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1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 วิสัยทัศน์  

• เป็นผู้ผลติสายควบคมุยานยนต์ระดบัโลก
 ภารกิจ 

• ด้านการตลาด – มุ่งสูต่ลาดโลก

• ด้านการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ 

• ด้านองค์กร – มุ่งสูค่วามเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้

• ด้านผลติภณัฑ์ – พฒันาสนิค้าให้มีคณุภาพระดบัโลก

  ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบท
 

 1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัท ไทยสตลีเคเบิล จํากดั 
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ เพื/อจําหน่ายให้แก่ผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั 1นนาํ ตลอดจนศนูย์อะไหลแ่ละบริษัท
ผู้ ค้ารายย่อยต่าง ๆ ทั 1งภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้เครื/องหมายการค้า
ของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น ได้แก่
การใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที/ทํากับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น
ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น ด้วย 
 

บริษัทได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานว่า ผลติภณัฑ์มี
คณุภาพดี ราคาเหมาะสม และมีการบริการที/ดทีั 1งก่อนและหลงัการขาย 
 

ณ สิ 1นปี 2557 บริษัทมีสว่นแบง่การตลาดสาํหรับสายควบคมุสงูเป็นอนัดบัต้น ๆ ของประเทศไทย โดยมีลกูค้าเป็นกลุ่ม
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั 1นนําของทั 1งประเทศญี/ปุ่ นและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี 1 บริษัทยงัได้รับความ
ไว้วางใจจากบริษัท Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd. 
ต่อไปที/จะทาํการผลติด้วย 
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ส่วนที  1 
การประกอบธุรกจิ 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

เป็นผู้ผลติสายควบคมุยานยนต์ระดบัโลก 

มุ่งสู่ตลาดโลก 

ด้านการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ – มุ่งสูก่ารเป็นผู้ออกแบบระดบัโลก 

มุ่งสูค่วามเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 

พฒันาสนิค้าให้มีคณุภาพระดบัโลก 

ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนมุตัวิิสยัทศัน์และภารกิจของบริษัทอยา่งน้อยทกุ ๆ  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
บริษัท ไทยสตลีเคเบิล จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจสายควบคมุสําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชดุควบคมุ
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ เพื/อจําหน่ายให้แก่ผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั 1นนาํ ตลอดจนศนูย์อะไหล่และบริษัท

าง ๆ ทั 1งภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้เครื/องหมายการค้า 
ได้แก่   และ “HI-LEX”  โดยผลิตภณัฑ์ใดทําการผลิตภายใต้สญัญา

การใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที/ทํากับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น นั 1นบริษัทก็จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิYให้กับ
 

บริษัทได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานว่า ผลติภณัฑ์มี
คณุภาพดี ราคาเหมาะสม และมีการบริการที/ดทีั 1งก่อนและหลงัการขาย  

สว่นแบง่การตลาดสาํหรับสายควบคมุสงูเป็นอนัดบัต้น ๆ ของประเทศไทย โดยมีลกูค้าเป็นกลุ่ม
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั 1นนําของทั 1งประเทศญี/ปุ่ นและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี 1 บริษัทยงัได้รับความ

Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd. ให้เป็นผู้ผลิตชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในรถรุ่น
 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ของบริษัทอยา่งน้อยทกุ ๆ  5 ปี 

ประกอบธุรกิจสายควบคมุสําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชดุควบคมุ
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ เพื/อจําหน่ายให้แก่ผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั 1นนาํ ตลอดจนศนูย์อะไหลแ่ละบริษัท

    และเครื/องหมายการค้า
โดยผลิตภณัฑ์ใดทําการผลิตภายใต้สญัญา

บริษัทก็จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิYให้กับ      

บริษัทได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานว่า ผลิตภณัฑ์มี

สว่นแบง่การตลาดสาํหรับสายควบคมุสงูเป็นอนัดบัต้น ๆ ของประเทศไทย โดยมีลกูค้าเป็นกลุ่ม
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั 1นนําของทั 1งประเทศญี/ปุ่ นและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี 1 บริษัทยงัได้รับความ

ดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในรถรุ่น



 

1.2  การเปลี ยนแปลงและพัฒนาการที สําคัญ

  ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ

บริษัทเดิมชื/อว่า บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ 
คือนายสรรเสริญ จุฬางกรู และนายชทูอง พฒันะเมลอืง บริษัทมีทนุจดทะเบยีนเริ/มแรกจํานวน 
การผลิตในช่วงแรก 250,000
บริษัทผู้ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์รา
 

ต่อมาในปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลี/ยนชื/อเป็น บริษัท ไทย
สตลีเคเบลิ จํากดั (มหาชน) 

 

การเปลี ยนแปลงและพฒันาการที สาํคญัในรอบ 
2555 

- ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบติัการ มอก
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ/งเป็นการรับประกันความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล 

- ได้รับรางวลั Improvement Award 
จดัสง่สินค้าดีเด่นตดิต่อกนั 3 ปี

- ได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจํานวน 
 บตัรที/ 3 สง่เสริมการลงทนุในโครงการขยายการดําเนินงานของบริษัท 

2556 

- ได้ประกาศเกียรติคณุในฐานะที/เป็นสถานประกอบการที/ปฏิบตัิพรบ
ประจําปี จากผู้ว่าราชการจงัหวดัชลบรีุ โดยการสนบัสนนุเงินสมทบเข้ากองทนุคนพิการ และมีการจ้างผู้พิการเป็นพนกังาน
ของบริษัท 

