เครื�องหมายการค้า 
 บริษัทมีเครื!องหมายการค้าที!เป็นของบริษัทที!ใช้ในการผลิตและจดัจําหน่ายสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2553 เพียงเครื!องหมายการค้าเดียว คือ  
   
 
 
 
 

5. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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 5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้อง 
              ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทที!เกี!ยวข้องคือบริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จํากดั โดยถือหุ้นใน 
สดัสว่นร้อยละ 6.30 คิดเป็นมลูค่าเงินลงทุนตามราคาทนุรวม 25.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.23 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท    
ทั ;งนี ; นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที!เกี!ยวข้องเพิ!มเติมของบริษัท จะเน้นธุรกิจที!มีความเกี!ยวเนื!อง    
กบัผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนและผลประโยชน์อื!นที!บริษัทจะได้รับจากการลงทุน    
เป็นสําคญั เพื!อเป็นการสนบัสนุนและส่งเสริมธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีเป้าหมายที!จะลงทุนรวมทั ;งหมดในสดัส่วนไม่เกิน     
ร้อยละ 15 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัท โดยการลงทนุจะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที!ประชุม  
ผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจการอนมุตัิ  และในการกํากบัดแูลงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที!เกี!ยวข้องนั ;น บริษัทใน
ฐานะผู้ ถือหุ้นจะแต่งตั ;งผู้จดัการฝ่ายการบญัชีเป็นผู้แทนบริษัท ไปร่วมในการประชุมในฐานะผู้ ถือหุ้น และผู้แทนบริษัท มีหน้าที!  
ในการออกเสียงในที!ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นตามที!คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั ;งนี ;จะขึ ;นอยู่กับลกัษณะและ
อตัราสว่นการถือหุ้นของบริษัท 
 
 5.4 สรุปสัญญาสาํคัญระหว่างบริษัทกบับริษัทอื�น 

1) สญัญาการใช้สทิธิและรับความช่วยเหลอืด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) 
 บริษัทได้ทําสญัญาฉบบันี ;กบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั!นเพื!อสทิธิในการผลติสายควบคมุและสว่นประกอบของสายควบคมุ
ทั ;ง ร ถ ย น ต์ แ ล ะ ร ถ จัก ร ย า น ย น ต์  แ ล ะ สิ ท ธิ ใ น ก า ร ใ ช้ เ ค รื! อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า    แ ล ะ  “HI-LEX” 
สาํหรับการผลติ และประกอบสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทย  
 สญัญาฉบบัดงักลา่วมีอาย ุ7 ปี เริ!มตั ;งแตว่นัที! 15 กนัยายน 2541 และสามารถตอ่สญัญาได้คราวละ 1 ปี หากเป็นไป
ตามเงื!อนไขที!กําหนดไว้ นอกจากนี ;สญัญาดงักล่าวกําหนดว่า ในระหว่างอายุของสญัญา บริษัทจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
ให้กบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!นในจํานวนร้อยละ 2 ของรายได้สทุธิจากการขายสายควบคมุและสว่นประกอบของสายควบคุม ทั ;ง
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ทั ;งนี ; รายได้สทุธิดงักลา่วคิดจากยอดขายสายควบคมุและสว่นประกอบของสายควบคมุทั ;งรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์ หกัด้วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี ;ยประกนัภยั ค่าขนสง่ ค่าจดัเก็บผลิตภณัฑ์ สว่นลดทางการค้า ภาษีขายที!บริษัท
ต้องจ่าย และมลูคา่วตัถดุิบและชิ ;นสว่นทั ;งหมดที!ซื ;อจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั!น  
 สญัญาฉบบัดงักลา่วหมดอายไุปเมื!อวนัที! 15 กนัยายน 2549 และได้ตอ่อายสุญัญาตอ่ไปอีกเป็นเวลา 5 ปี 

 

2)   สญัญาการใช้สทิธิและรับความช่วยเหลอืด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) 
               บริษัทได้ทําสญัญาฉบบันี ;กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!นเพื!อสิทธิในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และ
ส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม และสิทธิในการใช้เครื!องหมายการค้า 

 และ “HI-LEX” สาํหรับการผลติ การใช้และการประกอบผลติภณัฑ์แตล่ะประเภทในประเทศไทย  
 สญัญาดงักลา่วมีอาย ุ10 ปี เริ!มตั ;งแตว่นัที! 4 มีนาคม 2540 และสามารถต่อสญัญาได้คราวละ 1 ปี หากเป็นไปตาม
เงื!อนไขที!กําหนดไว้ นอกจากนี ;สญัญาดงักลา่วกําหนดว่า ในระหว่างอายขุองสญัญา บริษัทจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กับ 
ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั!นในจํานวนร้อยละ 2 ของรายได้สทุธิที!ได้จากการขายชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และสว่นประกอบ
ของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม ทั ;งนี ; รายได้สทุธิดงักลา่วคิดจากยอดขายชุดควบคมุราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใ ช้สายเคเ บิลควบคุม 
หกัด้วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี ;ยประกนัภยั ค่าขนสง่ ค่าจดัเก็บผลิตภณัฑ์ ส่วนลดทางการค้า ภาษีขายที!บริษัทต้องจ่าย และมูลค่า
วตัถดุิบและชิ ;นสว่นทั ;งหมดที!ซื ;อจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั!น 
 สญัญาฉบบัเดิมได้หมดอายไุปเมื!อวนัที! 4 มีนาคม 2551 และได้รับการตอ่อายอุอกไปอีก 5 ปี  

3) สญัญาการรับความชว่ยเหลอืด้านเทคนิคในการผลติสายควบคมุรถยนต์ (Technical Assistance Agreement) 



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

 

- 28 - 

บริษัทได้ทําสญัญาฉบบันี ;กบัแดดอง ซิสเต็ม (Daedong System Co., Ltd) จากประเทศเกาหลี เพื!อสิทธิในการผลิต
สายควบคมุและสว่นประกอบของสายควบคมุ สาํหรับการผลติและประกอบสายควบคมุรถยนต์ในประเทศไทย สญัญาดงักลา่วมี
อายุ 10 ปี โดยเริ!มตั ;งแต่วนัที! 1 กุมภาพนัธ์ 2549 และสามารถต่อสญัญาได้คราวละ 1 ปี หากเป็นไปตามเงื!อนไขที!กําหนดไว้ 
นอกจากนี ; สญัญาดงักลา่วกําหนดว่า ในระหว่างอายขุองสญัญา บริษัทจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กบัแดดอง ซิสเต็ม ใน
จํานวนร้อยละ 2 ของรายได้สทุธิจากการขายสายควบคมุ และสว่นประกอบของสายควบคมุรถยนต์ ทั ;งนี ; รายได้สทุธิดงักลา่วคิด
จากยอดขายสายควบคมุ และส่วนประกอบของสายควบคมุรถยนต์ หกัด้วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี ;ยประกนัภยั ค่าขนสง่ ค่าจดัเก็บ
ผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการค้า ภาษีขายที!บ ริษัทต้องจ่าย และมูลค่าวัตถุดิบและชิ ;นส่วนทั ;งหมดที!ซื ;อจากแดดอง 
ซิสเต็ม 

 

4) บนัทกึความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ในการเสนอราคาสายควบคมุและชิ ;นสว่นประกอบ
สาํหรับโครงการ T6 

บริษัทได้ลงนามในบนัทึกความเข้าใจลงวนัที! 10 ตลุาคม 2550 ร่วมกบั ไฮเล็กซ์ บราซิล (HI-LEX Do Brazil Ltda.) 
จากประเทศบราซิล และ เฟลกซ์เทค (Flextech Manufacturing (Pty) Ltd.) จากประเทศอาร์เจนตินา  

บนัทกึดงักลา่วเป็นไปเพื!อแสดงเจตนาของทั ;งสามฝ่ายในการร่วมเสนอตวัเป็นผู้ผลติสายควบคมุและชิ ;นสว่นประกอบ
รถกระบะภายใต้ชื!อโครงการ T6 ของฟอร์ด/ออโต้อลัลายแอนซ์  

 

5) สญัญาซื ;อขายชิ ;นส่วนที!ทํากับบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ปทท.) จํากัด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ปทท.) จํากัด    
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ!ง แอนด์ แมนแูฟคเจอริ!ง จํากดั และ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนู
แฟคเจอริ!ง จํากดั 

เป็นสญัญาซื ;อขายที!บริษัททํากบับริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ตา่ง ๆ ดงักลา่ว เพื!อจําหนา่ยชิ ;นสว่นสาํหรับ
ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ แตล่ะสญัญามีอาย ุ1 ปี และสามารถตอ่สญัญาได้คราวละ 1 ปี หากไมม่ีฝ่ายใดแสดงเจตนาเลกิ
สญัญาโดยชดัแจ้ง สญัญาดงักลา่วระบกุารรับรองและการรับประกนัชิ ;นสว่นที!บริษัทขายให้กบับริษัทตา่ง ๆ ข้างต้น รวมถึงหน้าที!
และความรับผิดชอบกรณีที!บคุคลที!สามได้รับบาดเจ็บหรือได้รับความเสยีหายตอ่ทรัพย์สินอนัมีสาเหตมุาจากความบกพร่องของ
ผลติภณัฑ์ของบริษัท 

สญัญาดังกล่าวเป็นเพียงสญัญาที!กําหนดเงื!อนไขหลกัต่าง ๆ ทั ;งนี ; ก่อนที!จะเริ!มต้นสั!งซื ;อและผลิตชิ ;นส่วนแต่ละ
รายการนั ;น บริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์จะประกาศแผนการผลติแตล่ะรุ่นพร้อมทั ;งรายละเอียดคณุสมบตัิของชิ ;นสว่น
ที!ต้องการ ซึ!งบริษัทจะต้องออกแบบ และ / หรือผลติชิ ;นงานต้นแบบเพื!อนําเสนอ หากชิ ;นงานของบริษัทได้รับการคดัเลือก บริษัท
จึงจะได้รับคําสั!งซื ;อ ซึ!งการสั!งซื ;อจะเกิดขึ ;นเป็นรอบตามแผนการผลติของบริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แตล่ะราย 

 
 

 
 
 
 - ไมม่ี - 
 
 
 
 

6.  ข้อพพิาททางกฎหมาย  
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 7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 
 ณ วันที! 28 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 268,500,000 บาท และทุนชําระแล้วจํานวน 
259,800,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 268,500,000 หุ้น มลูคา่ที!ตราไว้ห้นละ 1 บาท 
 
 7.2 ผู้ถอืหุ้นของบริษัท   
 รายชื!อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ์ 2554 มีดงันี ;  

ลาํดับที� ผู้ถอืหุ้น ทุนชาํระแล้ว 
จาํนวน 259,800,000 บาท 

  จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1 กลุม่จฬุางกรู        104,022,100       40.04 
2 ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั!น 70,000,000 26.94 
3 กลุม่พฒันะเมลอืง         31,248,900        12.03 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั    13,349,300          5.14 
5 นายสงา่ วีระวฒักานนท์      8,000,000          3.08 
6 นายไชยทศัน์ ไชยพิภทัรสขุ      6,500,000          2.50 
7 นายดาํรงค์ กลุธนพงศ์      6,000,000          2.31 
8 Citibank Nominees Singapore PTE Ltd –  

Thai Focused Equity Fund Ltd 
     3,255,800          1.25 

9 นางสาววราภรณ์ สงฆ์ประชา      1,688,300          0.65 
10 นายไพศาล ชาติพิทกัษ์      1,349,000          0.52 
11 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอื!น ๆ 14,386,600 5.54 
 รวม 259,800,000 100 

 

หมายเหต:ุ  1)  กลุ่มจฬุางกรู ประกอบด้วยกลุ่มผู้ ถือหุ้นนามสกลุเดียวกนัและผู้ ที!เกี!ยวข้องทั ;งหมด 4 ราย ได้แก่ 
- นายสรรเสริญ  จฬุางกรู ถือหุ้นจํานวน  83,115,000 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 31.99 ของทนุชําระแล้ว  
- นายทวีฉตัร  จฬุางกรู ถือหุ้นจํานวน 16,714,600 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ   6.43 ของทนุชําระแล้ว 
- นายกรกฤช  จฬุางกรู ถือหุ้นจํานวน   4,000,000 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ   1.54 ของทนุชําระแล้ว  
- นายอภิชาต ิ  จฬุางกรู ถือหุ้นจํานวน      192,500 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ   0.07 ของทนุชําระแล้ว 

 

2)  ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!นประกอบด้วย  
1. Teraura Investment Co., Ltd.   ถือหุ้นร้อยละ 19.79 
2. JP Morgan Chase Bank   ถือหุ้นร้อยละ   4.67 
3. Teraura Scholarship Foundation      ถือหุ้นร้อยละ   4.09 
4. Teraura Scholarship Foundation      ถือหุ้นร้อยละ   3.85 
5. Nippon Life Insurance Company     ถือหุ้นร้อยละ   3.68 
6. BBH For Fidelity Low-Priced Stock Fund ถือหุ้นร้อยละ   3.03 
7. Japan Trustee Services Bank, Ltd.  ถือหุ้นร้อยละ   3.03 

7. โครงสร้างเงนิทุน 
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8. Melon Bank Treaty Clients Omnibus  ถือหุ้นร้อยละ   2.91  
9. Bank of New York, Treaty JASDEC Account  ถือหุ้นร้อยละ   2.34 
10. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.   ถือหุ้นร้อยละ   2.34  

     (ข้อมลู ณ วนัที! 31 ตลุาคม 2553) 
 

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

   - นางสาวสิริณา  พฒันะเมลือง ถือหุ้นจํานวน      150,100 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.06 ของทนุชําระแล้ว 

 
7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

   บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ํ!ากวา่ร้อยละ 25 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัเงินสาํรองตา่ง ๆ ทกุประเภท
ตามที!ได้กลา่วไว้ในข้อบงัคบัและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจํุาเป็นอื!นใด และการจ่ายเงินปันผลนั ;นจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีสาระสาํคญั 
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โครงสร้างขององค์กร ณ วันที� 3 มกราคม 2554  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

8. การจัดการ  

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที!บริหาร 
นายสรรเสริญ  จฬุางกรู 

รองประธานเจ้าหน้าที!บริหาร 
นายชทูอง  พฒันะเมลือง 

กรรมการผู้จดัการ 
นายสริศ  พฒันะเมลือง 

สว่นงานวิจยัและพฒันา 
นายคะซึโยชิ  โองากิ 
ผู้จดัการทั!วไปอาวโุส  

สว่นงานคณุภาพ 
นายสริศ  พฒันะเมลือง 

 ผู้จดัการทั!วไป (รักษาการ)  

สว่นงานปฏิบตัิการธรุกิจ 
นายนนัทวี  ทีคําเกต ุ
 ผู้จดัการทั!วไปอาวโุส 

สว่นงานบริหารธรุกิจ 
นางสาวสิริณา  พฒันะเมลือง 

ผู้จดัการทั!วไป 

ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต ฝ่ายประกนัคณุภาพ 

ฝ่ายควบคมุชิ ;นสว่น 
และวตัถดุิบ 

 

ฝ่ายการตลาด 

ฝ่ายควบคมุชิ ;นสว่น 
และวตัถดุิบ 

ฝ่ายจดัหา 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล 

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายสรรหาวา่จ้างและฝึกอบรม 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายบริหารคณุภาพ ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

ฝ่ายกํากบัหลกัทรัพย์และประสานงาน 
ตลาดหลกัทรัพย์ และนกัลงทนุสมัพนัธ์  

สว่นงานผลิต 
นายสทุน  เปรมปรี 

ผู้จดัการทั!วไป 

ฝ่ายผลิตสายควบคมุรถยนต,์ 
ฝ่ายผลิตชดุควบคมุราง   

กระจกรถยนต ์

ฝ่ายผลิตสายควบคมุ 
รถจกัรยานยนต ์

ฝ่ายอินเนอร์ 

ฝ่ายเอาท์เตอร์ 

ฝ่ายพีซีพี, ไฮเลก็ซ์ ฝ่ายจดัสง่ 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

ฝ่ายความปลอดภยั ชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายห้องปฏิบตัิการ 

ฝ่ายควบคมุคณุภาพ 
 

ฝ่ายควบคมุและ 
วางแผนผลิตภณัฑ์ใหม ่

ฝ่ายซ่อมบํารุง 

ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต 



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

 

- 32 - 

  8.1  โครงสร้างการจัดการ  
   บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ณ วันที! 3 กุมภาพันธ์ 2554 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด โดยแบ่งเป็น
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ; 

1. คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที! 15 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 11 ท่าน 
ประกอบด้วย 
- กรรมการที!เป็นผู้บริหาร  จํานวน 4 ทา่น 
- กรรมการที!ไมเ่ป็นผู้บริหาร  จํานวน 3 ทา่น 
- กรรมการที!เป็นอิสระ  จํานวน 4 ทา่น  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที!มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที!เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
ดงัรายชื!อตอ่ไปนี ; 

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

หมายเหต ุ * นายฉัตรชัย เอียสกุล ได้รับแต่งตั ;งจากที!ประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 เมื!อวนัที! 29 เมษายน 2553 ให้ดํารงตําแหน่ง 
 กรรมการอิสระ  

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตั ;งนางสาววิสาร์กร อุน่ผล เป็นเลขานกุารบริษัท และเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
เพื!อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที! 4) พ.ศ. 2551 และหลกัการกํากบัดแูลกิจการที!ดีของ
บริษัท โดยมีหน้าที!ความรับผิดชอบหลกั ดงันี ; 

1. ให้คําแนะนําเบื ;องต้นแก่กรรมการเกี!ยวกบัข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบตัิตา่ง ๆ ที!เกี!ยวข้อง 

2. ดแูลให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท ระเบียบที!เกี!ยวข้อง และหลกัการกํากบัดแูลกิจการที!ดี 

3. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และการประชมุคณะกรรมการให้เป็นไปตามที!กฎหมายและข้อบงัคบักําหนด และติดตาม
ให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องและสมํ!าเสมอ 

4. จดัทําและเก็บรักษารายงานการประชมุ รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ ถือหุ้น
อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหนว่ยงานกํากบัดแูลอื!นที!เกี!ยวข้อง 

6. ติดต่อและสื!อสารกับผู้ ถือหุ้น และหน่วยงานกํากับดูแลที!เกี!ยวข้อง โดยผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือขอข้อมูล
ต่างๆ ที!ต้องการทราบ โดยติดต่อสอบถามได้ที!หมายเลขโทรศพัท์ (038) 447 200 -21 ต่อ 411 หรือสง่คําถาม
ผา่นทาง Email: visakorn.u@thaisteelcable.com 

7. สง่เสริมให้มีการฝึกอบรมหลกัสตูรตา่ง ๆ และให้ข้อมลูที!เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที!ของกรรมการใหม ่

8. ภารกิจอื!น ๆ ตามที!คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือ นายทวีฉัตร จุฬางกูร หรือ นายกรกฤช จุฬางกูร คนใดคนหนึ!งลงลายมือชื!อร่วมกับ     