- ได้รับรางวลั Cost Reduction 
2557 

- ได้รับรางวลัประสทิธิภาพความถกูต้อง 
จํากดั  

- ได้รับรางวลั Quality Improvement 

ปรับปรุง และพฒันาทางด้านคณุภาพ
- ได้รับรางวลั Thailand Corporate Brand Rising Star 2014

(ประเทศไทย) จํากัด ซึ/งเป็นรางวัลสําหรับบริษัทที/มีมลูค่าแบรนด์องค์กรสูงสดุประจําปี 
อตุสาหกรรม 
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การเปลี ยนแปลงและพัฒนาการที สําคัญ 

ประวัติความเป็นมาของธุรกจิ 

บริษัทเดิมชื/อว่า บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ (ที เอส เค) จํากดั ก่อตั 1งขึ 1นเมื/อวนัที/ 12 มิถนุายน
คือนายสรรเสริญ จฬุางกรู และนายชทูอง พฒันะเมลอืง บริษัทมีทนุจดทะเบยีนเริ/มแรกจํานวน 

000 เส้นต่อปี ต่อมาได้เพิ/มทุนจดทะเบียนและร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น
บริษัทผู้ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญี/ปุ่ น  

บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลี/ยนชื/อเป็น บริษัท ไทย
) แต่สดัสว่นผู้ ถือหุ้นยงัคงเดมิ 

การเปลี ยนแปลงและพฒันาการที สาํคญัในรอบ 3 ปีที ผ่านมา 

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

Award จากบริษัท ไทยซูซุกิมอเตอร์ จํากัด  ซึ/งเป็นรางวลัสําหรับผู้ผลติชิ 1นส่วนด้านที/มีการ
ปี 

ได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจํานวน 1 บตัร คือ 
สง่เสริมการลงทนุในโครงการขยายการดําเนินงานของบริษัท  

ได้ประกาศเกียรติคณุในฐานะที/เป็นสถานประกอบการที/ปฏิบตัิพรบ. ส่งเสริมและพฒันาการคณุภาพชีวิตคนพิการดีเด่น
ประจําปี จากผู้ว่าราชการจงัหวดัชลบรีุ โดยการสนบัสนนุเงินสมทบเข้ากองทนุคนพิการ และมีการจ้างผู้พิการเป็นพนกังาน

Cost Reduction จากบริษัท ยามาฮ่า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั  

ได้รับรางวลัประสทิธิภาพความถกูต้อง (TOYOTA Delivery Accuracy) จากบริษัท โตโยต้า พาร์ทเซ็นเตอร์ เอเชียแปซิฟิก 

Quality Improvement จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั
ปรับปรุง และพฒันาทางด้านคณุภาพ 

Thailand Corporate Brand Rising Star 2014 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ซึ/งเป็นรางวัลสําหรับบริษัทที/มีมลูค่าแบรนด์องค์กรสงูสดุประจําปี 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

มิถนุายน  2521 โดยผู้ก่อตั 1งหลกั 2 ท่าน 
คือนายสรรเสริญ จฬุางกรู และนายชทูอง พฒันะเมลอืง บริษัทมีทนุจดทะเบยีนเริ/มแรกจํานวน 4 ล้านบาท และมีกําลงั

เส้นต่อปี ต่อมาได้เพิ/มทุนจดทะเบียนและร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น ซึ/งเป็น

บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลี/ยนชื/อเป็น บริษัท ไทย

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

ซึ/งเป็นรางวลัสําหรับผู้ผลิตชิ 1นส่วนด้านที/มีการ

ส่งเสริมและพฒันาการคณุภาพชีวิตคนพิการดีเด่น
ประจําปี จากผู้ว่าราชการจงัหวดัชลบรีุ โดยการสนบัสนนุเงินสมทบเข้ากองทนุคนพิการ และมีการจ้างผู้ พิการเป็นพนกังาน

บริษัท โตโยต้า พาร์ทเซ็นเตอร์ เอเชียแปซิฟิก 

จํากดั ซึ/งเป็นรางวลัสําหรับการแก้ไข 

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส 
ซึ/งเป็นรางวัลสําหรับบริษัทที/มีมลูค่าแบรนด์องค์กรสงูสดุประจําปี 2557 ประเภทหมวดสินค้า



 

กลุม่จฬุางกรู กลุม่พฒันะเมลอืง

41.30% 

โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัท ไทยสตลีเคเบิล จาํกัด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ผลติภณัฑ์ของบริษัท 

  ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทสามารถแบง่ออกได้เป็น 
   1)  สายควบคมุ (Control Cable

 - สายควบคมุระบบต่าง ๆ ภายในรถยนต ์
  สายสตาร์ทเครื/องยนต์ สายคนัเร่ง สายเกียร์ เป็นต้น

- สายควบคมุระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ 
รอบ สายเร่งความเร็ว เป็นต้น

   2)  ชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
สายควบคมุสาํหรับรถยนต์ทกุประเภท

 

การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมต่าง ๆ ที/กล่าวมาข้างต้น
บริษัททําการผลติภายใต้สญัญาการใช้สทิธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค 
Agreement) ระหว่างบริษัทกบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น 
นําของประเทศญี/ปุ่ นและเป็นผู้ถือหุ้นรายให
 