นายชทูอง พฒันะเมลอืง หรือ นายสริศ พฒันะเมลอืง หรือ นายคะซโึยชิ โองากิ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท 
หรือ นายชทูอง พฒันะเมลอืง หรือ นายสริศ พฒันะเมลอืง ลงลายมือชื!อร่วมกบั นายคะซึโยชิ โองากิ และประทบัตราสําคญัของ
บริษัท   
 

ขอบเขตและอํานาจหน้าที!ของคณะกรรมการบริษัท ดงันี ; 

1. ปฏิบตัิหน้าที!ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที!ประชมุผู้ ถือหุ้นที!เห็นชอบด้านกฎหมาย 
ด้วยความซื!อสตัย์สจุริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื!อผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

2. พิจารณาอนมุตัิแต่งตั ;งบุคคลที!มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที!กําหนดในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที!เกี!ยวข้อง ใน
กรณีที!ตําแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุ!นนอกจากออกตามวาระ 

3. พิจารณาคดัเลือกบคุคลที!ได้รับการเสนอชื!อจากคณะกรรมการสรรหาที!จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจาก
คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที!เกี!ยวข้อง เพื!อนําเสนอต่อที!ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที!ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื!อพิจารณาแตง่ตั ;งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตอ่ไป 

4. พิจารณาแต่งตั ;งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบตัิตามที!กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์รวมถึง
ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด 

5. พิจารณาอนมุตัิแต่งตั ;งผู้บริหารโดยพิจารณาจากบคุคลที!ได้รับการเสนอชื!อจากคณะกรรมการสรรหา รวมถึงการพิจารณา
แตง่ตั ;งกรรมการผู้จดัการ กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที!และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ และมอบหมายอํานาจให้
กรรมการผู้จดัการทําหน้าที!แทนบริษัท เกี!ยวกบัการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาอนุมัติการกําหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัท และพิจารณาแต่งตั ;งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจาก
กรรมการของบริษัท พร้อมทั ;งกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที! และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

7. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี!ยนแปลงชื!อกรรมการซึ!งมีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 

8. พิจารณาแต่งตั ;งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ!งหรือหลายคนหรือบุคคลอื!น กระทําการอย่างหนึ!งอย่างใดแทน
คณะกรรมการตามที!เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลกิ เปลี!ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนั ;น ๆ ได้ 

9. พิจารณาอนุมตัิการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลกัในการลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทที!เกี!ยวข้อง 
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10. พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมื!อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที!จะทําเช่นนั ;นและรายงานให้ 
ที!ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

11. พิจารณาอนุมตัิเรื!องที!มีสาระสําคญั เช่น นโยบายเกี!ยวกับการกํากบัดแูลกิจการ การเข้าทํารายการระหว่างกันของบริษัท 
รายการที!เกี!ยวโยง และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ!งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ 
ระเบียบที!เกี!ยวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

12. พิจารณาอนมุตัิเรื!องที!กฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติที!ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 

 ที!ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั ;งที! 1/2553 เมื!อวนัที! 1 กมุภาพนัธ์ 2553 มีมติอนมุตัิปรับปรุงนิยามกรรมการอิสระของ
บริษัทให้สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที!ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกําหนดของคณะกรรมการ
กํากบั  ตลาดทนุ เพื!อสร้างความเชื!อมั!นแก่นกัลงทนุ โดยได้กําหนดคณุสมบตัิของ “กรรมการอิสระ” ที�เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์

ที�กาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ดงันี ; 
 

คุณสมบัติ “กรรมการอิสระ”  
1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจํานวนหุ้นที!มีสิทธิออกเสียงทั ;งหมดของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท หรือนิติบคุคลที!อาจมีความขดัแย้ง ทั ;งนี ; ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที!เกี!ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั ;น ๆ 
ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที!มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที!ปรึกษาที!ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือนิติบคุคลที!อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

3. ไมเ่ป็นบคุคลที!มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที!เป็น บิดา มารดา
สมรส พี!น้อง และบตุร รวมทั ;งคู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที!จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

4. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือนิติบคุคลที!อาจมีความ
ขดัแย้งในลกัษณะที!อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั ;งไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ หรือผู้บริหารของผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท 

5. ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที!อาจมีความขดัแย้ง 
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของสํานกังานสอบบญัชี ซึ!งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือนิติบคุคลที!อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่

6. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ!งรวมถึงการให้บริการเป็นที!ปรึกษากฎหมายหรือที!ปรึกษาทางการเงิน ซึ!งได้รับ
คา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือนิติบคุคลที!อาจมี
ความขดัแย้ง  

7. ไมเ่ป็นกรรมการที!ได้รับการแตง่ตั ;งขึ ;น เพื!อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ!งเป็น
ผู้ ที!เกี!ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมม่ีลกัษณะอื!นใดที!ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี!ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
 

อนึ!ง กรรมการอิสระทั ;งสี!ท่านนั ;น ท่านหนึ!งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ และอีกสามท่านเป็น
ผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านบริหาร 
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2.    คณะกรรมการตรวจสอบ 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั ;งที! 5/2553 เมื!อวันที! 15 พฤศจิกายน 2553 ได้อนุมัติให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบกลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึ!ง ซึ!งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการมีคณุสมบตัิ
ตามที!สาํนกังานกลต. และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และทกุทา่นเป็นกรรมการอิสระ  

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

หมายเหต ุ* นายปริญญา ไววฒันา เป็นกรรมการตรวจสอบที!มีความรู้ประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน 
 

  โดยมีนางสาวเพ็ญศิริ เพชรกรรพมุ เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ที!ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั ;งที! 4/2552 เมื!อวนัที! 12 พฤศจิกายน 2552 ได้มีมติอนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบขึ ;น ซึ!งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสํานกังานกลต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ที!ประกาศและมีผลบงัคบัตั ;งแตว่นัที! 1 กรกฎาคม 2551 โดยได้กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบไว้ดงันี ; 
 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ไมไ่ด้ถือหุ้นในบริษัท หรือบริษัทที!เกี!ยวข้อง ทั ;งนี ;นบัรวมถึงผู้ ที!เกี!ยวข้องด้วย 
2. ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทั ;งไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ที!ปรึกษาที!ได้รับเงินเดือนประจํา ที!ปรึกษาอื!น

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

รายใหญ่ของบริษัท 
4. ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสมัพนัธ์อื!น ๆ กับผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทที!เกี!ยวข้อง หรือ 

นิติบคุคลที!อาจมีความขดัแย้ง รวมทั ;งไม่ได้รับการแต่งตั ;งให้เป็นตวัแทนเพื!อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ 
และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ที!อาจทําให้ขาดความเป็นอิสระ 

5. สามารถปฏิบัติหน้าที!แสดงความเห็นหรือรายงานผลปฏิบัติงาน ตามหน้าที! ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ  

 

3.  คณะกรรมการสรรหา  
การประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ;งที! 4/2551 เมื!อวนัที! 13 พฤศจิกายน 2551 ได้อนมุตัิคณะกรรมการสรรหา โดยมี
วาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น ดงันี ; 

ลาํดับที� รายชื�อ ตาํแหน่ง 
1 นายทวีฉตัร          จฬุางกรู ประธานกรรมการสรรหา 
2 นายสริศ              พฒันะเมลอืง กรรมการสรรหา 
3 นายกรกฤช          จฬุางกรู กรรมการสรรหา 

 

โดยมีนางสาวสริิณา พฒันะเมลอืง เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการสรรหา  
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ขอบเขตหน้าที!และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา   
พิจารณาและเสนอชื!อบคุคลที!มีคณุสมบตัิเหมาะสมตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื!อพิจารณาเสนอให้ที!ประชุมผู้ ถือหุ้น

แตง่ตั ;งเป็นกรรมการของบริษัท  
 

4.  คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  
การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั ;งที! 4/2551 เมื!อวนัที! 13 พฤศจิกายน 2551 ได้อนุมตัิคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น ดงันี ; 

ลาํดับที� รายชื�อ ตาํแหน่ง 
1 นายกวี              วสวุตั ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
2 นายอภินนัท์       ณ ระนอง กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
3 นายปริญญา      ไววฒันา กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 

โดยมีนางสาวสริิณา พฒันะเมลอืง เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
 

ขอบเขตหน้าที!และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ดงันี ;  
พิจารณานโยบายที!เกี!ยวกบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ

กรรมการกําหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื!อพิจารณาเสนอให้ที!ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัินโยบายการ
กําหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ดงักลา่ว 

 

คณะผู้บริหาร 
ณ วนัที! 3 กมุภาพนัธ์ 2554 บริษัทมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารทั ;งหมด 7 ทา่น ดงันี ; 
ลาํดับที� รายชื�อผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1 นายสรรเสริญ     จฬุางกรู ประธานเจ้าหน้าที!บริหาร 
2 นายชทูอง           พฒันะเมลอืง รองประธานเจ้าหน้าที!บริหาร 
3 นายสริศ             พฒันะเมลอืง กรรมการผู้จดัการ และรักษาการผู้จดัการทั!วไป (สว่นงานคณุภาพ) 
4 นายคะซโึยชิ        โองากิ ผู้จดัการทั!วไปอาวโุส (สว่นงานวจิยัและพฒันา) 
5 นายนนัทวี           ทีคําเกต ุ ผู้จดัการทั!วไปอาวโุส (สว่นงานปฏิบตัิการธุรกิจ)  
6 นายสทุน             เปรมปรี ผู้จดัการทั!วไป (สว่นงานผลติ) 
7 นางสาวสริิณา    พฒันะเมลอืง ผู้จดัการทั!วไป (สว่นงานบริหารธรุกิจ) 

 
ขอบเขตและอํานาจหน้าที!ของกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการผู้จัดการมีอํานาจหน้าที!ดําเนินการตามที!คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ!งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ
ข้อบงัคบัของบริษัท ทั ;งนี ; การมอบอํานาจดงักลา่วต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจที!ทําให้กรรมการผู้จดัการสามารถอนมุตัิ
รายการที!ตนหรือบุคคลที!อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื!นใดกับบริษัท  
หรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ!งการอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องผ่านมติที!ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที!ประชุม 
ผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพื!อพิจารณารายการดงักลา่วตามที!ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที!เกี!ยวข้องกําหนด ยกเว้นเป็นการ
อนมุตัิรายการที!เป็นไปตามปกติธุรกิจที!มีการกําหนดขอบเขตชดัเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอํานาจหน้าที!ได้ดงันี ; 

1. รับผิดชอบดแูลการบริหารงานทั!วไปที!มีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 
2. ประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายในด้านบญัชี การเบิก-จ่ายเงินใด ๆ  ของบริษัทที!ไมเ่ป็นไปตามนโยบายของบริษัท 
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3. รับและจ้างพนกังานของบริษัทที!ไมใ่ช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดยเป็นผู้มีอํานาจแทนบริษัทที!จะลงนาม
ในสญัญาจ้างแรงงาน 

4. เข้าร่วมพิจารณางบประมาณของบริษัทกบัคณะกรรมการบริษัท 
5. พิจารณาเอกสารหรือสญัญาที!เกี!ยวกบัการดําเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะในเรื!อง

ดงักลา่ว   
6. ปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

 
8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร   

สาํหรับการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการ ตลอดจนกรรมการชุดต่าง ๆ จะมีการพิจารณาคดัเลือกและ
กลั!นกรองจากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที!ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยจะ
ดําเนินการตามนโยบายของบริษัท และคํานงึถึงคณุสมบตัิที!เหมาะสมโดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมี
เวลาทํางานให้บริษัทอยา่งเพียงพอ 

 

ตามข้อบงัคบั คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อย
กวา่กึ!งหนึ!งของจํานวนกรรมการทั ;งหมดจะต้องมีถิ!นที!อยูใ่นประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท
หรือไม ่ก็ได้ 

ที!ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั ;งกรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ; 
- ผู้ ถือหุ้นคนหนึ!งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ!งหุ้นตอ่หนึ!งเสยีง 
- ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที!มีอยู่ทั ;งหมดเลือกตั ;งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
- บคุคลที!ได้รับคะแนนสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับเลอืกเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการที!จะพึงมีหรือจะพึง

เลอืกตั ;งในครั ;งนั ;น ในกรณีที!บคุคลซึ!งได้รับการเลอืกตั ;งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการ
ที!จะพงึมี ให้ประธานที!ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชี ;ขาด 

- ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั ;ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ!งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการในขณะนั ;น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที!สดุกับ
สว่นหนึ!งในสาม (1/3) กรรมการซึ!งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการที!
จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกหรือปีที!สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั ;น ให้จับสลากกัน ส่วนปีถัดไป 
ให้กรรมการคนที!อยูใ่นตําแหนง่นานที!สดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

- ที!ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สามในสี! (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ!งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ ไมน้่อยกวา่กึ!ง
หนึ!งของจํานวนหุ้นที!ถือโดยผู้ ถือหุ้นที!มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2553 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการที!เป็นธรรมและสมเหตสุมผล สอดคล้องกบัภาระ
ความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทที!จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ที!อยู่ในอตุสาหกรรมและธุรกิจที!มีขนาดใกล้เคียงกนั ทั ;งนี ; บริษัทได้ขออนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ
จากที!ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว ภายในวงเงินไมเ่กิน 3 ล้านบาท แบง่เป็นดงันี ; 
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� คา่เบี ;ยประชมุ (ตอ่ครั ;งที!เข้าร่วมประชมุ) ในอตัราเดียวกบัปี 2552 คือ 
- ประธานกรรมการบริษัท เป็นเงิน 35,000 บาท 
- กรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย เป็นเงิน 25,000 บาท 

� จ่ายบําเหน็จกรรมการบริษัท ในอตัราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที!จา่ย จากผลการดาํเนินงานปี 2552 
 

1. ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงนิ 
คา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคล ในปี 2553 มีรายละเอียดดงันี ; 

รายชื�อ ค่าตอบแทนคณะกรรมการที�เป็นตวัเงนิ (บาท)  
รวมสุทธิ บริษัท ตรวจสอบ กาํหนด

ค่าตอบแทน 
สรรหา บาํเหน็จ 

1.  นายสรรเสริญ  จฬุางกรู 140,000 - - - 129,000 269,900 
2.  นายชทูอง        พฒันะเมลอืง 125,000 - - - 129,000 254,900 
3.  นายสริศ          พฒันะเมลอืง 125,000 - - 25,000 129,000 279,900 
4.  นายมากาโต    เทราอรุา 25,000 - - -   129,000 154,900 
5.   นายทวีฉตัร     จฬุางกรู 100,000 - - 25,000 129,000 254,900 
6.   นายกรกฤช     จฬุางกรู 100,000 - - 25,000 129,000 254,900 
7.   นายคะซโึยชิ    โองากิ 125,000 - - - 129,000 254,900 
8.   นายกวี           วสวุตั 100,000 100,000 25,000 - 129,000 354,900 
9.   นายอภินนัท์    ณ ระนอง 125,000 100,000 25,000 - 129,000 379,900 
10. นายปริญญา   ไววฒันา 125,000 100,000 25,000 - 129,000 379,900 
11. นายฉตัรชยั     เอียสกลุ* 75,000 25,000 - - - 100,000 

รวม 1,165,000 325,000 75,000 75,000 1,299,000 2,939,000 
หมายเหต ุ* นายฉตัรชยั เอียสกลุ ได้รับแตง่ตั ;งจากที!ประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 เมื!อวนัที! 29 เมษายน 2553 ให้ดํารงตําแหน่ง 

กรรมการอิสระและที!ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั ;งที! 3/2553 เมื!อวนัที! 17 พฤษภาคม 2553 ได้มีมตอินมุตัแิตง่ตั ;งให้
เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 

คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 
ค่าตอบแทน ปี 2552 

จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 
ปี 2553 

จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 
เงินเดือน โบนสั และอื!น ๆ จํานวน 7 ราย 39.67 67.38 

 
2.   ค่าตอบแทนอื�น 

-ไมม่ี-    
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 8.4 การกาํกบัดูแลกิจการ  
บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดแูลกิจการที!ดี โดยตระหนกัถึงความสําคญัและ

ความรับผิดชอบที!มีต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั!น ทุ่มเท และความร่วมมืออย่างเต็มที!
ของทกุฝ่าย ทั ;งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ซึ!งพยายามดงักลา่ว สง่ผลไปยงัผลการประเมินการกํากบัดแูลกิจการ
ที!ดีที!บริษัทได้รับจากองค์กรและหนว่ยงานตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ; 

- การประเมินผลการสาํรวจการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance) ประจําปี 2553 
จากสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) อยูใ่นระดบั “ดีมาก” 

- การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกบัสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน อยู่ใน
ระดบั “ดีเยี!ยม” เป็นปีที! 3  

นโยบายเกี�ยวกับการกาํกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาํคญัตอ่การกํากบัดแูลกิจการที!ดี เพื!อ
เพิ!มความเชื!อมั!นให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและผู้ เกี!ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้ปฏิบตัิตามข้อพึงปฏิบตัิสําหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ!งเป็น
ทิศทางเดียวกบัที!ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนดเรื!องการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 
5 หมวด ซึ!งแนวทางปฏิบตัิที!สาํคญัในปี 2553 สรุปได้ดงันี ; 

 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้นและการปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (หมวดที� 1, 2) 
 บริษัทได้ให้ความสาํคญัในการเคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้นและความเทา่เทียมของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมมาโดย
ตลอด ไมว่า่จะเป็นเรื!องสทิธิขั ;นพื ;นฐานตามกฎหมาย สทิธิในการที!จะได้รับสว่นแบง่ผลกําไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุม
ผู้ ถือหุ้น สทิธิในการแสดงความคิดเห็น สทิธิในการร่วมตดัสนิใจในเรื!องสาํคญัของบริษัท นอกจากนี ;บริษัทได้ดแูลผู้ ถือหุ้นมากกวา่
สิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทางเว็บเพจของบริษัท www.thaisteelcable.com ภายใต้หวัข้อ “ข้อมูล
สาํหรับนกัลงทนุ” รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอบคุคลเพื!อรับการพิจารณาเลือกตั ;ง
เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้า การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อนึ!ง ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ!มวาระการประชุมและ
เสนอรายชื!อบคุคลเพื!อเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการมายงับริษัท สรุปได้ดงันี ; 

1. ข้อมูลในหนงัสือเชิญประชุม ได้ระบุวนั เวลา สถานที! และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมลูทั ;งหมดที!เกี!ยวข้องกับ
เรื!องที!ต้องตดัสินใจในที!ประชุมแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า อาทิเช่น วาระการแต่งตั ;งกรรมการ วาระการพิจารณา
ค่าตอบแทน วาระการแต่งตั ;งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชี วาระการจ่ายเงินปันผล ซึ!งได้มีการ
นําเสนอข้อเท็จจริงและเหตุผล   ประกอบกับมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระเพื!อการตัดสินใจของ 
ผู้ ถือหุ้น 
อีกทั ;งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นได้เสนอชื!อกรรมการอิสระ 2 ทา่น ซึ!งดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ
จากผู้ ถือหุ้น โดยแบบมอบฉนัทะจะเป็นแบบมาตรฐาน ซึ!งมีรูปแบบให้ระบคุวามเห็นในการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระได้ 