  ปัจจบุนับริษัทตั 1งโรงงานและสํานกังานใหญ่เพื/อดาํเนนิการผลติผลติภณัฑ์ของบริษัททั 1ง 
อมตะนคร เลขที/ 700/737 หมู่ 
80,224 ตารางเมตร) โดยมรีายละเอียด ดงันี 1

 
 
 

 แบบ 
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6% 
 

กลุม่พฒันะเมลอืง อื/น ๆ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น

94% 
 

12.03% 19.73%  

โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัท ไทยสตลีเคเบิล จาํกัด (มหาชน) ณ วันที  31 
 

ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทคอื 
Control Cable) ประกอบด้วย 

สายควบคมุระบบต่าง ๆ ภายในรถยนต ์(Automobile Control Cable) อาทเิช่น สายเปิดฝากระโปรงหน้า 
สายสตาร์ทเครื/องยนต์ สายคนัเร่ง สายเกียร์ เป็นต้น 
สายควบคมุระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรค สายคลชั
รอบ สายเร่งความเร็ว เป็นต้น 

ชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
สายควบคมุสาํหรับรถยนต์ทกุประเภท 

การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมต่าง ๆ ที/กล่าวมาข้างต้น
บริษัททําการผลติภายใต้สญัญาการใช้สทิธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and Technical Assistance 

ระหว่างบริษัทกบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น (HI-LEX Corporation) ซึ/งเป็นผู้ผลิตสายควบคมุสําหรับยานยนต์ชั 1น
นําของประเทศญี/ปุ่ นและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

ปัจจบุนับริษัทตั 1งโรงงานและสํานกังานใหญ่เพื/อดาํเนินการผลิตผลติภณัฑ์ของบริษัททั 1ง 2
หมู่ 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีพื 1นที/ 

โดยมรีายละเอียด ดงันี 1 

บริษัท ไทยสตลีเคเบิล จํากดั (มหาชน) 
ทนุชําระแล้ว 259.80 ล้านบาท 

บริษัท ไฮเลก็ซ์ เวียดนาม จํากดั 
ทนุชําระแล้ว 11.15 ล้านเหรียญสหรัฐ 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น 

26.94% 

31 ตุลาคม 2557 

อาทเิช่น สายเปิดฝากระโปรงหน้า -  หลงั

อาทิเช่น สายเบรค สายคลชั  สายวดั

ได้แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ แบบใช้

การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมต่าง ๆ ที/กล่าวมาข้างต้น 
License and Technical Assistance 

ซึ/งเป็นผู้ผลิตสายควบคมุสําหรับยานยนต์ชั 1น

2 ประเภท อยู่ที/นิคมอตุสาหกรรม
านทอง จังหวัดชลบุรี มีพื 1นที/ 50 ไร่ 56 ตารางวา (ประมาณ 



 

พื Hนที ใช้ในการผลติ จัดเกบ็และจดัส่งสนิค้า

สว่นการผลติสายควบคมุ 
   - สายควบคมุรถยนต์ 
   - สายควบคมุรถจกัรยานยนต์
สว่นการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์
พื 1นที/จดัเก็บและจดัสง่สนิค้า 
พื 1นที/ใช้สอยร่วม 

 

พื Hนที อื น ๆ

พื 1นที/ซ่อมบํารุง 

พื 1นที/สาํนกังานและโรงอาหาร

  

พื Hนที ใช้ในการผลติ จัดเกบ็และจดัส่งสนิค้า 

สว่นการผลติสายควบคมุ 
   - สายควบคมุรถยนต์ 
   - สายควบคมุรถจกัรยานยนต์

สว่นการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์

สว่นการจดัเตรียมชิ 1นสว่นการผลิต

พื 1นที/จดัเก็บและจดัสง่สนิค้า 

พื 1นที/ใช้สอยร่วม  

พื 1นที/ Free  Area 

พื 1นที/ Loading  Area  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ 
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พื Hนที ใช้ในการผลติ จัดเกบ็และจดัส่งสนิค้า (เดิม) พื Hนที  (ตารางเมตร

สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 

 
4,821 
1,934 

สว่นการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 1,404 
 8,640 

12,001 
รวม 28,800 

พื Hนที อื น ๆ (เดมิ) พื Hนที  (ตารางเมตร

3,584 

พื 1นที/สาํนกังานและโรงอาหาร 10,200 
รวม 13,784 

พื Hนที ใช้ในการผลติ จัดเกบ็และจดัส่งสนิค้า (ใหม่) พื Hนที  (ตารางเมตร

สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 

 
7,061 
2,678 

สว่นการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 1,299 

สว่นการจดัเตรียมชิ 1นสว่นการผลติ 8,525 

 10,881 

8,958 

9,988 

1,010 
รวม 50,400 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ตารางเมตร) 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางเมตร) 

 
 

 