 

2. การจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมลูล่วงหน้าทั ;งฉบบัภาษาไทยและ
ฉบบัภาษาองักฤษ (สาํหรับผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ) บริษัทได้แจ้งผา่นขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ให้ทราบวา่ ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ศึกษาข้อมูลดงักล่าวทางเว็บเพจของบริษัทล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับข้อมูลที!
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บริษัทได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ในสว่นหนงัสอืเชิญประชุมและเอกสารประกอบได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและ
นายทะเบียนลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 14 วนั 

 

3. เว็บเพจของบริษัท (www.thaisteelcable.com) ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมลูตา่ง ๆ  ได้แก่ ข้อมลูทางการ
เงิน ข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลของการประชุม ซึ!งจะอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ ที!สนใจศึกษา
สารสนเทศของบริษัทได้ อีกทั ;งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ!มเติมได้โดยส่งอีเมลมาที!จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 
visakorn.u@thaisteelcable.com       

 

4. การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และชื!อบคุคลที!มีคณุสมบตัิ เพื!อรับการพิจารณาเลือกเป็น
กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งให้ทราบผ่านข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ว่าสามารถศึกษาข้อมูล ดงักลา่ว
ทางเว็บเพจของบริษัท พร้อมกบัมีหลกัเกณฑ์และวิธีการ เช่น ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั โดยต้องถือหุ้น
ไมน้่อยกวา่ 100,000 หุ้น หรือ 0.04% ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว มีรายละเอียดของข้อมลูประกอบการพิจารณา 
มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุที!ชัดเจน มีช่องทางรับเรื!องและช่วงเวลาที!เปิดรับเรื!อง โดยสามารถแจ้งเรื!อง
อย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ และจัดส่งต้นฉบบัทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที!เลขานุการ
บริษัท ซึ!งรายละเอียดดงักลา่วที!ประชมุคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากลั!นกรองตามกระบวนการ ซึ!งที!ผ่านมาไม่
มีผู้ใดเสนอวาระการประชมุเพิ!มเติม  

 

5. บริษัทได้อํานวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่างเต็มที! ในปี 2553 บริษัทจดัการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นที!โรงแรมโนโวเทล เขตประเวศ กรุงเทพฯ ที!มีการคมนาคมที!สะดวก โดยจัดเจ้าหน้าที!คอย
ต้อนรับและให้คําแนะนํา และมีการเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั!วโมง และกรณีที!ผู้ ถือหุ้นไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบฉนัทะให้ผู้ อื!นได้ 3 ท่าน แต่เข้าร่วมประชุมได้เพียงท่านเดียว 
หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยมีให้เลือกจํานวน 2 ท่าน ซึ!งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

 

6. การประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทได้จดัให้มีการประชุมสามญัประจําปี 2553 จํานวน 1 ครั ;ง เมื!อวนัที! 29 เมษายน 2553 
และมีการใช้เกณฑ์วนักําหนดรายชื!อผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื!อเพิ!มให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารการประชุม
หรือข้อมลูก่อนเข้าร่วมประชมุมากขึ ;น โดยก่อนเริ!มประชุม ประธานกรรมการได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทเป็น
ผู้ช่วยประธานในการดําเนินการประชุม โดยเลขาได้แจ้งกฎเกณฑ์ที!ใช้ในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงมติให้ 
ผู้ ถือหุ้นทราบ  

 

 มีการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้
กรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ในเรื!องที!เกี!ยวข้องชี ;แจงและให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างครบถ้วน 
รวมทั ;ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามหรือข้อมูลอื!นที!สําคญัของบริษัทลว่งหน้า ได้ตั ;งแต่วนัที!มีคําบอกกล่าว
เรียกประชมุ มายงับริษัทได้ที! Email: visakorn.u@thaisteelcable.com หรือโทรสารหมายเลข (038) 185 034 หรือ
สง่ตามที!อยูข่องบริษัท และมีการใช้บตัรลงคะแนนทกุ ๆ วาระให้ผู้ ถือหุ้นกรอก ข้อมลูในกรณีที!ไม่เห็นด้วยกบัวาระ
นั ;น โดยเฉพาะวาระแตง่ตั ;งกรรมการ นอกจากนี ;ยงัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล 

 

 บริษัทไมม่ีนโยบายลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยไมม่ีการแจกเอกสารที!มีข้อมลูสาํคญัเพิ!มเติมอย่างกะทนัหนั ไม่เพิ!ม
วาระการประชมุหรือเปลี!ยนแปลงข้อมลูสาํคญัไปจากที!ได้นําสง่ตอ่ผู้ ถือหุ้น ไมจํ่ากดัสทิธิการเข้าประชุมของผู้ ถือหุ้น
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ที!มาสาย โดยให้สทิธิออกเสยีงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที!อยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ได้ลงมติ พร้อมทั ;ง
ได้มีการบนัทกึภาพและเสยีงของการประชมุเพื!อสามารถตรวจสอบได้   

 

7. รายงานการประชมุ มีการแสดงรายชื!อกรรมการที!เข้า/ไมเ่ข้าร่วมประชมุ โดยจากการประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 
ที!ผ่านมาประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสงูสดุ ได้เข้าร่วมประชุม ทุก ๆ ครั ;ง 
เพื!อพบปะและตอบคําถามของผู้ ถือหุ้น มีคําชี ;แจงที!เป็นสาระสําคญั มีคําถามและคําตอบ หรือข้อคิดเห็นโดยสรุป 
วิธีลงคะแนนและวิธีนบัคะแนน และในกรณีที!มีคะแนนที!ไมเ่ห็นด้วยกบัมติที!ประชมุ จะระบคุะแนนที!เห็นด้วย ไมเ่ห็น
ด้วย หรืองดออกเสยีง โดยบนัทกึในรายงานการประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื!อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

 

8. บริษัทได้มีมาตรการป้องกนักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้ข้อมลูภายในเพื!อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้ อื!น
ในทางมิชอบ (แสดงรายละเอียดในหวัข้อเรื!องโครงสร้างการจดัการ) 

 

9. บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท ไว้อยา่งชดัเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
2. การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (หมวดที� 3) 

บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่าง ๆ ภายในบริษัท เช่น พนักงานและผู้ บริหาร            
และภายนอกบริษัท เช่น ลกูค้า พนกังาน ผู้ ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี ; สภาพแวดล้อม ชุมชน สงัคม เป็นต้น เพื!อให้เกิดความร่วมมือกนั
ระหวา่งบริษัทและผู้มีสว่นได้เสยีดงักลา่ว อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานและสร้างความเชื!อมั!นให้เกิดต่อบริษัท เพื!อเพิ!ม
ศกัยภาพให้บริษัท มีความมั!นคง รวมทั ;งเพิ!มขีดความสามารถในการแขง่ขนัและสร้างความสาํเร็จในระยะยาว 

1. ผู้ ถือหุ้น 
บริษัทมุง่มั!นให้มีการดําเนินธุรกิจ ซึ!งมีผลการดําเนินงานที!ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั!นคง มีความสามารถในการ
แข่งขนั โดยคํานึงถึงสภาวะความเสี!ยงในปัจจุบนัและอนาคต เพื!อให้เกิดการเพิ!มมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
บริษัทมีหน้าที!ในการดําเนินงาน เปิดเผยข้อมลูให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอยา่งเต็มที!ในการปกป้อง
ทรัพย์สนิ และธํารงไว้ซึ!งชื!อเสยีงของบริษัท 

 

2. พนกังาน 
บริษัทถือวา่ พนกังานเป็นสว่นสาํคญัอยา่งยิ!งในการขบัเคลื!อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า ดงันั ;น บริษัทจึงปฏิบตัิตอ่
พนกังานอย่างเป็นธรรม กําหนดค่าตอบแทนที!เหมาะสม และจัดให้มีสวสัดิการต่าง ๆ แก่พนกังาน เช่น รถรับส่ง 
เครื!องแบบพนกังาน การตรวจสขุภาพประจําปี ห้องพยาบาล การประกนัอบุตัิเหต ุประกนัสขุภาพ กองทนุสํารอง
เลี ;ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี ; บริษัทยงัสง่เสริมให้พนกังานได้พฒันาความรู้ความสามารถโดยจดัให้ได้รับการอบรม
เพิ!มเติมในส่วนงานที!รับผิดชอบ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายขององค์กร
ร่วมกับผู้ บริหาร เพื!อให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของตนเองที!บริษัทมอบให้ และเพื!อการทํางานที!มี
เป้าหมายไปในทิศทางเดียวกนั 

 

3. ชมุชนและสงัคม 
บริษัทให้ความสาํคญัตอ่คณุภาพชีวิตและสิ!งแวดล้อมของชมุชน เพื!อให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นที!ยอมรับ และ
สามารถอยูร่่วมในสงัคมอยา่งยั!งยืนตลอดไป ดงัเห็นได้จากการที!บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
หน่วยงานที!เกี!ยวข้อง เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด บริษัทมี
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ระเบียบที!เข้มงวดในการให้พนกังานในโรงงานสวมอปุกรณ์ป้องกนัตา่ง ๆ มีการจดัการเรื!องสิ!งแวดล้อมต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ รวมทั ;งการบริจาคเพื!อสาธารณประโยชน์อยา่งตอ่เนื!อง 
 

4. ลกูค้า 
บริษัทมีความมุง่มั!นในการปรับปรุงประสทิธิภาพการให้บริการเพื!อตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ดีที!สดุ และ
ดําเนินนโยบายเพื!อรักษาผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั โดยบริษัทตั ;งเป้าหมายและปลกูฝังอบรมให้พนกังานทกุ
คนในองค์กรมีความเข้าใจและยดึมั!นในความเป็นธรรมทั ;งในด้านราคา คณุภาพ การให้บริการและความซื!อสตัย์ใน
การทําธุรกิจ 
 

5. เจ้าหนี ;  
บริษัทปฏิบตัิตามเงื!อนไขตามข้อตกลงและหน้าที!อยา่งเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ต่อเจ้าหนี ;ทางธุรกิจ
โดยเคร่งครัด 
 

6. คูแ่ขง่ 
บริษัทดําเนินธุรกิจและแขง่ขนัอยา่งยตุิธรรม มีจริยธรรม โปร่งใส  

 

7. คูค้่า 
บริษัทได้กําหนดจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณ และความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่
จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ากบัคูค้่า และรักษาความลบั เพื!อให้การดําเนินธุรกิจกบัคูค้่าเป็นไปอย่างเหมาะสม 
มีประสทิธิภาพ และยตุิธรรมตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ 

 

ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการสื!อสารกับกรรมการอิสระ โดยสามารถติดต่อผ่านทาง
ไปรษณีย์หรือจดหมายอีเลคโทรนิคส์ เพื!อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ 
รายงานทางการเงินที!ไมถ่กูต้อง หรือระบบควบคมุภายในที!บกพร่อง เพื!อให้ผู้มีสว่นได้เสยีมีสว่นร่วม ในการสอดสอ่ง
ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ!งขึ ;น สามารถร้องเรียนได้ที!กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะเก็บข้อมลูผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลบั 
 

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (หมวดที� 4) 
บริษัทให้ความสําคญักบัการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศของบริษัท ทั ;งที!เป็นข้อมลูทางการเงินและที!ไม่ใช่ อย่าง

เป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สมํ!าเสมอ ทนัเวลา โปร่งใส เข้าถึงข้อมลูได้ง่าย เทา่เทียมกนัและมีความนา่เชื!อถือ  ดงันี ; 
1. เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ รายงานประจําปี และขา่วสารสนเทศของบริษัท ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ ฯ และ

เว็บเพจของบริษัท   ในรอบปีที!ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกสํานักงานก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดําเนินการ
เนื!องมาจากการเปิดเผยข้อมลูไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด  
 

2. บริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของ
ผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี  ซึ!งมีเนื ;อหารับรองการปฏิบตัิตามหลกัการบญัชี และมีการรายงานทางการเงินที!มี
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบญัชี โดยรายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จดัการ 
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3. โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด แบ่งเป็น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน (แสดงรายละเอียดในหวัข้อเรื!องโครงสร้าง
การจดัการ) ซึ!งในปี 2553 กรรมการที!เข้าร่วมประชมุในแตล่ะคณะกรรมการ สรุปได้ดงันี ; 

การเข้าร่วมประชมุ / ประชมุทั ;งหมด (ครั ;ง) 
รายชื�อคณะกรรมการ คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 

สรรหา 
คณะกรรมการ 

กาํหนดค่า 
ตอบแทน 

1.  นายสรรเสริญ      จฬุางกรู 4/5 - - - 
2.  นายชทูอง            พฒันะเมลอืง 5/5 - - - 
3.  นายสริศ              พฒันะเมลอืง 5/5 - 1/1 - 
4.  นายมากาโต        เทราอรุา 1/5 - - - 
5.  นายทวีฉตัร          จฬุางกรู 4/5 - 1/1 - 
6.  นายกรกฤช          จฬุางกรู 4/5 - 1/1 - 
7.  นายคะซโึยชิ        โองากิ 5/5 - - - 
8.  นายกวี                วสวุตั 4/5 4/4 - 1/1 
9.  นายอภินนัท์        ณ ระนอง 5/5 4/4 - 1/1 
10. นายปริญญา       ไววฒันา 5/5 4/4 - 1/1 
11. นายฉตัรชยั         เอียสกลุ* 3/5 1/4 - - 

 หมายเหต ุ  * นายฉตัรชยั เอียสกลุ ได้รับแตง่ตั ;งจากที!ประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 เมื!อวนัที! 29 เมษายน 2553 ให้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระ และที!ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ;งที! 3/2553 เมื!อวนัที! 17 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติ
แตง่ตั ;งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 

4. บริษัทได้ตระหนกัถึงความสาํคญัในการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ เพื!อให้ผู้ลงทนุได้รับทราบข้อมลูที!ถกูต้อง โปร่งใส 
และทั!วถึง โดยจัดให้มีผู้ รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูล คือฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพื!อเป็นตวัแทนในการสื!อสาร 
บริการข้อมลู ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทกบัสถาบนั ผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ ประชาชน และภาครัฐที!
เกี!ยวข้องทั ;งทางตรงและทางอ้อม สรุปได้ดงันี ; 
ทางตรง :  บริษัทได้นําเสนอผลการดําเนินงานให้แก่นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทนุ และพนกังานเป็นระยะ ๆ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนกัลงทนุรายยอ่ยในงาน Opportunity Day ซึ!งจดัโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
จดักิจกรรมโครงการเยี!ยมชมการดําเนินงานบริษัทจดทะเบียน (Company Visit) เพื!อเปิดโอกาสให้ผู้มี
ศักยภาพในการลงทุน ผู้ ถือหุ้ นบริษัทจดทะเบียน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ได้รับทราบข้อมูลการ
บริหารงาน และเยี!ยมชมการดําเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน 

 

ทางอ้อม :  บริษัทได้ให้ข้อมลูตา่ง ๆ เกี!ยวกบับริษัท ผลการดําเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศตา่ง ๆ 
ที!บริษัทแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทั ;งข้อมูลที!เป็นปัจจุบนัและข้อมลูในอดีต โดยผู้สนใจสามารถอ่าน
และ/หรือดาวน์โหลดข้อมลูได้ทาง www.thaisteelcable.com ในหน้านกัลงทนุสมัพนัธ์ ซึ!งจะมีข้อมลู
ปัจจบุนัทั ;งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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กรณีที!นักลงทุน และผู้ เกี!ยวข้องมีข้อสงสยัและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อได้ที!ฝ่ายกํากับหลกัทรัพย์และ
ประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์  

 � นางสาววิสาร์กร  อุน่ผล    หมายเลขโทรศพัท์ (038) 447 200 - 21 ตอ่ 411  
    หมายเลขโทรสาร (038)185 034 
    Email: visakorn.u@thaisteelcable.com       
 

5. บริษัทได้เปิดเผยขอบเขตและอํานาจหน้าที!ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมลูประจําปี (แสดงรายละเอียดในหวัข้อเรื!องโครงสร้างการจดัการ) 

     

6. รายงานการซื ;อขายหลกัทรัพย์ 
บริษัทมีนโยบายในจรรยาบรรณของบริษัทให้หลีกเลี!ยง/งดการซื ;อขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 
เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมลูแก่สาธารณชน พร้อมทั ;งได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัททกุท่านทราบ
ถึงประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที!ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส  
และบตุรที!ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะตอ่ก.ล.ต. ภายใน 30 วนั นบัตั ;งแตไ่ด้รับการเลอืกตั ;งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัท และทกุครั ;งที!มีการเปลี!ยนแปลงการถือถือหลกัทรัพย์ดงักลา่ว ต้องรายงานภายใน 3 วนัทําการ ซึ!งต้องนําสง่
สําเนารายงานดงักลา่ว ต่อเลขานกุารบริษัทเพื!อเป็นหลกัฐาน และที!ผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที!กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมลูภายในเพื!อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อื!นในทางมิชอบแตอ่ยา่งใด   
 

ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้กํานดเป็นแนวทางให้เลขานกุารบริษัททําหน้าที!รวบรวมการเปลี!ยนแปลงการ 
ถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู เพื!อบรรจุเป็นระเบียบวาระประจําในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท  
 

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หมวดที� 5) 
1. บริษัทตระหนกัดีถึงความสําคญัต่อการกํากับดูแลกิจการที!ดี เพื!อเพิ!มความโปร่งใสและสร้างความเชื!อมั!น ให้กับ

พนกังาน ลกูค้า ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสงัคมโดยรวม รวมทั ;งนกัลงทุนทั!วไปทั ;งภายในและ
ต่างประเทศ ตามที!ที!ประชุมกรรมการบริษัท ครั ;งที! 1/2548 เมื!อวนัที! 2 เมษายน 2548 ได้อนุมัติเรื!องนโยบาย
เกี!ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษรและให้ถือปฎิบตัิอย่างเคร่งครัด โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ 
จริยธรรม (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณ (Code of Conduct) และความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(Code of Conflict Interest) ตามลาํดบั  

 

2. ตามข้อบงัคบัของบริษัท การประชมุสามญัประจําปีทกุครั ;งให้กรรมการจํานวนหนึ!งในสาม (1/3) ออกจากตําแหน่ง 
ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสาม (3) สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที!สดุกบัสว่นหนึ!งในสาม (1/3) 
ดงันั ;น วาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการจะอยูป่ระมาณคราวละ 3 ปี  

 

3. บริษัทได้จดัตั ;งคณะกรรมการชดุยอ่ย 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน โดยได้มีการกําหนดหน้าที!ความรับผิดชอบ (แสดงรายละเอียดในหวัข้อเรื!องโครงสร้างการ
จัดการ) เพื!อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที! สมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อย เป็น
กรรมการอิสระ นอกจากนี ;เพื!อให้การทําหน้าที!ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธาน
คณะกรรมการ ไมไ่ด้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ย   
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4.  คณะกรรมการบริษัทมีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระและกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจภายใต้
งบประมาณที!กําหนดไว้ เพื!อสร้างประโยชน์สงูสดุให้องค์กร ผู้มีสว่นได้เสยี และผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ;คณะกรรมการยงั
ได้จดัให้มีระบบควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี!ยงที!มีประสิทธิผล รวมทั ;งมีการ
ติดตามการดําเนินการในเรื!องดงักลา่วอยา่งสมํ!าเสมอในการประชมุคณะกรรมการบริษัท  

 

5. บริษัทได้กําหนดระบบประเมินผลงานโดยแบ่งเป็น 2 สว่น สว่นแรกคือ ดชันีชี ;วดั (Key Performance Indicators) 
ส่วนที!สองคือ ทักษะการปฏิบัติงาน (Competency) ซึ!งจะช่วยให้พนักงานมองเห็นและเข้าใจ กลยุทธ์การ
ดําเนินงานและแนวทางในการปฏิบตัิเพื!อให้บรรลถุึงเป้าหมายของกลยทุธ์ขององค์กร เช่น เป้าหมาย ภารกิจ และ
การวดัผลการดําเนินงานขององค์กร  

 

6.  บริษัทได้จดัทําและรักษาไว้ซึ!งระบบการควบคมุภายใน รวมทั ;งดําเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในอย่างสมํ!าเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดําเนินการ การกํากับดูแลการ
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที!เกี!ยวข้อง การป้องกนัรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี!ยง 
โดยบริษัทได้วา่จ้างบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั มาดําเนินการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตา่ง ๆ ให้
เป็นไปตามแนวทางที!ได้กําหนดไว้ ตามแผนการตรวจสอบประจําปีที!ได้รับอนมุตัิ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในของบริษัทติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2553 ซึ!งจัดทําโดยบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากัด ไม่พบประเด็นความ
ผิดพลาดที!เป็นนยัสําคญั บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที!รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบตัิตามระเบียบ และ
กฎหมายของหนว่ยงานราชการตา่ง ๆ เป็นไปอยา่งถกูต้อง และได้มีการป้องกนัทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนกังาน
นําไปใช้โดยมิชอบ 

 

7. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ได้แสดงรายละเอียดในหวัข้อเรื!องโครงสร้างการจดัการ ข้อที! 4 การดแูลเรื!องการใช้
ข้อมลูภายใน) โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้กรรมการและผู้บริหารจดัทํารายงานการมีสว่นได้เสียของตนและของ
บคุคลที!มีความเกี!ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยงานที!เกี!ยวข้อง และแจ้งให้บริษัททราบภายใน 15 วนั           
ในครั ;งแรก และทุก ๆ ครั ;ง ที!มีการเปลี!ยนแปลง เพื!อใช้เป็นข้อมูลและเครื!องมือให้เลขานุการบริษัทใช้ติดตามให้
กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที!ด้วยความซื!อสตัย์สจุริต โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสําเนารายงานให้ประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย 

 

8. บริษัทได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการ และได้ทําการแจ้งลว่งหน้าให้กรรมการแตล่ะทา่นทราบ โดยในปี 2553 มี
การประชุมทั ;งสิ ;น 5  ครั ;ง ในการประชุมแต่ละครั ;ง คณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ จัดการและ 
เลขานกุาร ร่วมกนัพิจารณาวาระการประชมุ ให้แนใ่จวา่เรื!องที!สาํคญัได้นําเข้ารวมไว้แล้ว และกรรมการแตล่ะทา่นมี
ความเป็นอิสระที!จะเสนอเรื!องเข้าสูว่าระการประชมุ 

 

เลขานกุารบริษัทได้จดัสง่เอกสารประกอบการประชมุให้แก่กรรมการลว่งหน้า ซึ!งเอกสารดงักลา่ว ฝ่ายเลขานกุารได้
สรุปย่อเท่าที!เป็นได้ อย่างไรก็ตามในเรื!องที!ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเปิดเผยล่วงหน้าแล้วจะ
ส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถนําเรื!องมาอภิปรายในที!ประชุมได้ในระหว่างการประชุม 
ประธานกรรมการได้จดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ กรรมการได้ให้ความสนใจกบัประเด็นทกุเรื!องที!นําเข้าสูที่!ประชุม
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รวมถึงประเด็นการกํากบัดแูลกิจการ ในบางประเด็นที!มีข้อมลูไม่เพียงพอ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมลู
เพิ!มเติมผา่นเลขานกุารของบริษัทได้ตลอดเวลา  

 

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสาระสําคญั เช่น วนัเวลาที!เริ!มและเลิกประชุม รายชื!อ
กรรมการที!เข้าประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคญัของเรื!องที!เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและ
ข้อสงัเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการ ชื!อผู้บนัทึกรายงาน และชื!อผู้ รับรองรายงาน ซึ!งบริษัทได้
จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี สามารถสืบค้นได้ง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดย 
ไมผ่า่นที!ประชมุคณะกรรมการ 

 

9. มีการกําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที!ชัดเจน และได้มีการเสนอขออนุมัติจาก 
ผู้ ถือหุ้นทกุปี โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั ;งอยู่ในระดบัที!เหมาะสม
และเพียงพอที!จะจงูใจและรักษากรรมการที!มีคณุภาพตามที!ต้องการ          
 

10. นโยบายการไปดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทอื!น บริษัทไม่ได้กําหนดจํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง หรือจํานวน
บริษัทที!กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งในบริษัทอื!น เนื!องจากเห็นว่า เรื!องนี ;ไม่ได้กระทบต่อความสามารถ
ทางธุรกิจและความเชี!ยวชาญของกรรมการ หากกรรมการยงัสามารถอทิุศเวลาให้กบับริษัทได้อย่างเต็มที! กลา่วคือ 
ในการสามารถกําหนดนโยบาย ให้คําปรึกษาในการแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ในการดําเนินธุรกิจในขอบเขตอํานาจหน้าที!
ของกรรมการบริษัทได้ 

 
 

11. ในปี 2553 มีกรรมการเข้าใหม่จํานวน 1 ท่าน จึงมีการจัดทําเอกสารสรุปลกัษณะธุรกิจ โครงสร้างองค์กร การ
ดําเนินงาน ข้อบงัคบั ระเบียบ นโยบายที!สาํคญั รวมทั ;งข้อมลูเกี!ยวกบัข้อพงึปฏิบตัิของกรรมการตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสํานกังานกลต. เพื!อให้สามารถปฏิบตัิหน้าที!ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้อย่าง
ครบถ้วน  

 

12. บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัในการพฒันาความรู้ของกรรมการ ได้สนบัสนนุและอํานวยความสะดวกให้กรรมการ
ได้รับการฝึกอบรมและเพิ!มเติมให้ความรู้ตา่ง ๆ โดยมอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ประสานงานกบักรรมการ
เพื!อแจ้งหลกัสตูรการฝึกอบรมต่าง ๆ และที!ผ่านมากรรมการได้เข้าร่วมหลกัสตูรต่าง ๆ ของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) อยา่งสมํ!าเสมอ 

 

13. บทบาทหน้าที!และขอบเขตความรับผิดชอบของตําแหน่งเลขานุการบริษัท ได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื!อง
โครงสร้างการจดัการ 

 

8.5 การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทมีมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Code of Conflict of Interest) โดยได้จดัทําเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรครอบคลมุการใช้ข้อมลูภายในและการซื ;อขายหลกัทรัพย์ของบริษัท การทํารายการระหว่างกนั และรายการที!เกี!ยว
โยง ทั ;งนี ; บริษัทได้มีการจัดอบรมชี ;แจงให้พนกังานได้รับทราบอย่างต่อเนื!อง คณะกรรมการ คณะผู้บริหารและพนกังาน ของ
บริษัทมีหน้าที!ต้องปฎิบตัิอยา่งเคร่งครัด ในกรณีที!พบเห็นการปฎิบตัิที!ขดัตอ่นโยบายดงักลา่ว ให้รายงานผู้บงัคบับญัชา หรือฝ่าย
บริหารทรัพยากรบคุคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแตก่รณี  
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8.6 บุคลากร (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)                                             
บริษัทไม่มีข้อพิพาทแรงงานที!สําคญัในระยะเวลา 3 ปีที!ผ่านมา โดย ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีจํานวน

พนกังานของบริษัททั ;งสิ ;นจํานวน 830 คน และมีพนกังานชั!วคราวที!จ้างจากบริษัทรับเหมาจ้างแรงงานอีกจํานวน 355 คน โดย
สามารถแบง่แยกตามสายผลติภณัฑ์ ดงัตอ่ไปนี ; 

ธุรกิจ 

31 ธนัวาคม 2551 31 ธนัวาคม 2552 31 ธนัวาคม 2553 

พนกังานบริษัท 
   พนกังาน  
   ชั!วคราว 
   ที!จ้างจาก  
   บริษัทรับ   
   เหมาจ้าง 
   แรงงาน 

พนกังานบริษัท 
 พนกังาน 
 ชั!วคราว 
 ที!จ้างจาก   
 บริษัทรับ   
 เหมาจ้าง  
 แรงงาน 

พนกังานบริษัท 
  พนกังาน 
  ชั!วคราว 
  ที!จ้างจาก  
  บริษัทรับ   
  เหมาจ้าง   
  แรงงาน 

พนกังาน 
รายเดือน 

พนกังาน 
รายวนั 

พนกังาน 
รายเดือน 

พนกังาน 
รายวนั 

พนกังาน 
รายเดือน 

พนกังาน 
รายวนั 

- ผลิตสายควบคมุรถยนต์ 143 30 93 143 12 119 207 23 154 
- ผลิตสายควบคมุ -  
  รถจกัรยานยนต์ 

71 17 60 82 3 39 100 8 58 

- ผลิตชดุควบคมุราง - 
  กระจกหน้าตา่งรถยนต์ 

30 2 2 26 - 6 25 0 18 

- ส่วนกลาง 536 17 61 467 1 79 459 8 125 
รวมจํานวนพนกังาน 780 66 216 718 16 243 791 39 355 

  

 จํานวนพนกังานของบริษัทในปี 2553 เพิ!มขึ ;นจากปี 2552 จํานวน 96 คน เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจปรับตวัดขีึ ;น
ในช่วงปลายปี 2552 ถึงปลายปี 2553 ซึ!งบริษัทได้รับคําสั!งซื ;อเพิ!มมากขึ ;น จึงปรับเพิ!มจํานวนพนกังานประจําให้เหมาะสมกบั
ปริมาณงานจริง สว่นพนกังานชั!วคราวมจํีานวน 355 คน ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2553 นั ;น ได้เพิ!มขึ ;นตั ;งแตเ่ดือนกนัยายน 2553 
เนื!องจากปริมาณคาํสั!งซื ;อเพิ!มขึ ;น 
 

ผลตอบแทนพนกังาน 
 คา่ใช้จ่ายที!เกี!ยวกบัพนกังานของบริษัททั ;งหมดในปี 2553 (ไมร่วมสว่นของคณะผู้บริหาร) รวมเป็นเงิน 259.51 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 

 - เงินเดือน คา่ลว่งเวลา และโบนสัประจําปี รวมเป็นเงิน 196.17 ล้านบาท 
 - ค่าตอบแทนอื!น ๆ (ประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล ค่ารถรับ-สง่พนกังาน ค่าเครื!องแบบ เงินสมทบกองทุนทดแทน      

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ;ยงชีพ ค่าใช้จ่ายประกนัสงัคม ค่าอบรมสมัมนา ค่าสวสัดิการอื!น ๆ) รวมเป็นเงิน 24.79 
ล้านบาท 

 -  คา่แรงรับเหมาของพนกังานชั!วคราว รวมเป็นเงิน 38.56 ล้านบาท           
 

ขอข้อมลูข้อพิพาทด้านแรงงานที!สาํคญัระยะเวลา 3 ปี 
  - ไมม่ี - 
 

นโยบายในการสรรหา และพฒันาบคุลากร ปี 2553 
บริษัทให้ความสําคญัอย่างมากต่อการสรรหา และพฒันาบคุลากร บนหลกัการที!ว่าพนกังานและบริษัทจะต้องเติบโต

ก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กนั ดงันั ;น จึงจําเป็นอยา่งยิ!งที!พนกังานจะต้องมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกบันโยบาย และกลยทุธ์ทาง
ธุรกิจของบริษัท เพื!อให้บริษัทสามารถเติบโต และบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจได้ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั  
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 จุดเริ!มต้นของการพัฒนาพนักงาน คือการสรรหาบุคลากรที!มีคุณสมบัติ สอดคล้องกับทักษะความสามารถหลัก  
(Core Competency) ขององค์กร และพฒันาบคุลากรเหลา่นั ;นให้เติบโตไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ผ่านการ
อบรมทักษะความรู้พื ;นฐานในงาน (On the Job Training) และการจัดอบรมเพื!อพัฒนาความรู้จากทั ;งภายใน  
(In House Training) และภายนอก (Public Training) โดยกําหนดแผนการอบรมประจําปีตามทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ที!
จําเป็นของแตล่ะระดบัตําแหนง่งาน และสายอาชีพ ซึ!งปีที!ผา่นมา การพฒันาบคุลากรนั ;นเป็นหวัข้อหนึ!งในวตัถปุระสงค์คณุภาพ
ของบริษัทฯ (Company Objective)  กิจกรรมเพิ!มเติมในปี 2553 นอกเหนือจากการสรรหาบคุลากรและฝึกอบรมพนกังานแล้ว 
ทางฝ่ายฯ ยงัมีกิจกรรมอื!น ๆ ที!สง่เสริมให้พนกังานเกิดการเรียนรู้ และพฒันา เช่น 

• กิจกรรมสง่เสริมความรู้เรื!อง Competency และ KPI สําหรับพนกังานใหม่ ซึ!งเป็นกิจกรรมต่อเนื!องจากปี 2552 
โดยมีวตัถปุระสงค์ให้พนกังานที!เข้างานใหมไ่ด้เรียนรู้และเข้าใจ Core Competency และ KPI รวมถึงระบบการ
ประเมินผลการปฎิบตัิงาน    

• กิจกรรม TSC Knowledge Delivery หนึ!งในโครงการ TSC PRIDE ที!ทางฝ่ายฯ ดําเนินการจดัหาวิทยากร
ผู้ เชี!ยวชาญในสาขาตา่ง ๆ มาทําการบรรยายให้ความรู้กบัพนกังาน  เช่น สิทธิประโยชน์ประกนัสงัคม, แนวโน้ม
การเติบโตของอตุสาหกรรมชิ ;นสว่นยานยนต์, บญัชีครัวเรือน, ภยัใกล้ตวั เป็นต้น 

• จดัทําระบบการปรับเลื!อนตําแหน่ง และกําหนดหลกัสตูรที!จําเป็นสําหรับการปรับเลื!อนตําแหน่ง (Promotion 
Training Roadmap) เพื!อให้องค์กรมั!นใจได้วา่พนกังานที!จะได้รับการปรับเลื!อนตําแหนง่นั ;นมีคณุสมบตัิ ความรู้ 
ความสามารถ สอดคล้องกบัความคาดหวงั 

• จดัทําระบบการวดัผลทกัษะพื ;นฐานในการปฏิบตัิงาน (Skill Standard) เพื!อให้ระบบการวดัระดบัทกัษะพื ;นฐาน
ในแตล่ะตําแหนง่มีประสทิธิภาพยิ!งขึ ;น  

• การปรับปรุงระบบการสอน และการวดัผล สําหรับหลกัสตูรปฐมนิเทศพนกังานใหม่ เพื!อให้พนกังานมีความ
เข้าใจในเนื ;อหาการอบรมมากยิ!งขึ ;น รวมถึงติดตามผลประสทิธิภาพหลงัการฝึกอบรมของพนกังานใหม่ได้อย่าง
มีมาตรฐานยิ!งขึ ;น 

• กิจกรรมวดัระดบัทกัษะงานด้านธุรการประจําปี ซึ!งมีวตัถปุระสงค์ในการประเมินขีดความสามารถของบคุลากรที!
มีหน้าที!รับผิดชอบเกี!ยวกับงานด้านธุรการ และพฒันาศกัยภาพบคุลากรในสายงานดงักลา่วให้ปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ!งขึ ;น โดยจะมีการจัดสอบทักษะทั ;งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ ปรับปรุงวิธีการสํารวจ
ความจําเป็นในการฝึกอบรมประจําปี โดยไปพบและสอบถามทุกหน่วยงาน ถึงปัญหา และอุปสรรคในการ
ทํางานในปีที!ผา่นมา และแนวทางการพฒันาบคุลากรในแตล่ะหนว่ยงาน 

ในปี 2554 นโยบายการพฒันาบคุลากรเดิมคงดาํเนินการอยา่งตอ่เนื!อง โดยทางฝ่ายได้มีโอกาสมีสว่นร่วมเพิ!มเติมใน
การอบรมเพื!อปลกูจิตสาํนกึในเรื!องของ คณุภาพ ความปลอดภยั และกฎระเบียบ/มารยาทการทํางาน ให้กบัพนกังานเพื!อให้
พนกังานเกิดความตระหนกัถงึความสาํคญั อีกทั ;งยงัช่วยสนบัสนนุให้หนว่ยงานที!รับผิดชอบหลกัสามารถบรรลเุป้าหมายหลกัของ
องค์กรได้ 
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บริษัทได้จัดทําและรักษาไว้ซึ!งระบบการควบคุมภายใน รวมทั ;งดําเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคมุภายในอยา่งสมํ!าเสมอ โดยครอบคลมุการควบคมุทางการเงิน การดําเนินการ การกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที!เกี!ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี!ยง ซึ!งบริษัทมีการตรวจสอบภายในโดย
วา่จ้างบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหนว่ยงาน
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที!ได้กําหนดไว้ ตามแผนการตรวจสอบประจําปีที!ได้รับอนุมตัิ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในของบริษัทติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง และรายงาน ผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  
  จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2553 ซึ!งจดัทําโดยบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั และฝ่ายตรวจสอบภายในของ
บริษัท ไมพ่บประเด็นความผิดพลาดที!เป็นนยัสําคญั บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที!รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบตัิตาม
ระเบียบ และกฎหมายของหนว่ยงานราชการตา่ง ๆ เป็นไปอยา่งถกูต้อง และได้มีการป้องกนัทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนกังาน
นําไปใช้โดยมิชอบ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. การควบคุมภายใน 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) ได้รับการแตง่ตั ;งโดยคณะกรรมการบริษัท และเมื!อเดือน
พฤษภาคม 2553 ได้มีการแตง่ตั ;งกรรมการตรวจสอบเพิ!ม 1 ท่าน รวมมีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ซึ!งมีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ!งสอดคล้องกับข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ฯ มีรายนาม และ
จํานวนครั ;งเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2553 ดงันี ; 

รายชื�อคณะกรรมการตรวจสอบ การดาํรงตาํแหน่งฯ การเข้าประชุม / การประชุมทั Jงหมด (ครัJง) 
1. นายกวี              วสวุตั ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 
2. นายอภินนัท์      ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ 4 / 4 
3. นายปริญญา     ไววฒันา กรรมการตรวจสอบ 4 / 4 
4. นายฉตัรชยั       เอียสกลุ กรรมการตรวจสอบ 1 / 2 