ตารางเมตร) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ
 

 บ ริษัทมี เ ป้าหมายหลักที/จะรักษาความเป็นผู้ นําในการเป็นผู้ ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ชั 1นนําในระดับโลก  
ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น เป็นหลกั ซึ/งบริษัทตระหนกัว่า
จะต้องดําเนินการรักษาและปรับปรุงคณุภาพของผลติภณัฑ์ ควบคมุต้นทนุการผลติ 
ตลอดจนการเพิ/มความสมัพนัธ์ที/ดีกบับริษัทอื/นในกลุ่มไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น
ผลติภณัฑ์ให้มีคณุภาพตรงตามความต้องการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั 1น ปัจจัยสําคญัคือการรักษา
และปรับปรุงคณุภาพในการผลติอย่างต่อเนื/อง ซึ/งตลอดเวลาที/ผ่านมาบริษัทได้เลง็เหน็ถึงความสาํคญัดงักล่าว โดยทําการ
ปรับปรุงและพฒันามาตรฐานการผลติจนได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพการผลติในระดบัสากล คอื 

 

 ในด้านการควบคุมต้นทุนการผลิตนั 1น บริษัทมีเป้าหมายในการลด
ประสิทธิภาพสูงขึ 1น โดยปรับเป้าหมายการผลิตให้สงูขึ 1นอย่างต่อเนื/อง ทําการออกแบบไลน์การผลิตที/ทันสมัย เน้นการ
ป้องกนัความผิดพลาด และควบคมุด้วยระบบอตัโนมตัิ เพื/อเป็นการเพิ/มขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขนัได้ในระดบั
ภูมิภาค ประกอบกับบริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึ/งมีความชํานาญในการบริหารคลังสินค้า 
ดําเนินการบริหารจดัการ นําเทคโนโลยีและแนวทางการบริการมาปรับปรุง รวมทั 1งพฒันาระบบต่าง ๆ ให้เกิดประสทิธิภาพ
โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วยในการจัดการ เพื/อให้เกิดความ
การใช้พื 1นที/ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดจํานวนสินค้าที/หมดอายุ และลดปริมาณสินค้าคงคลังเพื/อช่วยในเรื/องเงินทุน
หมนุเวียนของบริษัท  

 

สําหรับการจัดส่งนั 1น บริษัทมีเป้าหมายพฒันาช่องทางการกระจายผลิตภณัฑ์ให้มีประสิทธิ
ว่าจ้างผู้ เชี/ยวชาญในการจัดส่งเข้ามาดําเนินการในการกระจายผลิตภณัฑ์ในกรณีที/มีความจําเป็น ทั 1งนี 1 เพื/อรองรับการ
จดัสง่ให้กับลกูค้าทั 1งภายในและภายนอกประเทศ ซึ/งการว่าจ้างผู้ เชี/ยวชาญจะช่วยให้บริษัทสามารถส่งผลติภณัฑ์ได้ตาม
กําหนด และช่วยลดต้นทนุที/เกี/ยวข้องลงได้ เนื/องจากผู้จดัสง่สามารถรวบรวมผลติภณัฑ์ที/จะต้องจดัส่งในจดุหมายเดียวกัน
จากผู้ ว่าจ้างหลายรายเพื/อดําเนินการจัดส่งในคราวเดียวกันได้ ทําให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งแต่ละครั 1งถูกลง 
นอกจากนี 1 การว่าจ้างผู้ เชี/ยวชาญดงักล่าวจะช่วยลดภา
ขนสง่ด้วย เนื/องจากผู้เชี/ยวชาญดงักลา่วจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําประกนัภยัเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ 
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เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 

บริษัทมี เ ป้าหมายหลักที/จะรักษาความเป็นผู้ นําในการเป็นผู้ ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ชั 1นนําในระดับโลก  โดยจะให้การสนบัสนนุด้านชิ 1นส่วนแก่บริษัทในกลุ่มของ

เป็นหลกั ซึ/งบริษัทตระหนกัว่าปัจจยัสาํคญัที/จะทําให้บริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายดงักล่าวได้ บริษัท
จะต้องดําเนินการรักษาและปรับปรุงคณุภาพของผลติภณัฑ์ ควบคมุต้นทนุการผลติ เพิ/มประสทิธิภาพการจัดส่งผลิตภณัฑ์ 
ตลอดจนการเพิ/มความสมัพนัธ์ที/ดีกบับริษัทอื/นในกลุ่มไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น ให้มากยิ/งขึ 1นในด้านการรักษาและปรับปรุง
ผลติภณัฑ์ให้มีคณุภาพตรงตามความต้องการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั 1น ปัจจัยสําคญัคือการรักษา

ปรุงคณุภาพในการผลติอย่างต่อเนื/อง ซึ/งตลอดเวลาที/ผ่านมาบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสาํคญัดงักล่าว โดยทําการ
ปรับปรุงและพฒันามาตรฐานการผลติจนได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพการผลติในระดบัสากล คอื 

ในด้านการควบคุมต้นทุนการผลิตนั 1น บริษัทมีเป้าหมายในการลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพสงูขึ 1น โดยปรับเป้าหมายการผลิตให้สงูขึ 1นอย่างต่อเนื/อง ทําการออกแบบไลน์การผลิตที/ทันสมัย เน้นการ
ป้องกนัความผิดพลาด และควบคมุด้วยระบบอตัโนมตัิ เพื/อเป็นการเพิ/มขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขนัได้ในระดบั