  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที!ตามขอบเขต หน้าที!และความรับผิดชอบที!ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ!งสอดคล้องกบัประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 ในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั ;ง บางครั ;งได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดบัสูง 
ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบที!มีสาระสาํคญัสรุปได้ดงันี ; 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี เพื!อให้มั!นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จดัทําขึ ;น
อยา่งถกูต้อง และเชื!อถือได้ ซึ!งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีวา่งบการเงินดงักลา่ว มี
ความถกูต้องตามที!ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการบญัชีที!รับรองทั!วไป รวมทั ;งได้มีการประชุมร่วมกบัผู้สอบ
บญัชีโดยไมม่ีฝ่ายบริหารเกี!ยวข้องทกุไตรมาส 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที!เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยว่าจ้างผู้ เชี!ยวชาญการ
ตรวจสอบภายในมาดําเนินการตรวจสอบ อีกทั ;งมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าที!ตรวจสอบภายในตามแผนการ
ตรวจสอบประจําปีที!คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ ซึ!งครอบคลมุระบบงานที!สําคัญ รวมทั ;งได้
มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่าบริษัทมีระบบการ
ควบคมุภายในที!เพียงพอ และเหมาะสมกบัลกัษณะของกิจการ และไมพ่บข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนเกี!ยวกบัระบบการ
ควบคมุภายในที!เป็นสาระสาํคญั มีการดแูลรักษาทรัพย์สนิอยา่งเหมาะสม รวมทั ;งมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วน 
 นอกจากนี ; ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตัิงาน หน้าที! ความ
รับผิดชอบ อตัรากําลงั และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้ จัดการ 
มีความเห็นวา่ การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอยา่งอิสระ เพียงพอ และมีประสทิธิผล 

3. สอบทานการบริหารความเสี!ยง ซึ!งบริษัทได้จดัทํากิจกรรมการบริหารความเสี!ยงด้านการดําเนินงาน (Operational 
Risk) โดยหนว่ยงานตา่ง ๆ เป็นผู้บง่ชี ;ความเสี!ยง ประเมินความเสี!ยงทั ;งจากปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก จดัการ
ความเสี!ยง และติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงาน เพื!อให้มั!นใจว่า สามารถปฏิบตัิงานได้ตามเป้าหมายที!
กําหนดไว้ และหากเกิดเหตกุารณ์ที!อาจมีผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร สามารถจดัการความเสี!ยงให้อยู่ใน
ระดบัที!ยอมรับได้อย่างทนักาล รวมทั ;งมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการดําเนินงานบริหารความ
เสี!ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ และพิจารณาให้ความเห็น และเสนอแนะเพิ!มเติม ซึ!งคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวา่ บริษัทมีระบบการบริหารความเสี!ยงที!เหมาะสม เพียงพอ และมีประสทิธิผล 
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4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์
หรือกฎหมายที!เกี!ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที!มีสาระสําคญัในเรื!องการ
ไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อกําหนดที!เกี!ยวข้อง  

5. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทํารายการที!เกี!ยวโยงกัน หรือรายการที!อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ไม่พบรายการที!ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื!องดงักล่าวอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

6. พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื!อขออนุมตัิต่อที!ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ซึ!งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ สอบบัญชีในปีที!ผ่านมา รวมทั ;งความรู้ ความ
เชี!ยวชาญ และความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื!อขออนมุตัิที!ประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตั ;งนายสมสทิธิ}

เตชะมนตรีกลุ และ/หรือ นางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นางสาวปราณีย์ ผลงาม แห่งบริษัท สหการบญัชี 
พี เค เอฟ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2554 คา่สอบบญัชีรวม 560,000 บาท 
 

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที!ครบถ้วนตามที!ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที!ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นวา่ บริษัทมีการรายงานข้อมลูทางการเงิน และการดําเนินงาน
อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน มีระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี!ยงที!เหมาะสม และมีประสิทธิผล 
มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อกําหนด และข้อผกูพนัตา่ง ๆ มีการปฏิบตัิกบัรายการที!เกี!ยวโยงกนัอย่างถกูต้อง มีการปฏิบตัิงานที!
สอดคล้องกับระบบการกํากับดูแลกิจการที!ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื!อถือได้ รวมทั ;งมีการพิจารณาความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบญัชีเพื!อแตง่ตั ;ง และเสนอคา่ตอบแทนการสอบบญัชี 

 

 
           (นายกวี   วสวุตั) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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10.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

 
ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน               
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

   2552 2553   

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปประเภทสายเบรค

หน้ารถยนต์ 
 
 
 

2)  ลกูหนี ;การค้า 
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

13.19 
 
 
 
 
 

3.58 

22.56 
 
 
 
 
 

6.05 

  -เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที!เกิดขึ ;นตามปกติโดย  
เป็นราคาที!ให้กําไรขั ;นต้นในอัตราที!ใกล้เคียงกับ
อัตรากําไรขั ;นต้นที!บริ ษัทได้ รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื!นที!ไม่มี
ความเกี!ยวข้องกบับริษัท 

 

  -กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื!อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี!ให้แก่ลกูหนี ;การค้าทั!วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
96 ของทนุจดทะเบียนที!ชําระแล้วของ SAB สําหรับหุ้นส่วนที!
เหลืออีกร้อยละ 4 นั ;น ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึ!งเป็น
ญาตขิองทางกลุ่มจฬุางกรู 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู 

 

2.  บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี  
(SAS) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปประเภทสายคนัเร่ง 

สายเบรค สายเปิดฝากระโปรง สายเปิดฝา
ถังนํ ;ามัน และสายปรับเบาะที!นั!งสําหรับ
รถยนต์ 

 

2)  ลกูหนี ;การค้า 
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

4.61 
 
 
 
 
 

1.71 

5.47 
 
 
 
 
 

0.99 

  -เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที!เกิดขึ ;นตามปกติโดย
เป็นราคาที!ให้กําไรขั ;นต้นในอัตราที!ใกล้เคียงกับ
อัตรากําไรขั ;นต้นที!บริ ษัทได้ รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื!นที!ไม่มี
ความเกี!ยวข้องกบับริษัท 

 

-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื!อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี!ให้แก่ลกูหนี ;การค้าทั!วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ  
97 ของทนุจดทะเบียนที!ชําระแล้วของ SAS สําหรับหุ้นส่วนที!
เหลืออีกร้อยละ 3 นั ;น ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึ!งเป็น
ญาตขิองทางกลุ่มจฬุางกรู 

2) กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายทวีฉัตร 
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู 

 

 
 
 
 
 

10. รายการระหว่างกัน  
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง 
 

ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน  
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

   2552 2553   

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายชิ ;นส่วนเหล็ก  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 ;การค้า 
      -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ      

บริการ 

11.90 
 
 
 
 
 

2.76 

18.46 
 
 
 
 
 

3.31 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที!เกิดขึ ;นตามปกต ิ
โดยราคาขายเป็นราคาที!ให้กําไรขั ;นต้นในอตัราที!
ใกล้เคียงกับอัตรากําไรขั ;นต้นที!บริษัทได้รับจาก
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อื!นที!ไม่มีความเกี!ยวข้องกบับริษัท 
 

-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื!อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี!ให้แก่ลกูหนี ;การค้าทั!วไป 

1) ผู้ ถือหุ้ นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 49 
ของทุนจดทะเบียนที!ชําระแล้วของ SOM สําหรับหุ้นส่วนที!
เหลืออีกร้อยละ 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 ;การค้า 
       -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

3.01 
 
 
 
 
 

1.47 

5.78 
 
 
 
 
 

1.43 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที!เกิดขึ ;นตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที!ให้กําไรขั ;นต้นในอตัราที!ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั ;นต้นที!บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื!นที!ไม่มี
ความเกี!ยวข้องกบับริษัท 
 

-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื!อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตกิารค้าทั!วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ  กลุ่มจฬุางกรู โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
98 ของทนุจดทะเบียนที!ชําระแล้วของ SLAS สําหรับหุ้นส่วน
ที!เหลืออีกร้อยละ 2 นั ;น ถือครองโดยกลุ่มจงึรุ่งเรืองกิจ ซึ!งเป็น
ญาตขิองทางกลุ่มจฬุางกรู 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง 
 

ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

   2552 2553   

5.  บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  
(CAPCO) 

1)  คา่ซื ;อผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื ;อ ชิ ;นส่วนพลาสติก เหล็ก สังกะสี เพื!อ
นํามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และจกัรยานยนต์ 

 
 
 

2)  เจ้าหนี ;การค้า 
      -ยอดคงค้างจากการซื ;อผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

17.40 
 
 
 
 
 
 

4.62 

21.60 
 
 
 
 
 
 

8.35 

-เป็นรายการซื ;อผลิตภัณฑ์ที! เกิดขึ ;นตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื ;อจากคู่ค้ารายอื!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 ;การค้า
ทั!วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่มพัฒนะเมลือง โดยถือ
หุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 73 ของทุนจดทะเบียนที!ชําระ
แล้วของ CAPCO สําหรับหุ้นส่วนที!เหลืออีกร้อยละ 27 นั ;น 
นายอึง เซีย ฮง ซึ!งเป็นน้องชายนายชูทอง พัฒนะเมลือง ถือ
ครองร้อยละ 7 และอีกร้อยละ 20 เป็นบุคคลที!ไม่มีความ
เกี!ยวข้องกบับริษัท 

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

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

 

1)  คา่ซื ;อผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื ;อ ชิ ;น 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 ;การค้า 
      -ยอดคงค้างจากการซื ;อผลิตภณัฑ์และบริการ 
 

6.67 
 
 
 
 
 

2.38 

13.71 
 
 
 
 
 

4.47 

-เป็นรายการซื ;อผลิตภัณฑ์ที! เกิดขึ ;นตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื ;อจากคู่ค้ารายอื!น โดยทําการ
เปรียบเทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการ   
รายอื!นที!มีอยู่ในประเทศไทย แล้วพิจารณาเลือก   
ผู้ ที!เสนอราคาตํ!าสดุ 
 

-ระยะเวลาการให้สินเ ชื!อทางการค้าที!ไ ด้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที!ได้รับจากเจ้าหนี ;การค้า
ทั!วไป 

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

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร  
จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมลือง และนายกรกฤช 
จฬุางกรู 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง 
 

ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

   2552 2553   

7.  บจ.จอห์นสนั คอนโทรลล์  
     แอนด์ ซมัมิท อินทีเรียส์ 

(JSI) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายผลิตภัณฑ์สําเ ร็จ รูปประเภทสาย      

ปรับเบาะที!นั!งสําหรับรถยนต์ 
 
 
 

2)  ลกูหนี ;การค้า 
    -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

11.58 
 
 
 
 
 

4.55 

15.73 
 
 
 
 
 

4.12 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที!เกิดขึ ;นตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที!ให้กําไรขั ;นต้นในอตัราที!ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั ;นต้นที!บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้ กบับุคคลอื!นที!ไม่มี
ความเกี!ยวข้องกบับริษัท 
 

-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื!อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตกิารค้าทั!วไป 

1) ผู้ ถือหุ้ นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 43 
ของทุนจดทะเบียนที!ชําระแล้วของ JSI สําหรับหุ้นส่วนที!
เหลืออีกร้อยละ 57 เป็นบคุคลที!ไม่มีความเกี!ยวข้องกบับริษัท 

2) กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จฬุางกรู 
 

8.  บจ.ซมัมิท แอนเซ ่ออโตพาร์ท  
     (SAA) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ขายชิ ;นส่ 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 ;การค้า 
    -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

12.77 
 
 
 
 
 

4.49 

18.01 
 
 
 
 
 

2.82 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที!เกิดขึ ;นตามปกต ิ
โดยราคาขายเป็นราคาที!ให้กําไรขั ;นต้นในอตัราที!
ใกล้เคียงกับอัตรากําไรขั ;นต้นที!บริษัทได้รับจาก
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อื!นที!ไม่มีความเกี!ยวข้องกบับริษัท 
 

-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื!อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี!ให้แก่ลกูหนี ;การค้าทั!วไป 

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

2) กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จฬุางกรู และนายกรกฤช 
จฬุางกรู 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง 
 

ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

   2552 2553   

9.  บจ.ไทยออโต อินดสัตรี 
(TAI) 

คา่ซื ;อผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื ;อชิ ;นส่วนเหล็กขึ ;นรูป เพื!อนํามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ 

 
 

0.01 0.04 -เป็นรายการซื ;อผลิตภัณฑ์ที! เกิดขึ ;นตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื ;อจากคู่ค้ารายอื!น โดยทําการ
เปรียบเทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการ
รายอื!นที!มีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือก 
ผู้ ที!เสนอราคาตํ!าสดุ 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 
100 ของทนุจดทะเบียนที!ชําระแล้วของ TAI 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู 

10. บจ. ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า   
 (SCS) 

 

คา่ซื ;อผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื ;อชิ ;นส่วนและวตัถดุิบ เพื!อนํามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ และสายควบคมุ
รถจกัรยานยนต์ 

 

0.01 
 

2.19 -เ ป็นรายการซื ;อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ ;น
ส่วนประกอบที!ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที!จะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทั ;งนี ; หากเป็นกรณีที!มีผู้ ขายผลิตภัณฑ์
รายอื!นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทําการ
เปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที!เสนอ
ราคาตํ!าสดุ 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬาง และกลุ่มพฒันะเมลือง โดยถือ
หุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 54 ของทุนจดทะเบียนที!ชําระ
แล้วของ SCS สําหรับหุ้นส่วนที!เหลืออีกร้อยละ 46 เป็นบุคคล
ที!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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บริษัทที�เกี�ยวข้อง ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

   2552 2553   

11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั!น  
      HI-LEX Corporation  

1) รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
    -ขายผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปประเภทสายปรับ 
    เบาะที!นั!ง สายเบรคและสายคนัเร่งสําหรับ 
    รถยนต์ 
 
 

2)  ลกูหนี ;การค้า 
     -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
 

3)  คา่ซื ;อผลิตภณัฑ์และบริการ 
 -ซื ;อชิ ;นส่วนและวตัถดุบิ เพื!อนํามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ และสายควบคมุ
รถจกัรยานยนต์ 

6.68 
 
 
 
 
 

1.13 
 
 

259.28 
 

 
 
 
 

5.31 
 
 
 
 
 

2.74 
 
 

404.27 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที!เกิดขึ ;นตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที!ให้กําไรขั ;นต้นในอตัราที!ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั ;นต้นที!บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื!นที!ไม่มี
ความเกี!ยวข้องกบับริษัท 
 

-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื!อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี!ให้แก่ลกูหนี ;การค้าทั!วไป 
 

-เ ป็นรายการซื ;อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ ;น
ส่วนประกอบที!ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที!จะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทั ;งนี ; 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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บริษัทที�เกี�ยวข้อง 
 

ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

   2552 2553   

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

4)  คา่ใช้จ่ายอื!น 
-ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิคสําหรับการผลิตสายควบคุมรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ เเละชุดควบคุมรางกระจก
หน้าตา่งรถยนต์  
 

5)  เจ้าหนี ;การค้า 
-ยอดคงค้างจากการซื ;อผลิตภณัฑ์และบริการ 

 
 

6)  เจ้าหนี ;อื!น 
-ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิคสําหรับการผลิตสายควบคุมรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ เเละชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ เเบบใช้สายเคเบิลควบคุม
ทั ;งหมด 

25.96 
 
 
 
 
 

32.15 
 
 
 

14.60 

39.52 
 
 
 
 
 

40.51 
 
 
 

20.28 

-เป็นไปตามอัตราและเงื!อนไขตามที!กําหนดใน
สัญญา ซึ!งใกล้เคียงกันกับอัตราและเงื!อนไขใน
สัญญาประเภทเดียวกันที!กระทํากับบุคคลอื!นที!
ไม่มีความเกี!ยวข้องกบับริษัท 
 
 

-ระยะเวลาการให้สินเชื!อทางการค้าที!ไ ด้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที!ได้รับจากเจ้าหนี ;การค้า
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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บริษัทที�เกี�ยวข้อง 
 

ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

   2552 2553   

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

7)  คา่ซื ;อสินทรัพย์ 
-ซื ;อสินทรัพย์ เพื!อนํามาใช้ในการประกอบ
ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์  แ ล ะ ส า ย ค ว บ คุ ม
รถจกัรยานยนต์ 
 

8) รายได้ค่าเคลมผลิตภณัฑ์ 
    -รายได้จากการเคลมผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปประเภท

สายปรับ เบาะที!นั!ง สายเบรคและสายคนัเร่ง
สําหรับรถยนต์ 

- 
 
 
 
 

0.26 

1.46 
 
 
 
 

2.53 
 

-เป็นรายการซื ;อสินทรัพย์ 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 ;นส่วนเหล็กและยาง เพื!อนําไปใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 

 
 
 

2)  ลกูหนี ;การค้า 
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 

17.10 
 
 
 
 
 

6.56 

20.30 
 
 
 
 
 

3.83 
 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที!เกิดขึ ;นตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที!ให้กําไรขั ;นต้นในอตัราที!ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั ;นต้นที!บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื!นที!ไม่มี
ความเกี!ยวข้องกบับริษัท 
 

-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื!อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี!ให้แก่ลกูหนี ;การค้าทั!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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บริษัทที�เกี�ยวข้อง 
 

ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

   2552 2553   

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

3)  เจ้าหนี ;การค้า 
-ยอดคงค้างจากการซื ;อผลิตภณัฑ์และบริการ 
 

 

4)  คา่ซื ;อผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื ;อชิ ;นส่วนและวัตถุดิบ เพื!อนํามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุม
รถจกัรยานยนต์ 

 

- 
 
 
 

- 

8.06 
 
 
 

34.72 

-ระยะเวลาการให้สินเชื!อทางการค้าที!ได้รับเป็นไป
ตามเกณฑ์ปกติที!ได้รับจากเจ้าหนี ;การค้าทั!วไป 
 
 

-เ ป็ น ร า ย ก า ร ซื ;อ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ดัง ก ล่ า ว  เ ป็ น ชิ ;น
ส่วนประกอบที!ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือ
ปริมาณการผลิตไม่คุ้มที!จะผลิตเอง หรือไม่สามารถ
จัดหาวตัถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ทั ;งนี ; 
หากเป็นกรณีที!มีผู้ ขายผลิตภัณฑ์รายอื!นในประเทศ
ไทยด้วย บริษัทได้ทําการเปรียบเทียบราคา แล้ว
พิจารณาเลือกผู้ ที!เสนอราคาตํ!าสดุ 

1) เป็นบริษัทที!เกี!ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 6 ของทนุจดทะเบียนที!ชําระแล้ว 

2) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 94 
ของทนุจดทะเบียนที!ชําระแล้วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม 

3) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 

13. อาร์มสตรอง ไซเคลิ พาร์ทส์  
 Armstrong Cycle Parts  
 Sdn. Bhd. 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ขายชิ ;นส่วนเหล็ก ยาง และทองเหลือง เพื!อ
นําไปใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ รวมทั ;งชุดควบคุมรางหน้าต่าง
รถยนต์ 
 

2)  ลกูหนี ;การค้า 
     -ยอ ด ค ง ค้ าง จา กการ ข ายผ ลิ ต ภัณ ฑ์แ ล ะ        

บริการ 

7.98 
 
 
 
 
 

1.24 

11.91 
 
 
 
 
 

4.90 
 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที!เกิดขึ ;นตามปกติ โดย
เป็นราคาที!ให้กําไรขั ;นต้นในอตัราที!ใกล้เคียงกบัอตัรา
กําไรขั ;นต้นที!บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกนัให้กบับคุคลอื!นที!ไม่มีความเกี!ยวข้อง
กบับริษัท 
 

-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื!อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี!ให้แก่ลกูหนี ;การค้าทั!วไป 

มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 5 ของทนุ
จดทะเบียนที!ชําระแล้ว 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง 
 

ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

   2552 2553   

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายชิ ;นส่วนเหล็ก เพื!อนําไปใช้ในการประกอบ

สายควบคมุรถยนต์และจกัรยานยนต์ 
 
 
 

2)  ลกูหนี ;การค้า 
     -ยอ ด ค ง ค้ าง จา กการ ข ายผ ลิ ต ภัณ ฑ์แ ล ะ      

บริการ 

36.17 
 
 
 
 
 

4.50 
 

20.63 
 
 
 
 
 

4.70 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที!เกิดขึ ;นตามปกติ โดย
ราคาขายเ ป็นราคาที! ใ ห้ กําไรขั ;น ต้นในอัตราที!
ใกล้เคียงกับอัตรากําไรขั ;นต้นที!บริษัทได้รับจากการ
ขายผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื!นที!ไม่มี
ความเกี!ยวข้องกบับริษัท  
 

-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื!อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี!ให้แก่ลกูหนี ;การค้าทั!วไป 

เป็นบริษัทที!เกี!ยวข้อง โดยมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการบางท่าน
ร่วมกนักบับริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ; 
1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 

ของทุนจด ทะเ บียนที! ชํ าระแ ล้ วของพี ที .  ไฮ เล็ก ซ์ 
อินโดนีเซีย 

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 

15. ไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรเวท  
      ลิมิเตด็  
      HI-LEX India Private     
      Limited  

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายชิ ;นส่วนเหล็กและยาง เพื!อนําไปใช้ในการ

ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 
 
 

2)  ลกูหนี ;การค้า 
-ยอ ด ค ง ค้ าง จากการ ข ายผ ลิ ต ภัณ ฑ์แ ล ะ      
บริการ 

0.05 
 

 
 
 
 

0.04 

1.94 
 
 
 
 
 

1.07 
 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที!เกิดขึ ;นตามปกติ โดย
เป็นราคาที!ให้กําไรขั ;นต้นในอตัราที!ใกล้เคียงกบัอตัรา
กําไรขั ;นต้นที!บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกนัให้กบับคุคลอื!นที!ไม่มีความเกี!ยวข้อง
กบับริษัท 
 

-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื!อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี!ให้แก่ลกูหนี ;การค้าทั!วไป  
 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100      
ของทนุจดทะเบียนที!ชําระแล้ว  

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง 
 

ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

   2552 2553   

16. บจ.ทีเอสเค (โคเรีย)  
      TSK Korea 

     คา่ซื ;อผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ซื ;อ ชิ ;นส่ วนเหล็กประเภทสายเ กีย ร์  เ พื! อ      

นํามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ 
และรถจกัรยานยนต์   

8.61 
 

0.18 -เ ป็นรายการ ซื ;อ ผลิ ตภัณ ฑ์ที! เ กิด ขึ ;นตาม ปกติ
เช่นเดียวกบัการซื ;อจากคู่ค้ารายอื!น โดยทําการเทียบ
ราคากับผู้ ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื!นใน
ประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที!เสนอราคา
ตํ!าสดุ 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ  HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 
ของทนุจดทะเบียนที!ชําระแล้วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรีย)  

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 

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

1)  คา่ซื ;อผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ซื ;อ ชิ ;นส่ วน เ หล็ กปร ะ เ ภ ทส าย เ กีย ร์  เ พื! อ      

นํามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ 
และรถจกัรยานยนต์   

 
 

2)  เจ้าหนี ;การค้า 
-ยอดคงค้างจากคา่พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ 
 

3)  ลกูหนี ;อื!น 
-ยอดเคลมคา่ใช้จ่ายนําเข้าคา่ภาษีอากร 

3.63 
 
 
 
 
 

4.73 
 
 

1.47 

4.79 
 
 
 
 
 

2.46 
 
 

1.50 
 

-เ ป็นรายการ ซื ;อ ผลิ ตภัณ ฑ์ที! เ กิด ขึ ;นตาม ปกติ
เช่นเดียวกบัการซื ;อจากคู่ค้ารายอื!น โดยทําการเทียบ
ราคากับผู้ ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื!นใน
ประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที!เสนอราคา
ตํ!าสดุ 
 

-ระยะเวลาการให้สินเชื!อทางการค้าที!ได้รับเป็นไป
ตามเกณฑ์ปกตทิี!ได้รับจากเจ้าหนี ;การค้าทั!วไป 
 

-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื!อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี!ให้แก่ลกูหนี ;การค้าทั!วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ  HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียนที!ชําระแล้วของ บจ.ยานไต ทีเอสเค 
เคเบลิ ซสิเตม็  

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง 
 

ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน               
(ล้านบาท) 

เงื�อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

   2552 2553   

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

     รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ขายชิ ;นส่วนเหล็กและยาง เพื!อนําไปใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ และชุดควบคมุราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ 

8.51 1.94 -เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที!เกิดขึ ;นตามปกติ โดยเป็น
ราคาที!ให้กําไรขั ;นต้นในอตัราที!ใกล้เคียงกบัอตัรากําไร
ขั ;นต้นที!บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภท
เดียวกนัให้กบับคุคลอื!นที!ไม่มีความเกี!ยวข้องกบับริษัท 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียนที!ชําระแล้วของ บจ.ไฮเล็กซ์ เคเบิล 
ซสิเตม็  

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 

19. บจ. ไฮเล็กซ์ ฮงัการี เคเอฟที    
      HI-LEX Hungary KFT 
 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ขายชิ ;นส่วนเหล็กและยาง เพื!อนําไปใช้ในการ

ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 

 

2) ลกูหนี ;การค้า 
     -ยอ ด ค ง ค้ าง จา กการ ข ายผ ลิ ต ภัณ ฑ์แ ล ะ      

บริการ 

- 
 
 
 
 

- 
 

2.68 
 
 
 
 

0.65 
 

 

-เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที!เกิดขึ ;นตามปกติ โดยเป็น
ราคาที!ให้กําไรขั ;นต้นในอตัราที!ใกล้เคียงกบัอตัรากําไร
ขั ;นต้นที!บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภท
เดียวกนัให้กบับคุคลอื!นที!ไม่มีความเกี!ยวข้องกบับริษัท 
 

-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื!อทางการค้าตามเกณฑ์
ปกตทิี!ให้แก่ลกูหนี ;การค้าทั!วไป  
 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียนที!ชําระแล้วของ บจ.ไฮเล็กซ์ ฮังการี 
เคเอฟที 

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 

20. บจ. โชงกิง ทีเอสเค เคเบลิ 
ซสิเตม็  

     Chongqing HI-LEX Cable 
System Co., Ltd 

1)  คา่ซื ;อผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื ;อชิ ;นส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์ เพื!อนํามาใช้
ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์   

0.47 1.11 -เ ป็ น ร า ย ก าร ซื ;อ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที! เ กิ ด ขึ ;น ต าม ป ก ติ
เช่นเดียวกับการซื ;อจากคู่ค้ารายอื!น โดยทําการเทียบ
ราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอื!นในประเทศ 
(หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที!เสนอราคาตํ!าสดุ 

ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 63 ของทนุ
จดทะเบียนที!ชําระแล้วของ บจ.โชงกิง ทีเอสเค เคเบิล 
ซสิเตม็ 
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10.2  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหวา่งกนัตามข้อ (10.1) แล้วมีความเห็นว่ารายการซื ;อขายผลิตภณัฑ์

และบริการรวมถึงรายการซื ;อสินทรัพย์ระหว่างกนั เป็นรายการตามปกติธุรกิจของบริษัท และเป็นไปอย่างสมเหตสุมผลและจําเป็น
ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทํารายการดงักลา่วบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สงูสดุที!บริษัทจะได้รับเป็นสําคญั โดย
เงื!อนไขตา่ง ๆ ของรายการระหวา่งกนัที!เกิดขึ ;นจะถกูกําหนดให้เป็นไปตามเงื!อนไขการค้าทั!วไปและเป็นไปตามราคาตลาด  

 

10.3  มาตรการหรือขั Jนตอนในการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 
กรณีที!มีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทร่วมกบับคุคลที!อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี!ยวกบัความจําเป็นในการเข้าทํา
รายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั ;น ๆ  โดยพิจารณาเงื!อนไขตา่ง ๆ  ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินธุรกิจปกติ
ในอตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกบัราคาของบคุคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันที!อาจเกิดขึ ;น บริษัทจะจัดให้ผู้ เชี!ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นผู้ ให้ความเห็น
เกี!ยวกบัรายการระหว่างกันดงักลา่ว เพื!อนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้น
ตามแตก่รณี โดยกรรมการผู้มีสว่นได้สว่นเสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในรายการดงักลา่ว อีกทั ;งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินที!ตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 

10.4  นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
รายการระหว่างกันที!อาจเกิดขึ ;นในอนาคตนั ;น บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ คําสั!ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั ;งเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีเรื!อง
การเปิดเผยข้อมลูเกี!ยวกบับคุคล หรือกิจการที!เกี!ยวข้องกนั ซึ!งกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 

ในกรณีที!เป็นรายการที!เกิดขึ ;นเป็นปกติ เช่น การจ้างผลิตชิ ;นงาน การซื ;อผลิตภณัฑ์และวตัถุดิบ และการขายผลิตภณัฑ์ 
เป็นรายการที!เกิดขึ ;นต่อเนื!องในอนาคต บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบตัิให้เป็นไปตามลกัษณะการค้า
โดยทั!วไป โดยอ้างอิงกบัราคาและเงื!อนไขที!เหมาะสมและยตุิธรรม สมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ตามหลกัเกณฑ์ของรายการที!
เข้าข่ายเป็นรายการที!เกิดขึ ;นเป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดให้มีการตรวจสอบการทํารายการกับกิจการที!
เกี!ยวข้องกนั วา่ได้ปฏิบตัิตามระเบียบของบริษัท และเป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทํารายการระหว่างกนัที!ไม่เข้าข่ายรายการที!เกิดขึ ;นเป็นปกติดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะจดัให้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี!ยวกับความเหมาะสมของรายการดงักล่าว ในกรณีที!คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที!เกิดขึ ;น บริษัทจะจดัให้มีบคุคลที!มีความรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชีหรือผู้
ประเมินราคาทรัพย์สนิที!มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี!ยวกบัรายการระหวา่งกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือบคุคลที!มีความรู้ความชํานาญพิเศษจะถกูนําไปใช้ประกอบการตดัสนิของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี เพื!อให้
มีความมั!นใจวา่การเข้าทํารายการดงักลา่วจะไมเ่ป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท แต่
เป็นการทํารายการที!บริษัทได้คํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 
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 11.1 งบการเงนิ 
 

(ก) สรุปรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ และรายงานการสอบบัญชี 
 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบงบทางการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) และข้อมูลทาง
การเงินที!ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึ ;นตามมาตรฐานการบญัชีที!รับรองทั!วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบญัชีที!เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ!าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัอย่างดีที!สุดในการจัดทํา รวมทั ;งมีการ
เปิดเผยข้อมลูที!สาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 

 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบควบคมุภายในที!มีประสทิธิผล เพื!อให้มั!นใจวา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีของบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด 
ในการตรวจสอบนั ;นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารต่าง ๆ เพื!อให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้ สอบบัญชีที!แสดงไว้ใน
รายงานประจําปีแล้ว 
 

 ในการนี ; บริษัทได้แต่งตั ;งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ!งประกอบด้วยกรรมการที!ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที!หรือลกูจ้าง
บริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบเกี!ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี!ยวกบัเรื!องนี ; ซึ!งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดบัที!น่าพอใจและสามารถ
สร้างความเชื!อมั!นอย่างมีเหตผุลว่า งบการเงินของบริษัท ประจําปี สิ ;นสดุวนัที! 31 ธันวาคม 2553 มีความเชื!อถือได้ โดยได้ปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานการบญัชีที!รับรองทั!วไป และปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื!น ๆ ที!เกี!ยวข้อง 
                                                                                 

                           
                              (นายสริศ พฒันะเมลอืง)       (นายสรรเสริญ จฬุางกรู) 
            กรรมการผู้จดัการ                                ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
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สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา 
  งบการเงินของบริษัทปี 2551 – 2553 ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั ซึ!งได้
แสดงความเห็นและรายงานการตรวจสอบดงันี ; 
 

งบการเงนิปี 2551 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2551 ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเงื!อนไข  
 

งบการเงนิปี 2552 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2552 ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเงื!อนไข  
 

งบการเงนิปี 2553 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2553 ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเงื!อนไข  

งบกาํไรขาดทุน 
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
 รายได้จากการขาย 2,311 100 1,751 100 2,618 100 

 ต้นทนุขาย 1,885 82 1,427 81 2,061 79 
     กาํไรขั Jนต้น 426 18 324 19 557 21 
 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 257 11 210 12 290 11 
 รายได้อื!น 36 2 41 2 47 2 
     กาํไรจากการดาํเนินงาน 205 9 155 9 314 12 
 ดอกเบี ;ยจ่าย 0 0 0 0 0 0 
 ภาษีเงินได้     13 1 7 1 16 1 

 กาํไรสุทธิสาํหรับงวด      192 8 148 8 298 11 
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งบดุล 
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

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

 สินทรัพย์หมุนเวียน       
     เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 197  279  283  
     เงินลงทนุชั!วคราว 60  65  120  
     ลกูหนี ;การค้าและตั�วเงินรับสทุธิ - กิจการที!เกี!ยวข้องกนั 82  36  37  
     ลกูหนี ;การค้าและตั�วเงินรับสทุธิ - ทั!วไป 322  339  409  
     สินค้าคงเหลือ 205  244  287  
     อื!น ๆ 18  9  26  
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 884 47 972 50 1,162 55 
     เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที!เกี!ยวข้องกนั 26  26  26  
     ที!ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 949  928  908  
     สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื!น 0.2  0.2  1  

 รวมสินทรัพย์      1,859 100      1,926 100      2,097 100 

 หนี Jสินหมุนเวียน 
     เจ้าหนี ;การค้า - กิจการที!เกี!ยวข้องกนั 64  47  65  
     เจ้าหนี ;การค้า – กิจการอื!น 227  295  320  
     เจ้าหนี ;จากการซื ;อสินทรัพย์ 4  5  10  
     เจ้าหนี ;เช่าซื ;อสินทรัพย์ที!ถงึกําหนดชําระภายใน 1 ปี 0.9  1.5  1.8  
     เจ้าหนี ;อื!น 18  27  28  
     คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 38  22  40  
     หนี ;สินหมนุเวียนอื!น 16  17  27  

 รวมหนี Jสินหมุนเวียน 368 20 415 22 492 23 
     เจ้าหนี ;เช่าซื ;อสินทรัพย์ 1  1  1  

 ประมาณการหนี ;สิน 6  9  13  

 รวมหนี Jสิน 375 20 425 22 506 24 
   ทนุเรือนหุ้น - หุ้นสามญั ทนุจดทะเบียนและเรียกชําระเตม็ 
   มลูคา่ 
          - หุ้นสามญั 259,800,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 260  260  260  
   เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามญั       
   ส่วนเกินกวา่มลูค่าหุ้นสามญั 465  465  465  
   กําไรสะสมจดัสรรแล้ว       
          - สํารองตามกฎหมาย 27  27  27  
   กําไรสะสมที!ยงัไม่ได้จดัสรร 732  749  839  
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,484 80 1,501 78 1,591 76 
 รวมหนี Jสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,859 100 1,926 100 2,097 100 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงนิสด ปี 2551 
  

ปี 2552 ปี 2553 
    

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน     

     กําไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ 205 155 313 

     รายการปรับปรุงเพื!อกระทบยอดกําไรสทุธิเป็นเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

          คา่เสื!อมราคาสินทรัพย์ 71 76 76 

          ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 0.2 0.5 3 

          (กําไร)/ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 1.7 (0.6) (2) 

          ขาดทนุจากการเลิกใช้สินทรัพย์                  0.2 - 0.5 

          ตดัจําหน่ายคา่อากรขาเข้าขอคืนไม่ได้ 9 - - 

          ประมาณการหนี ;สิน 6 4 4 

  (กําไร)/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี!ยนที!ยงัไม่เกิดขึ ;น 3 (0.9) (0.8) 

  ดอกเบี ;ยรับ (2.4) (2) (1) 

  คา่ใช้จ่ายดอกเบี ;ย 0.1 0.1 0.2 

      294 232 393 

     (เพิ!มขึ ;น)ลดลงในลกูหนี ;การค้าและตั�วเงินรับ 18 30 (71) 

     (เพิ!มขึ ;น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ 7 (39) (43) 

     (เพิ!มขึ ;น)ลดลงในสินทรัพย์หมนุเวียนอื!น (9) 8 (17) 

     (เพิ!มขึ ;น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน - - (0.7) 

     เพิ!มขึ ;น(ลดลง)ในเจ้าหนี ;การค้าและตั�วเงินจ่าย (106) 53 43 

     เพิ!มขึ ;น(ลดลง)ในเจ้าหนี ;อื!น 5 10 (4) 

     เพิ!มขึ ;น(ลดลง)ในคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย (1.7) (13) 11 

     เพิ!มขึ ;น(ลดลง)ในหนี ;สินหมนุเวียนอื!น 0.5 0.3 11 

     เพิ!มขึ ;น(ลดลง)ในประมาณการหนี ;สิน (2.5) (0.7) - 

     เงินสดรับจากการดําเนินงาน 205 281 322 

     เงินสดรับจากดอกเบี ;ย 1.8 2 2 

     เงินสดจ่ายดอกเบี ;ย (0.09) (0.15) (0.2) 

     เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (13) (12) (9) 

  เงนิสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 194 271 315 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
      

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    

     เงินสดจ่ายซื ;อเงินลงทนุชั!วคราว (60) (5) (55) 

     เงินสดจ่ายเพื!อซื ;อสินทรัพย์ถาวร (68) (35) (55) 

     เงินสดจ่ายเพื!อซื ;อสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (3) (19) (3) 

     เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 3 1 11 

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (128) (58) (102) 

    กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

  เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาว - - - 

     เงินสดจ่ายเจ้าหนี ;เช่าซื ;อสินทรัพย์ (0.5) (1) (2) 

     เงินสดจ่ายปันผล (130) (130) (208) 