ภาค ประกอบกับบริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึ/งมีความชํานาญในการบริหารคลังสินค้า 
ดําเนินการบริหารจดัการ นําเทคโนโลยีและแนวทางการบริการมาปรับปรุง รวมทั 1งพฒันาระบบต่าง ๆ ให้เกิดประสทิธิภาพ
โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วยในการจัดการ เพื/อให้เกิดความถูกต้องแม่นยําในเรื/องของจํานวนสนิค้า ตําแหน่งจัดเก็บ 
การใช้พื 1นที/ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดจํานวนสินค้าที/หมดอายุ และลดปริมาณสินค้าคงคลังเพื/อช่วยในเรื/องเงินทุน

สําหรับการจัดส่งนั 1น บริษัทมีเป้าหมายพฒันาช่องทางการกระจายผลิตภณัฑ์ให้มีประสิทธิ
ว่าจ้างผู้ เชี/ยวชาญในการจัดส่งเข้ามาดําเนินการในการกระจายผลิตภณัฑ์ในกรณีที/มีความจําเป็น ทั 1งนี 1 เพื/อรองรับการ
จดัสง่ให้กับลกูค้าทั 1งภายในและภายนอกประเทศ ซึ/งการว่าจ้างผู้ เชี/ยวชาญจะช่วยให้บริษัทสามารถส่งผลติภณัฑ์ได้ตาม

วยลดต้นทนุที/เกี/ยวข้องลงได้ เนื/องจากผู้จดัสง่สามารถรวบรวมผลติภณัฑ์ที/จะต้องจดัส่งในจดุหมายเดียวกัน
จากผู้ ว่าจ้างหลายรายเพื/อดําเนินการจัดส่งในคราวเดียวกันได้ ทําให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งแต่ละครั 1งถูกลง 
นอกจากนี 1 การว่าจ้างผู้ เชี/ยวชาญดงักล่าวจะช่วยลดภาระของบริษัทในการรับประกนัความเสยีหายที/อาจเกิดขึ 1นจากการ
ขนสง่ด้วย เนื/องจากผู้ เชี/ยวชาญดงักลา่วจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําประกนัภยัเอง  

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทมี เ ป้าหมายหลักที/จะรักษาความเป็นผู้ นําในการเป็นผู้ ผ ลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์  
โดยจะให้การสนบัสนนุด้านชิ 1นส่วนแก่บริษัทในกลุ่มของ     

ปัจจยัสําคญัที/จะทําให้บริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายดงักลา่วได้ บริษัท
เพิ/มประสิทธิภาพการจัดสง่ผลิตภณัฑ์ 

ให้มากยิ/งขึ 1นในด้านการรักษาและปรับปรุง
ผลติภณัฑ์ให้มีคณุภาพตรงตามความต้องการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั 1น ปัจจัยสําคญัคือการรักษา

ปรุงคณุภาพในการผลติอย่างต่อเนื/อง ซึ/งตลอดเวลาที/ผ่านมาบริษัทได้เลง็เหน็ถึงความสําคญัดงักล่าว โดยทําการ
ปรับปรุงและพฒันามาตรฐานการผลติจนได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพการผลติในระดบัสากล คอื ISO/TS 16949  

ต้นทุนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพสงูขึ 1น โดยปรับเป้าหมายการผลิตให้สงูขึ 1นอย่างต่อเนื/อง ทําการออกแบบไลน์การผลิตที/ทันสมัย เน้นการ
ป้องกนัความผิดพลาด และควบคมุด้วยระบบอตัโนมติั เพื/อเป็นการเพิ/มขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขนัได้ในระดบั

ภาค ประกอบกับบริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึ/งมีความชํานาญในการบริหารคลังสินค้า (เฉพาะวัตถุดิบ) มา
ดําเนินการบริหารจดัการ นําเทคโนโลยีและแนวทางการบริการมาปรับปรุง รวมทั 1งพฒันาระบบต่าง ๆ ให้เกิดประสทิธิภาพ

ถกูต้องแม่นยําในเรื/องของจํานวนสนิค้า ตําแหน่งจัดเก็บ 
การใช้พื 1นที/ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดจํานวนสินค้าที/หมดอายุ และลดปริมาณสินค้าคงคลังเพื/อช่วยในเรื/องเงินทุน

สําหรับการจัดส่งนั 1น บริษัทมีเป้าหมายพฒันาช่องทางการกระจายผลิตภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ/งขึ 1น ซึ/งรวมถึงการ
ว่าจ้างผู้ เชี/ยวชาญในการจัดส่งเข้ามาดําเนินการในการกระจายผลิตภัณฑ์ในกรณีที/มีความจําเป็น ทั 1งนี 1 เพื/อรองรับการ
จดัสง่ให้กับลกูค้าทั 1งภายในและภายนอกประเทศ ซึ/งการว่าจ้างผู้ เชี/ยวชาญจะช่วยให้บริษัทสามารถส่งผลติภัณฑ์ได้ตาม

วยลดต้นทนุที/เกี/ยวข้องลงได้ เนื/องจากผู้จดัสง่สามารถรวบรวมผลติภณัฑ์ที/จะต้องจดัสง่ในจดุหมายเดียวกัน
จากผู้ ว่าจ้างหลายรายเพื/อดําเนินการจัดส่งในคราวเดียวกันได้ ทําให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งแต่ละครั 1งถูกลง 

ระของบริษัทในการรับประกนัความเสยีหายที/อาจเกิดขึ 1นจากการ



 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
  
 

2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามผลติภณัฑ์ 
บริษัทมีการจําหนา่ยผลติภณัฑ์ให้กบัคู่ค้าทั 1งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัทแยก
ตามผลติภณัฑ์ในช่วงปี 2555 –