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (130) (131) (210) 

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ Jน(ลดลง)สุทธิ (64) 82 3 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 261 197 279 

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ Jนงวด 197 279 282 
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อัตราส่วนทางการเงนิ  ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง      

     อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่ 2 2 2 

     อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เทา่ 2 2 2 

     อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เทา่ 1 1 1 

     อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนี ;การค้า เทา่ 6 5 6 

     ระยะเวลาเก็บหนี ;เฉลี!ย วนั 60 72 60 

     อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 9 6 7 

     ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี!ย วนั 40 60 51 

     อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ; เทา่ 6 4 5 

     ระยะเวลาชําระหนี ; วนั 60 90 72 

     Cash Cycle วนั 40 42 39 

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร     

     อตัรากําไรขั ;นต้น % 18 19 21 

     อตัรากําไรจากการดําเนินงาน % 9 9 12 

     อตัรากําไรอื!น % 2 2 2 

     อตัราส่วนเงินสดตอ่การทํากําไร % 95 139 68 

     อตัรากําไรสทุธิ % 8 8 11 

     อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 13 10 19 

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

     อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 10 8 14 

     อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 28 24 41 

     อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 1 1 1 

 อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     

     อตัราส่วนหนี ;สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.25 0.28 0.32 

     อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ;ย เทา่ 2,159 1,825 1,618 

     อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis) เทา่ 0.75 1.43 0.98 

     อตัราการจ่ายเงินปันผล % 68 88 70 
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 11.2 คาํอธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

   ผลการดาํเนินงาน 
ในปี 2553 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 2,097 ล้านบาท หนี ;สินรวมจํานวน 506 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม

ทั ;งสิ ;น 1,591 ล้านบาท โดยผลการดําเนินงานประจําปี 2553 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2552 บริษัทมีรายได้รวมทั ;งสิ ;น 
2,665 ล้านบาท และ 1,793 ล้านบาท เพิ!มขึ ;นจํานวน 872 ล้านบาท หรือคิดเป็น 49% และมีกําไรสทุธิจํานวน 298       ล้านบาท 
และจํานวน 148 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิตอ่รายได้รวมเป็น 11% และ 8% ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ; 

 

���� ด้านรายได้  
รายได้รวมปี 2553 จํานวน 2,665 ล้านบาท เพิ!มขึ ;นจํานวน 872 ล้านบาท หรือคิดเป็น 49% มาจากรายได้จากการ

ขายในประเทศเพิ!มขึ ;นจํานวน 878 ล้านบาท รายได้จากการขายต่างประเทศลดลงจํานวน 12 ล้านบาท และรายได้อื!น ๆ เพิ!มขึ ;น
จํานวน 6 ล้านบาท มีรายละเอียดดงันี ; 

- รายได้จากการขายสายควบคมุรถยนต์จํานวน 1,652 ล้านบาท เพิ!มขึ ;นจํานวน 619 ล้านบาท หรือคิดเป็น 60%   
- รายได้จากการขายสายควบคุมรถจกัรยานยนต์จํานวน 550 ล้านบาท เพิ!มขึ ;นจํานวน 149 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

37%  
- รายได้จากการขายชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์จํานวน 416 ล้านบาท เพิ!มขึ ;นจํานวน  98  ล้านบาท หรือ

คิดเป็น 31%  
- รายได้อื!น ๆ จํานวน 47 ล้านบาท เพิ!มขึ ;นจํานวน 6 ล้านบาท สาเหตหุลกัเพิ!มขึ ;นมาจากการขายเศษวสัดแุละการ

ขายสนิทรัพย์ที!เลกิการใช้งานแล้ว 
 

���� ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม     
- ปี 2553 ต้นทนุขายจํานวน 2,061 ล้านบาท และปี 2552 มีจํานวน 1,427 ล้านบาท คิดเป็นอตัราต้นทนุขายต่อ

รายได้รวม 77% และ 80% ตามลาํดบั สาเหตหุลกัมาจากรายได้จากการขายที!เพิ!มขึ ;น ประกอบกบับริษัทได้มีการบริหารจดัการเรื!อง
ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงทําให้อตัราส่วนของต้นทุนการขายลดลง เมื!อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกนัของปีก่อน 

- ปี 2553 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 290 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน จะ
เพิ!มขึ ;นเป็นเงิน 83 ล้านบาท เป็นผลมาจากคา่ลขิสทิธิ} คา่ใช้จ่ายการสง่เสริมการขาย คา่ขนสง่ และคา่ใช้จ่ายเกี!ยวกบัพนกังาน ซึ!งจะ
สอดคล้องกบัรายได้จากการขายที!ปรับเพิ!มขึ ;น  
 

���� ฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์ 
ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจํานวน 2,097 ล้านบาท เพิ!มขึ ;น 171 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9% มี

รายละเอียดดงันี ; 
-  สนิทรัพย์หมนุเวียนจํานวน 1,162 ล้านบาท เพิ!มขึ ;น 190 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% เป็นผลมาจากรายได้จากการ

ขายเพิ!มขึ ;น จึงทําให้เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ!มขึ ;น 58 ล้านบาท ลกูหนี ;การค้าและสินทรัพย์หมนุเวียนอื!นเพิ!มขึ ;น 89 ล้านบาท 
และสนิค้าคงเหลอื ที!ได้มีการรองรับการขยายตวัของรายได้ที!เพิ!มขึ ;น เป็นเงิน 43 ล้านบาท 

-  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนจํานวน 935 ล้านบาท ลดลง 18 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2% สว่นใหญ่มาจากการขายและการ
ตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ถาวรที!เลกิใช้งาน  
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หนี Jสนิ 
ปี 2553 มีหนี ;สินจํานวน 506 ล้านบาท เพิ!มขึ ;น 81 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% สาเหตหุลกัเนื!องมาจากรายได้รวมที!

ปรับตวัเพิ!มขึ ;น จึงทําให้มีหนี ;สนิหมนุเวียนที!เพิ!มขึ ;น 77 ล้านบาท มาจากรายการเจ้าหนี ;การค้าและเจ้าหนี ;ซื ;อสินทรัพย์ เป็นเงิน  48 
ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายเป็นเงิน 18 ล้านบาท มาจากคา่ลขิสทิธิ} ภาษีเงินได้และค่าสาธารณปูโภคที!ยงัไม่ครบกําหนดที!ต้อง
ชําระเงิน  

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ปี 2553 มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,591 ล้านบาท เพิ!มขึ ;น 90 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6% เนื!องจากในปี 2553 บริษัท

มีกําไรสทุธิจํานวน 298 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจํานวน 208 ล้านบาท  
 

ทั ;งนี ; มลูค่าหุ้นตามบญัชี (Book Value per Share) ในปี 2553 เป็นจํานวน 6.12 บาทต่อหุ้น เพิ!มขึ ;นจํานวน 0.34 
บาทต่อหุ้น (ปี 2552 มีจํานวน 5.78 บาทต่อหุ้น) และมีอตัราสว่นหนี ;สินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ในปี 2553 และปี 2552 
เป็นจํานวน 0.32 เทา่ และ 0.28 เทา่ ตามลาํดบั เนื!องจากหนี ;สนิเพิ!มขึ ;น 19% และสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ!มขึ ;น 6% 
 
  11.3  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
 

1   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  
บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ 
-  สาํนกังานสอบบญัชีบริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั หรือกิจการที!เกี!ยวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกังานที!

ผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบปีที!ผา่นมามีการจ่ายคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงินรวม 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
-  ค่าที!พักและพาหนะเดินทางของผู้สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 54,350 บาท (ห้าหมื!นสี!พนัสามร้อยห้าสิบบาท

ถ้วน) 
  

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

 

ทั ;งนี ; ผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาตั ;งแต่ปี 2547 - 2553 รวมเป็นระยะเวลา 7 ปี และปฏิบตัิหน้าที!ใน
ฐานะผู้สอบบญัชีได้เป็นอยา่งดีตลอดมา โดยผู้สอบบญัชีไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ ที!เกี!ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
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นายทะเบียน บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 เลขที! 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 โทรศพัท์ : (02) 229 2800 
 โทรสาร : (02) 359 1259 
 
ผู้สอบบญัชี ดร. จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกลุ 
 ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขทะเบียน 6720 
 บริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั 
 เลขที! 100 ถนนพระราม 4 เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 
 โทรศพัท์ : (02) 623 3300 
 โทรสาร : (02) 623 3020-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. ข้อมูลอ้างอิง 
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ส่วนที� 2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันี ;แล้ว และด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่าข้อมลู
ดงักลา่วถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อื!นสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที!ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ; บริษัทขอ
รับรองวา่  

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที!สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วนใน
สาระสาํคญัเกี!ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท  

(2) บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมลูที!ดี เพื!อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที!
เป็นสาระสาํคญัทั ;งของบริษัทอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั ;งควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที!ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ
ดงักล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที! 24 มกราคม 2554 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ!งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี!ยนแปลงที!สาํคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทั ;งการกระทํา
ที!มิชอบที!อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

 

ในการนี ;เพื!อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั ;งหมด เป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที!บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้ นางสาวสริิณา พฒันะเมลอืง เป็นผู้ลงลายมือชื!อกํากบัเอกสารนี ;ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ี      ลายมือชื!อของ 
นางสาวสริิณา พฒันะเมลอืง กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที!บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

  ชื!อ   ตําแหนง่ ลายมือชื!อ 
 
 
1.   นายสรรเสริญ จฬุางกรู ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที!บริหาร            
 
 
2.   นายชทูอง  พฒันะเมลอืง รองประธานกรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที!บริหาร              
 
 
3.   นายสริศ   พฒันะเมลอืง กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการผู้จดัการ             
     
 
4.   นายทวีฉตัร   จฬุางกรู       กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา              
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  ชื!อ   ตําแหนง่ ลายมือชื!อ 
 
 
5.   นายกรกฤช   จฬุางกรู กรรมการ / กรรมการสรรหา             
 
 
6.    Mr. Katsuyoshi  Ogaki กรรมการ /            
    ผู้จดัการทั!วไปอาวโุส สว่นงานวจิยัและพฒันา 
 
 
 ชื!อผู้ รับมอบอํานาจ                       ตําแหนง่                                      ลายมือชื!อ 
 
 
 นางสาวสริิณา พฒันะเมลอืง ผู้จดัการทั!วไป สว่นงานบริหารธุรกิจ             
 

หมายเหต ุ มาตรา 89/20 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ!งแก้ไขเพิ!มเติมโดยพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที! 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกนัรับผิดต่อบคุคลที!ซื ;อ
ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อนัเกิดขึ ;นเนื!องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชาชนทั!วไป 
โดยแสดงข้อความที!เป็นเท็จในสาระสําคัญหรือปกปิดข้อความจริงที!ควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญ ในกรณีของงบ
การเงินและรายงานเกี!ยวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื!นใดที!ต้องเปิดเผยตามมาตรา 
56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้จํากดัความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที!ลงลายมือชื!อรับรองความถกูต้องของ
ข้อมลูในเอกสารดงักลา่วเทา่นั ;น อยา่งไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึ!งสามารถพิสจูน์ได้ว่าโดยตําแหน่งหน้าที!ตนไม่อาจ
ลว่งรู้ ถึงความแท้จริงของข้อมลูหรือการขาดข้อมลูที!ควรต้องแจ้งนั ;น ยอ่มไมม่ีความรับผิดตามมาตรา 89/20 
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จาํนวนหุ้นและสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษัท 

(%) (ณ วันที� 28 ก.พ. 
2554) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายสรรเสริญ   จฬุางกรู 69 มธัยมศึกษา 
 

83,115,000 
(31.99%) 

บิดานายทวีฉัตร จฬุางกรู  
และนายกรกฤช จฬุางกรู 
 

2521 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานเจ้าหน้าที!บริหาร  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
 และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

2534 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชั!น ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอื!น ๆ 

2515 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี  โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
ทกุชนิด 

2529 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ; อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต์ และรับจ้างทําแบบพิมพ์ 

2534 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต  
บอดี ; เวิร์ค  

ผลิตชิ ;นสว่นตวัถงัรถยนต์จากการปั�มขึ ;นรูป   
ชิ ;นสว่นท่อไอเสีย 

2534 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท 
 แมนแูฟคเจอริ!ง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอปุกรณ์เลื!อน 

2534 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล 
แมนแูฟคเจอริ!ง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก 
แผ่นเส้นใยอดัและแผ่นพลาสติกเพื!อใช้ประกอบ
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

2538 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ูโฟม อินดสัตรี  ผลิตชิ ;นสว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์ 

2539 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี  ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ 

 
 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จาํนวนหุ้นและสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษัท 

(%) (ณ วันที� 28 ก.พ. 
2554) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

     2540 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

 

     2541 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี  ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ ;นสว่นรถยนต์  

     2545 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  ผลิต นําเข้า สง่ออก และรับจ้างผลิตพรมปพูื ;น หวั
หมอนเบาะรถยนต์ 

 

     2517 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ไทยออโตอินดสัตรี  ผลิต ขาย ชิ ;นสว่น Press Part ของรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ 

 

     2525 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

 

     2530 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์  ผลิตผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิคส ์  

     2531 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บจ.บางกอก อีเกิล วิง  ผลิตชิ ;นสว่น Press Part  

     2531 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างทําพวงมาลยัรถยนต์และ
กระปกุเกียร์รถยนต์ 

 

     2533 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  นําเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น 
รับจ้างตดัเหล็ก 

 

     2536 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โชวา่ แมนแูฟคเจอริ!ง  ผลิตและรับจ้างผลิตโช๊คอพั  

     2537 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

     2537 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ไทยซีทเบลท์  ผลิตและขายผลิตภณัฑ์เข็มขดันิรภยัและสายเข็ม
ขดันิรภยั 
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จาํนวนหุ้นและสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษัท 

(%) (ณ วันที� 28 ก.พ. 
2554) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

     2538 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  ผลิตผ้าสําหรับหุ้มเบาะรถยนต์  

     2538 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอริ!ง  

ผลิตชิ ;นสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส ์และอื!น ๆ 

 

     2539 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  

     2539 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ครูาตะ แมนแูฟคเจอริ!ง  ผลิต ขาย แกนพวงมาลยัรถยนต์  

     2540 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอนเซ ่ออโตพาร์ท  ผลิตชิ ;นสว่นผลิตภณัฑ์ระบบล็อคประตรูถยนต์  
ฝากระโปรงรถยนต์  

 

     2541 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ไคเปอร์ ซมัมิท อินดสัตรี ;  
(ประเทศไทย)   

ผลิตอปุกรณ์เบาะรถยนต์  

     2542 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ แอนด์     
ซมัมิท  อินทีเรียส์  

ผลิตเบาะนั!งรถยนต์  

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอช เอส เอช  ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอื!น  

     2545 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ   

     2546 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจ.ฮายามา่ อินเตอร์เทรด  จําหน่ายชิ ;นงานพรม แผ่นยางที!ใช้กบัรถยนต์  

     2546 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.มารูบิชิ ซมัมิท อินดสัตรี 
เวียดนาม 

ผลิตชิ ;นสว่นเบาะที!นั!งรถยนต์  

     2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท   ผลิตชิ ;นสว่นรถยนต์  
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จาํนวนหุ้นและสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษัท 

(%) (ณ วันที� 28 ก.พ. 
2554) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

     2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ไฮยา่ (ประเทศไทย)  ผลิตและซอ่มแซมเครื!องจกัรและอปุกรณ์การผลิต  

     2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟค 
เจอริ!ง  

ผลิตเบรคมือรถยนต์  

     2548 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท รีเทอร์ นิทโตก ุ 
ซาวด์ พรู๊ฟ  

ผลิตเพื!อขายและสง่ออกซึ!งวสัดกุนัเสียง 
สําหรับรถยนต์ 

 

     2549 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ฟจูิกิโกะ ครูาตะ          
แมนแูฟคเจอริ!ง 

ผลิตแกนพวงมาลยั รวมทั ;งชิ ;นสว่นประกอบ 
และอปุกรณ์ของยานพาหนะ 

 

     2549 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์ 
โอโตโมทีฟ 

ผลิตหรือรับจ้างผลติเครื!องมือ ผลติชิ ;นสว่นตวัถงั
รถยนต์และชิ ;นสว่นอะไหลร่ถยนต์อื!น ๆ 

 

     2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ออนกรีน มีเดีย ประกอบกิจการการพิมพ์  

     2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่
กอล์ฟคลบั 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ   

     2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.แคสมา เรสซิ!ง ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้า อปุกรณ์
ตกแต่งรถยนต์ 

 

     2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อาร์แอนด์ดี  
เซ็นเตอร์  

ประกอบกิจการทดสอบคณุภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภณัฑ์ 

 

     2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซมัมิท ประกอบกิจการผลิตชิ ;นสว่นรถยนต์  

     2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ; สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกิจการฝึกอบรม  

     2552 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศ
ไทย) 

กระทะล้อ  

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.สตีล อลัลายแอนซ์ เซอร์วสิ     
เซ็นเตอร์ 

Coil Steel  
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

จาํนวนหุ้นและ
สัดส่วน 

การถือหุ้นในบริษัท 
(%) (ณ วันที� 28 ก.พ.

2554) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

2. นายชทูอง พฒันะเมลือง 67 ปริญญาโท 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
หลกัสตูร: IOD 
- Director Accreditation 
  Program (DAP 35/2005)   
  

16,997,400 
(6.54%) 

 

บิดานายสริศ พฒันะ
เมลือง 
 และน.ส.สิริณา พฒันะ
เมลือง 

2521 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  
รองประธานเจ้าหน้าที!บริหาร  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
 และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 
 
 

2525 - ปัจจบุนั ประธานบริษัท   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

2538 - ปัจจบุนั ประธานบริษัท   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอริ!ง  

ผลิตชิ ;นสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส์ และอื!น ๆ  

     2539 - ปัจจบุนั ประธานบริษัท  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 

     2531 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการบริหาร   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริ!ง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างทําพวงมาลยัรถยนต์และ
กระปกุเกียร์รถยนต์ 

     2547 - ปัจจบุนั ประธานบริษัท 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.อมตะ ซมัมิท เรดดี ; บิลท์  ให้เช่าและจําหน่ายโรงงานสําเร็จรูป 

3. นายสริศ  พฒันะเมลือง  36 ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 
New Hampshire 
College, สหรัฐอเมริกา 

460,200 
(0.18%) 

 

บตุรนายชทูอง พฒันะ
เมลือง 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ  
กรรมการสรรหา 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
 และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

   
หลกัสตูร: IOD 
- Director Certification 
  Program (DCP 42/2004) 
 

  2547 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

 

    2547 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนแูฟ็คเจอริ!ง  

ผลิตชิ ;นสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  
และอิเล็กทรอนิคส ์และอื!น ๆ 

 

      2539 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

คุณวุฒิทางการศึกษา 

จาํนวนหุ้นและสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษัท 

(%) (ณ วันที� 28 ก.พ. 
2554) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

4. นายมากาโต เทราอรุา 73 Mechanical Engineering, 
Faculty of Technology,  
Shizuoka University, 
ญี!ปุ่ น 

ไมม่ี  
 

ไมม่ี 2524 - ปัจจบุนั กรรมการ   บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

   
 

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

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

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

 

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

 
Guangzhou TSK Control Cable 
Co., Ltd. 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

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

 

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

 

     2518 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ HI-LEX Corporation ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  

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

     2528 - ปัจจบุนั กรรมการ Izushi Cable, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์  

     2516 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX KANTO , Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์  
     2524 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Saitama, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
 

     2532 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Shimane, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์ และชดุควบคมุราง 
กระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

     2521 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Indonesia ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  
     2532 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Parts. Indonesia ผลิตชิ ;นสว่นยานยนต์  

     2516 - ปัจจบุนั กรรมการ Tajima TSK, Inc. ผลิตชิ ;นสว่นยานยนต์  
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

จาํนวนหุ้นและสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษัท 

(%) (ณ วันที� 28 ก.พ. 
2554) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
 

ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

     2515 - ปัจจุบัน กรรมการ TSK (Korea) Co., Ltd. ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์  
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

     2545 - ปัจจุบัน กรรมการ Yantai TSK Cable System  
Co., Ltd. 