สายผลติภัณฑ์ 

รายได้จากการขายในประเทศ 

- สายควบคมุรถยนต ์
- สายควบคมุรถจักรยานยนต ์
- ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 
- อื/น ๆ 
รายได้จากการขายต่างประเทศ 

- สายควบคมุรถยนต ์
- สายควบคมุรถจักรยานยนต ์
- ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 
- อื/น ๆ 
รายได้อื น 

- อื/น ๆ 

รวมรายได้ 

** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, 

 
2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

  ผลติภณัฑ์ของบริษัท สามารถแบง่ออกได้เป็น
1. สายควบคมุรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์
2. ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 

 

 บริษัททําหน้าที/เป็นผู้ผลิตชิ 1นส่วน 
Manufacturer) เพื/อส่งให้แก่โรงงานประกอบของลกูค้า ผู้ผลิตชิ 1นส่วน และศูนย์อะไหล่ ซึ/งได้แก่ ผู้ผลิต
รถจกัรยานยนต์ ทั 1งในและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทต่าง ๆ ในเครือของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น โดยรายละเอียดผลิตภณัฑ์
ของบริษัทมีดงันี 1 

 
 
 
 
 

 แบบ 
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โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภณัฑ์  
บริษัทมีการจําหนา่ยผลติภณัฑ์ให้กบัคู่ค้าทั 1งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัทแยก

– 2557 ได้ดงัตารางต่อไปนี 1  
2555** 2556 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
(ร้อยละ

2,292 96 3,587 
1,501 63 2,496 

447 19 513 
339 14 578 

5 - - 
63 3 69 
15 1 22 

- - - 
- - - 

48 2 47 
   

26 1 123 

2,381 100 3,779 

2555, บนัทึกตามการเปลี/ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 

ผลติภณัฑ์ของบริษัท สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
สายควบคมุรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ (Control Cable) 
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ (Window Regulator) 

บริษัททําหน้าที/เป็นผู้ผลิตชิ 1นส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement Equipment 
เพื/อส่งให้แก่โรงงานประกอบของลกูค้า ผู้ผลิตชิ 1นส่วน และศูนย์อะไหล่ ซึ/งได้แก่ ผู้ผลิต

รถจกัรยานยนต์ ทั 1งในและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทต่าง ๆ ในเครือของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น โดยรายละเอียดผลิตภณัฑ์

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทมีการจําหนา่ยผลติภณัฑ์ให้กบัคู่ค้าทั 1งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัทแยก

2557 

สัดส่วน 
ร้อยละ) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

95 2,610 95 
66 1,984 72 
14 409 15 
15 217 8 

- - - 
2 122 4 
1 29 1 
- - - 
- 1 0 
1 93 3 

   
3 28 1 

100 2,760 100 

REM (Replacement Equipment 
เพื/อส่งให้แก่โรงงานประกอบของลกูค้า ผู้ผลิตชิ 1นส่วน และศูนย์อะไหล่ ซึ/งได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ และ

รถจกัรยานยนต์ ทั 1งในและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทต่าง ๆ ในเครือของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น โดยรายละเอียดผลิตภณัฑ์



 

 

 1. สายควบคุม (Control Cable)
บริษัททําการผลติสายควบคมุทั 1งที/ใช้กบัรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ โดยสายควบคมุเป็นอปุกรณ์ที/มีความสาํคญัมาก 
เนื/องจากเป็นอุปกรณ์ที/ใช้ในการควบคมุระบบต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิเช่น ระบบเบรค ระบบ
สตาร์ทเครื/องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลัช เป็นต้น บริษัทมียอ
ประมาณ ร้อยละ 88 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศร้อยละ 
ของยอดขายรวมของสายควบคมุ ทั 1งนี 1รายละเอียดของผลติภณัฑ์สายควบคมุของบริษัทมดีงันี 1

 

สายควบคมุรถยนต์ (Automobile Control Cable)
บริษัทผลติสายควบคมุระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ โดยเน้นรถยนต์นั/งสว่นบคุคล รถบรรทกุ 
แล้วในรถยนต์ 1 คนั จะมีสายควบคมุประมาณ 
เช่น เครื/องยนต์ เกียร์ คลชั ฯลฯ ทั 1งนี 1 บริษัทสาม

 

ภาพสายควบคมุหลกัของรถยนต์ที/บริษัทผลติ
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
นอกจากสายควบคุมดงัแสดงในแผนภาพข้างต้นแล้ว บริษัทยังสามารถผลิตสายควบคุมที/ใช้ควบคุมระบบอื/น ๆ ของ
รถยนต์ อาทิ สายโช้ค สายปรับเบาะที/นั/ง สายล็อคประต ูสายควบคมุกระจกมองข้าง สายเครื/องปรับอากาศ และสายไมล์
วดัความเร็ว สายเข็มขดันิรภยั  สายประตทู้าย  
 
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที/ผา่นมา บริษัทมียอดการจําหนา่ยสายควบคมุรถยนต์ ดงันี 1

 
ในประเทศ 
ต่างประเทศ 

รวม 
อตัราการเตบิโต (ร้อยละ) 

** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม 

 แบบ 
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(Control Cable) 
บริษัททําการผลติสายควบคมุทั 1งที/ใช้กบัรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ โดยสายควบคมุเป็นอปุกรณ์ที/มีความสาํคญัมาก 
เนื/องจากเป็นอุปกรณ์ที/ใช้ในการควบคมุระบบต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิเช่น ระบบเบรค ระบบ
สตาร์ทเครื/องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลัช เป็นต้น บริษัทมียอดขายสายควบคุมในปี 

ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศร้อยละ 96 และเป็นการขายต่างประเทศร้อยละ
ของยอดขายรวมของสายควบคมุ ทั 1งนี 1รายละเอียดของผลติภณัฑ์สายควบคมุของบริษัทมดีงันี 1

(Automobile Control Cable) 
บริษัทผลติสายควบคมุระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ โดยเน้นรถยนต์นั/งสว่นบคุคล รถบรรทกุ (

คนั จะมีสายควบคมุประมาณ 8 - 16 ประเภท ทําหน้าที/ควบคมุการทํางานของระบบต่าง
เช่น เครื/องยนต์ เกียร์ คลชั ฯลฯ ทั 1งนี 1 บริษัทสามารถผลติสายควบคมุที/ใช้ในรถยนต์ได้ทกุ ๆ ประเภท

ภาพสายควบคมุหลกัของรถยนต์ที/บริษัทผลติ 

นอกจากสายควบคุมดงัแสดงในแผนภาพข้างต้นแล้ว บริษัทยังสามารถผลิตสายควบคุมที/ใช้ควบคุมระบบอื/น ๆ ของ
รถยนต์ อาทิ สายโช้ค สายปรับเบาะที/นั/ง สายลอ็คประต ูสายควบคมุกระจกมองข้าง สายเครื/องปรับอากาศ และสายไมล์

สายเข็มขดันิรภยั  สายประตทู้าย  เป็นต้น 

ปี ที/ผ่านมา บริษัทมียอดการจําหนา่ยสายควบคมุรถยนต์ ดงันี 1 

2555** 2556
1,501 

15 

1,516 
14 

มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทึกตามการเปลี/ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

บริษัททําการผลติสายควบคมุทั 1งที/ใช้กบัรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ โดยสายควบคมุเป็นอปุกรณ์ที/มีความสาํคญัมาก 
เนื/องจากเป็นอุปกรณ์ที/ใช้ในการควบคมุระบบต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิเช่น ระบบเบรค ระบบ

ดขายสายควบคุมในปี 2557 คิดเป็นสัดส่วน
และเป็นการขายต่างประเทศร้อยละ 4 

ของยอดขายรวมของสายควบคมุ ทั 1งนี 1รายละเอียดของผลติภณัฑ์สายควบคมุของบริษัทมดีงันี 1 

(กระบะ) ขนาด 1 ตนั ซึ/งโดยเฉลี/ย
ประเภท ทําหน้าที/ควบคมุการทํางานของระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ 

ารถผลติสายควบคมุที/ใช้ในรถยนต์ได้ทกุ ๆ ประเภท 

นอกจากสายควบคุมดงัแสดงในแผนภาพข้างต้นแล้ว บริษัทยังสามารถผลิตสายควบคุมที/ใช้ควบคุมระบบอื/น ๆ ของ
รถยนต์ อาทิ สายโช้ค สายปรับเบาะที/นั/ง สายลอ็คประต ูสายควบคมุกระจกมองข้าง สายเครื/องปรับอากาศ และสายไมล์/

หนว่ย : ล้านบาท 
2556 2557 

2,496          1,984 
22                29 

2,518            2,013 
66                  (21) 

บนัทึกตามการเปลี/ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 



 

สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable)
บริษัทผลติสายควบคมุระบบต่าง ๆ 
สายควบคมุประมาณ 8 ประเภทซึ/งทําหน้าที/ควบคมุการทาํงานของระบบตา่ง ๆ ของรถจกัรยานยนต์ เช่น เครื/องยนต์ เกียร์ 
คลชั ฯลฯ ทั 1งนี 1 บริษัทสามารถผลติสายควบคมุที/ใช้ในรถจกัรยานยนต์ได้ทกุประเภ

 

ภาพสายควบคมุหลกัของรถจกัรยานยนต์ที/บริษัทผลติ
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที/ผ่านมา บริษัทมียอดการจําหนา่ยสายควบคมุรถจกัรยานยนต์

 
ในประเทศ 
ต่างประเทศ 

รวม 
อตัราการเตบิโต (ร้อยละ) 

** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม 

 
 2.  ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เป็นอปุกรณ์ที/ใช้ในการเปิด
บริษัทให้ความสาํคญัในการทาํตลาด เนื/องจากสามารถใช้ได้กบัรถทกุชนิด และทกุขนาด บริษัทมียอดขายชดุควบคมุ
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในปี 
เกือบทั 1งหมด 
 
 
 
 
 

 แบบ 

- 8 - 

(Motorcycle Control Cable) 
บริษัทผลติสายควบคมุระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ญี/ปุ่ นทกุประเภท ซึ/งโดยเฉลี/ยแล้วในรถจกัรยานยนต์ 

ประเภทซึ/งทําหน้าที/ควบคมุการทาํงานของระบบตา่ง ๆ ของรถจกัรยานยนต์ เช่น เครื/องยนต์ เกียร์ 
คลชั ฯลฯ ทั 1งนี 1 บริษัทสามารถผลติสายควบคมุที/ใช้ในรถจกัรยานยนต์ได้ทกุประเภท 