ผลิตสายควบคุมรถยนต์  

     2535 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX America Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์  
     2551 - ปัจจุบัน กรรมการ Daedong HI-LEX of 

America Inc. LLC. 
ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
และ Door Module 

 

     2536 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Mexicana, S.A 
DE.C.V 

ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์  

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์  

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์  

5. นายทวีฉัตร  จุฬางกูร 39 ปริญญาโท 
สาขา Finance  
Webster University 

16,714,600 
(6.43%) 

 

บุตรนายสรรเสริญ 
จุฬางกูร 

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ   
ประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  
 

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์  
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไม่มี 

     2536 - ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี J อินดัส
ตรี  

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทาํแบบพิมพ์  

     2537 - ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ  ผลิตชิ Jนส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt  
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

จาํนวนหุ้นและสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษัท 

(%) (ณ วันที� 28 ก.พ. 
2554) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
 

ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

     2538 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอริ!ง 

ผลิตชิ ;นสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  
และอิเล็กทรอนิคส ์และอื!น ๆ 

 

     2538 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ู โฟม อินดสัตรี  ผลิตชิ ;นสว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์  

     2539 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี  ผลิตท่อไอเสียรถยนต์  

     2539 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  

     2541 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ ;นสว่น 
รถยนต์ 

 

     2541 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ไคเปอร์ ซมัมิท อินดสัตรี ; 
(ประเทศไทย) 

ผลิตอปุกรณ์เบาะรถยนต์  

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชั!น  ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอื!น ๆ  

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และ 
รถจกัรยานยนต์ทกุชนิด 

 

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท 
แมนแูฟคเจอริ!ง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอปุกรณ์เลื!อน  

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต  
บอดี ; เวิร์ค  

ผลิตชิ ;นสว่นตวัถงัรถยนต์จากการปั�มขึ ;นรูป 
ชิ ;นสว่นท่อไอเสีย 

 

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล 
 

นําเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น 
รับจ้างตดัเหล็ก 

 

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท เอ็นจิเนียริ!ง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแมพ่ิมพ์ เครื!องฉีดพลาสติก 
โลหะงานไม้ 
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

จาํนวนหุ้นและสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษัท 

(%) (ณ วันที� 28 ก.พ. 
2554) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
 

ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

 

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล
แมนแูฟคเจอริ!ง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่น 
พลาสติก แผ่นเส้นใยอดัและแผ่นพลาสติกเพื!อ 
ใช้ประกอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

 

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ไทยซีทเบลท์  ผลิตและขายผลิตภณัฑ์เข็มขดันิรภยัและสาย 
เข็มขดันิรภยั 

 

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  ผลิตผ้าสําหรับหุ้มเบาะรถยนต์  

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างทําพวงมาลยัรถยนต์และ
กระปกุเกียร์รถยนต์ 

 

     2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.มารูบิชิ ซมัมิท อินดสัตรี 
เวียดนาม  

ผลิตชิ ;นสว่นเบาะที!นั!งรถยนต์  

     2546 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

 

     2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟค  
เจอริ!ง  

ผลิตเบรคมือรถยนต์  

     2547 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ไฮยา่ (ประเทศไทย) ผลิตและซอ่มแซมเครื!องจกัรและอปุกรณ์การผลิต  

     2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท  ผลิตชิ ;นสว่นรถยนต์  

     2549 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค 
แอนด์ โอโตโมทีฟ 

ผลิตหรือรับจ้างผลติเครื!องมือ ผลติชิ ;นสว่น   ตวัถงั
รถยนต์และชิ ;นสว่นอะไหลร่ถยนต์อื!น ๆ 
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

จาํนวนหุ้นและสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษัท 

(%) (ณ วันที� 28 ก.พ. 
2554) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
 

ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

     2549 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ฟจูิกิโกะ ครูาตะ  
แมนแูฟคเจอริ!ง  

ผลิตแกนพวงมาลยั รวมทั ;งชิ ;นสว่นประกอบ 
และอปุกรณ์ของยานพาหนะ 

 

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ออนกรีน มีเดีย ประกอบกิจการการพิมพ์  

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ 
เชียงใหม ่กอล์ฟคลบั 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.แคสมา เรสซิ!ง ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้า อปุกรณ์
ตกแต่งรถยนต์ 

 

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์
ปอเรชั!น 
 

ประกอบกิจการ หา ซื ;อ ขายและให้เช่าเกี!ยวกับ 
สงัหาริมทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์ทกุประเภท 

 

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี ;  
แอ็คเซ็ส 
 

ประกอบกิจการจดัหา ซื ;อ ขาย และให้เช่า
เครื!องจกัร รวมทั ;งอปุกรณ์ชิ ;นสว่นของสินค้า 
ประเภทดงักลา่วทกุประเภท 

 

     2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ; สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกิจการฝึกอบรม  

     2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ประกอบกิจการทดสอบคณุภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภณัฑ์ 

 

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.สตีล อลัลายแอนซ์ เซอร์วสิ  
เซ็นเตอร์ 

Coil Steel  
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

จาํนวนหุ้นและ
สัดส่วน 

การถือหุ้นในบริษัท 
(%) (ณ วันที� 28 

ก.พ. 2554) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
 

ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

6. นายกรกฤช   จุฬางกรู 33 ปริญญาโท 
สาขา Technology 
Management Program, 
American 
InterContinental 
University, Los Angeles, 
สหรัฐอเมริกา 
 
หลกัสตูร: IOD 
- Director Accreditation   
  Program (DAP 77/2009) 
 

4,000,000 
(1.54%) 

 

บตุรนายสรรเสริญ  
จฬุางกรู 
 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการสรรหา 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

2552 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ   
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชั!น ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอื!น ๆ 

2552 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ   
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ; อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต์ และรับจ้างทําแบบพิมพ์ 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี  โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
ทกุชนิด 

2552 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ   
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต  
บอดี ; เวิร์ค  

ผลิตชิ ;นสว่นตวัถงัรถยนต์จากการปั�มขึ ;นรูป   
ชิ ;นสว่นท่อไอเสีย 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท  
แมนแูฟคเจอริ!ง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอปุกรณ์เลื!อน 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล 
แมนแูฟคเจอริ!ง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่น 
พลาสติก แผ่นเส้นใยอดัและแผ่นพลาสติกเพื!อ 
ใช้ประกอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ูโฟม อินดสัตรี  ผลิตชิ ;นสว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์ 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี  ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ ;นสว่นรถยนต์  

     2539 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

คุณวุฒิทางการศึกษา 

จาํนวนหุ้นและ
สัดส่วน 

การถือหุ้นในบริษัท 
(%) (ณ วันที� 28 

ก.พ. 2554) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
 

ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

  
   2552 - ปัจจบุนั กรรมการ   

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  ผลิต นําเข้า สง่ออก และรับจ้างผลิตพรมปพูื ;น หวั

หมอนเบาะรถยนต์ 
 

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ   

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

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอริ!ง  

ผลิตชิ ;นสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส ์และอื!น ๆ 

 

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างทําพวงมาลยัรถยนต์และ
กระปกุเกียร์รถยนต์ 

 

     2551 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  นําเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น 
รับจ้างตดัเหล็ก 

 

     2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ; สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกิจการฝึกอบรม  

     2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ประกอบกิจการทดสอบคณุภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภณัฑ์ 

 

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ออนกรีน มีเดีย ประกอบกิจการการพิมพ์  

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่
กอล์ฟคลบั 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ   

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.แคสมา เรสซิ!ง ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้า อปุกรณ์
ตกแต่งรถยนต์ 

 

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ   
 

บจ.ไทยซีทเบลท์  ผลิตและขายผลิตภณัฑ์เข็มขดันิรภยัและสายเข็ม
ขดันิรภยั 

 

     2549 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอนเซ ่ออโตพาร์ท  ผลิตชิ ;นสว่นผลิตภณัฑ์ระบบล็อคประตรูถยนต์ ฝา
กระโปรงรถยนต์  
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

จาํนวนหุ้นและ
สัดส่วน 

การถือหุ้นในบริษัท 
(%) (ณ วันที� 28 

ก.พ. 2554) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
 

ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

  
   2549 - ปัจจบุนั กรรมการ   

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
บจ.ซมัมิท ฟจูิกิโกะ ครูาตะ  
แมนแูฟคเจอริ!ง 

ผลิตแกนพวงมาลยั รวมทั ;งชิ ;นสว่นประกอบ และ
อปุกรณ์ของยานพาหนะ 

 

  
   2548 - ปัจจบุนั กรรมการ   

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
บจ.ไทยออโตอินดสัตรี  ผลิต ขาย ชิ ;นสว่น Press Part ของรถยนต์และ

รถจกัรยานยนต์ 
 

     2548 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ครูาตะ แมนแูฟคเจอ
ริ!ง  

ผลิต ขาย แกนพวงมาลยัรถยนต์  

     2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอ
ริ!ง  

ผลิตเบรคมือรถยนต์  

     2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ไฮยา่ (ประเทศไทย)  ผลิตและซอ่มแซมเครื!องจกัรและอปุกรณ์การผลิต  

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซมัมิท ประกอบกิจการผลิตชิ ;นสว่นรถยนต์  

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.สตีล อลัลายแอนซ์ เซอร์วสิ  
เซ็นเตอร์ 

Coil Steel  

7. นายคะซโึยชิ  โองากิ 
 

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

ไมม่ี  
 

ไมม่ี  
 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  
ผู้จดัการทั!วไปอาวโุส(สว่นงานวิจยั
และพฒันา) 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 
 

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

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

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

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

    2544 - 2548 หวัหน้าทีมกลุม่งานประกนัคณุภาพ  HI-LEX Corporation  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  

 
 
 
 



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

 

- 89 - 

ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

จาํนวนหุ้นและ
สัดส่วน 

การถือหุ้นในบริษัท 
(%) (ณ วันที� 28 

ก.พ. 2554) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
 

ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

8. นายกวี  วสวุตั 76 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาไฟฟ้ากําลงั 
Royal Melbourne 
Institute of 
Technology (RMIT), 
ออสเตรเลีย 
 
หลกัสตูร: IOD 
- Director Accreditation  
  Program (DAP 23/2004) 
- Director Certification    
  Program (DCP 58/2005)  
- Audit Committee   
  Program (ACP 10/2005) 
- Monitoring the System     
  of Internal Control and   
  Risk Management   
  (MIR 2/2008)  
- Role of the Compensa- 
  tion Committee 
  (RCC 6/2008) 

 ไมม่ี  ไมม่ี  
 

2548 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

    ปัจจบุนั ประธานกิตติมศกัดิ} กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ –  
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

  

    ปัจจบุนั ที!ปรึกษา สมาคมวิศวกรรมยานยนต์   

    2543 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ   
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ไทยรุ่งยเูนี!ยนคาร์ ผลิตชิ ;นสว่น ดดัแปลง และประกอบยานยนต์  

 
 
 
 
 



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

จาํนวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท (%) (ณ วันที� 

28 ก.พ. 2554) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
 

ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

9. นายอภินนัท์ ณ ระนอง 61 ปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 ไมม่ี  
 

ไมม่ี  
 

2548 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน   

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

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

  2541 - ปัจจบุนั กรรมการ   
ประธานบริหาร 

บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เทรด  บริการจดังานเลี ;ยง  

    2551 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ   บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ บริหารจดัการโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

10. นายปริญญา ไววฒันา 64   ปริญญาตรี (บญัชีบณัฑิต) 
  สาขาการบญัชี  
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

หลกัสตูร: IOD 
   - Director Accreditation 

  Program (DAP 35/2005)      
- Audit Committee Program  
  (ACP 9/2005) 
- Director Certification 
  Program (DCP 72/2006) 
- Monitoring the System of  
  Internal Control and Risk  
  Management (MIR 2/2008) 
- Role of the Compensation   
  Committee (RCC 10/2010) 

ไมม่ี  ไมม่ี  
 

2548 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

    2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บจ.ไอร่า แคปปิตอล การลงทนุบริษัทอื!น  

    2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั!น เทคโนโลยีและการสื!อสาร  

    2549 - ปัจจบุนั หุ้นสว่นและผู้จดัการ สํานกังานพี แอนด์ แอสโซซิเอทส ์ บริการให้คําปรึกษาด้านบญัชีและภาษีอากร  
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ชื�อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

จาํนวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท (%) (ณ วันที� 

28 ก.พ. 2554) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ประเภทธุรกิจ 

ประวัติ
การ

กระทาํ
ผิด 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
 

ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
 

11. นายฉัตรชยั เอียสกลุ 56 ปริญญาโท 
สาขาเศรษฐศาสตร์การ
วางแผนและนโยบาย 

ไมม่ี   
 

ไมม่ี   
 

2546 - 2550 ที!ปรึกษา บจ.แปซิฟิค กรุ๊ป อสงัหาริมทรัพย์ ไมม่ี 

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

     

         

         
         

12. นายนนัทวี ทีคําเกต ุ 56 ปริญญาตรี 
สาขานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

70,100 
(0.03%) 

 

ไมม่ี  
 

2550 - ปัจจบุนั ผู้จดัการทั!วไปอาวโุส (สว่นงานปฏิบตัิ 
การธุรกิจ) 
 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

    2547 - 2549 
 

ผู้จดัการทั!วไปฝ่ายสํานกังาน บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

    
 
 

2546 - 2547 
 

ผู้จดัการทั!วไปฝ่ายจดัซื ;อและ
การตลาด 

บจ.ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) 
 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

13. นางสาวสิริณา                       
พฒันะเมลือง 

 

37 
 

ปริญญาโท 
สาขาอกัษรศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

150,100 
(0.06%) 

 

บตุรีนายชทูอง 
พฒันะเมลือง 

2545 – ปัจจบุนั ผู้จดัการทั!วไป (สว่นงานบริหารธุรกิจ) บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

         

14. นายสทุน เปรมปรี 
 

51 
 

ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

100,100 
(0.04%) 

 

ไมม่ี  
 

2545 – ปัจจบุนั ผู้จดัการทั!วไป (สว่นงานผลิต) บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

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

ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
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ชื�อบริษัท นายสรรเสริญ 
จุฬางกูร 

นายชูทอง 
พฒันะเมลือง 

นายสริศ 
พฒันะเมลือง 

นายมากาโต 
เทราอุรา 

นายทวีฉัตร 
จุฬางกูร 

นายกรกฤช 
จุฬางกูร 

นายคะซึโยชิ 
โองากิ 

นายกวี 
วสุวัต 

นายอภนิันท์ 
ณ ระนอง 

นายปริญญา 
ไววัฒนา 

นายฉัตรชัย 
เอียสกุล 

นายนันทวี 
ทคีําเกตุ 

น.ส. สิริณา 
พฒันะเมลือง 

นายสุทน 
เปรมปรี 

  1. บมจ.ไทยสตีลเคเบลิ X, //, 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 ; อินดสัตรี X, //, S    /, S /,  //, S         

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

  5. บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี ; 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.ไทยออโตวีล  X, S              

26. บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอริ!ง X, S    /, S /, S         

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

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

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

30. บจ.ไคเปอร์ ซมัมิท อินดสัตรี ; (ประเทศไทย) /, S    /          
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 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

 

- 93 - 

ชื�อบริษัท นายสรรเสริญ 
จุฬางกูร 

นายชูทอง 
พฒันะเมลือง 

นายสริศ 
พฒันะเมลือง 

นายมากาโต 
เทราอุรา 

นายทวีฉัตร 
จุฬางกูร 

นายกรกฤช 
จุฬางกูร 

นายคะซึโยชิ 
โองากิ 

นายกวี 
วสุวัต 

นายอภนิันท์ 
ณ ระนอง 

นายปริญญา 
ไววัฒนา 

นายฉัตรชัย 
เอียสกุล 

นายนันทวี 
ทคีําเกตุ 

น.ส. สิริณา 
พฒันะเมลือง 

นายสุทน 
เปรมปรี 

31. บจ.คอมพลที โอโต รับเบอร์ แมนแูฟ็คเจอริ!ง X, S X, S /, S  /, S /, S         

32. บจ.เอช เอส เอช /              

33. บจ.ฮายาม่า อินเตอร์เทรด /              

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

35. บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท  /    /          

36. บจ.ซมัมิท อีเลค็โทรนิค คอมโพเน้นท์ X, S              

37. บจ.ซมัมิท ฟูจิกิโกะ ครูาตะ แมนแูฟคเจอริ!ง X, S    /, S /, S         

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

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

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

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

42. บจ.แคสมา เรสซิ!ง X, S    /, S /, S         

43. บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ; สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์ X, S    /, S /, S         

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

45. บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซมัมิท /     /         

46. บจ.อมตะ ซมัมิท เรดดี ; บลิท์  X, S             

47. บจ.เจ แม็ค โมโนโปล ีคอร์ปอเรชั!น     /, S          

48. บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี ; แอ็คเซ็ส     /, S          

49. บจ.โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย)               

50. บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เทรด          /, //      

51. บมจ.ไทยรุ่งยเูนี!ยนคาร์        /, ID, AC,       

52. บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์         /, ID      

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

54. บจ.สตีล อลัลายแอนซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ /    / /         

55. บจ.ไอร่า แคปปิตอล          /, ID     

56. บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั!น          /, ID     

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.      /           
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ชื�อบริษัท นายสรรเสริญ 
จุฬางกูร 

นายชูทอง 
พฒันะเมลือง 

นายสริศ 
พฒันะเมลือง 

นายมากาโต 
เทราอุรา 

นายทวีฉัตร 
จุฬางกูร 

นายกรกฤช 
จุฬางกูร 

นายคะซึโยชิ 
โองากิ 

นายกวี 
วสุวัต 

นายอภนิันท์ 
ณ ระนอง 

นายปริญญา 
ไววัฒนา 

นายฉัตรชัย 
เอียสกุล 

นายนันทวี 
ทคีําเกตุ 

น.ส. สิริณา 
พฒันะเมลือง 

นายสุทน 
เปรมปรี 

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

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

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

64. HI-LEX Controls Inc.    /           

65. HI-LEX Corporation    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. Tanba Cable, Inc.    /           

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

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

78. HI-LEX America Inc.    /           

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

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

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

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