ภาพสายควบคมุหลกัของรถจกัรยานยนต์ที/บริษัทผลติ 

ปี ที/ผ่านมา บริษัทมียอดการจําหนา่ยสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ ดงันี 1

2555** 2556
447 

- 

447 
(16) 

มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทึกตามการเปลี/ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) 
ชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เป็นอปุกรณ์ที/ใช้ในการเปิด - ปิดกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยเป็นผลิตภณัฑ์ที/
บริษัทให้ความสาํคญัในการทาํตลาด เนื/องจากสามารถใช้ได้กบัรถทกุชนิด และทกุขนาด บริษัทมียอดขายชดุควบคมุ
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในปี 2557 คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 8 ของยอดขายรวม

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

งโดยเฉลี/ยแล้วในรถจกัรยานยนต์ 1 คนั จะมี
ประเภทซึ/งทําหน้าที/ควบคมุการทาํงานของระบบตา่ง ๆ ของรถจกัรยานยนต์ เช่น เครื/องยนต์ เกียร์ 

ดงันี 1 
หนว่ย : ล้านบาท 

2556 2557 
513 409 

- - 

513 409 
14 (21) 

บนัทึกตามการเปลี/ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 

ปิดกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยเป็นผลิตภณัฑ์ที/
บริษัทให้ความสาํคญัในการทาํตลาด เนื/องจากสามารถใช้ได้กบัรถทกุชนิด และทกุขนาด บริษัทมียอดขายชดุควบคมุ

ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศ



 

แผนภาพแสดงชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคมุ

 
 

 
  
 
 

 
 

 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที/ผ่านมา บริษัทมียอดการจําหนา่ยสายควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์

 
ในประเทศ 
ต่างประเทศ 

รวม 
อตัราการเตบิโต (ร้อยละ) 

** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม 

  
สายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์

การออกแบบรถยนต์ในปัจจบุนัได้เปลี/ยนแปลงและพฒันาไปสูร่ะบบไฟฟ้ากนัอย่างแพร่หลาย สายควบคมุก็เป็นหนึ/งในอปุกรณ์
ชิ 1นสว่นที/ได้รับการพฒันาไปในทิศทางเดียวกนั โดยในอดีต สายควบคมุจะเป็นระบบจกัรกล 
ใหม่ ๆ จะถูกออกแบบโดยใช้ระบบ
ประกอบสายควบคมุ ระบบการควบคมุมีความแม่นยํามากขึ 1น แต่ในทางกลบักันก็มีข้อเสียที/ตามมา เช่น ต้องเพิ/มการติดตั 1ง
สายไฟและสายสญัญาณจํานวนมาก และแม้ว่าในแง่การพฒันาและภาพลกัษณ์ของรถยนต์จะดูทนัสมั
แต่ต้นทนุราคาและปัญหาทางด้านเทคนิคก็ยงัเป็นปัจจัยที/ทํา
ใหญ่คงนยิมอยู่ 
 
2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

2.3.1 กลยุทธ์ทางการตลาด 
บริษัทได้ดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่ายสายควบคุมรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 
หน้าต่างรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 
โดยในการดําเนินงานที/ผ่านมา
 
 

Cable and Drum Types 

 แบบ 

- 9 - 

แผนภาพแสดงชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคมุ
 

ปี ที/ผ่านมา บริษัทมียอดการจําหนา่ยสายควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์

2555** 2556
339 

- 

339 
12 

มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทึกตามการเปลี/ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท

สายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

การออกแบบรถยนต์ในปัจจบุนัได้เปลี/ยนแปลงและพฒันาไปสูร่ะบบไฟฟ้ากนัอย่างแพร่หลาย สายควบคมุก็เป็นหนึ/งในอปุกรณ์
ชิ 1นส่วนที/ได้รับการพฒันาไปในทิศทางเดียวกนั โดยในอดีต สายควบคมุจะเป็นระบบจักรกล (Mechanic) 
ใหม่ ๆ จะถูกออกแบบโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ซึ/งมีข้อดีกว่าระบบเดิมหลายประการ เช่น ลดขั 1นตอนการ
ประกอบสายควบคมุ ระบบการควบคมุมีความแม่นยํามากขึ 1น แต่ในทางกลบักันก็มีข้อเสียที/ตามมา เช่น ต้องเพิ/มการติดตั 1ง
สายไฟและสายสญัญาณจํานวนมาก และแม้ว่าในแง่การพฒันาและภาพลกัษณ์ของรถยนต์จะดูทนัสมั
แต่ต้นทนุราคาและปัญหาทางด้านเทคนิคก็ยงัเป็นปัจจัยที/ทําให้การเลอืกใช้สายควบคมุแบบเดิม

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 

บริษัทได้ดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่ายสายควบคุมรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 
หน้าต่างรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 18 ปี มีผลงานและคณุภาพเป็นที/ยอมรับและไว้วางใจของลกูค้ามาอย่างต่อเนื/
โดยในการดําเนินงานที/ผ่านมาบริษัทมีกลยทุธ์ทางการตลาดที/สาํคญั ดงันี 1 

Arm and Sector Types  

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

แผนภาพแสดงชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคมุ 

ปี ที/ผ่านมา บริษัทมียอดการจําหน่ายสายควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ ดงันี 1 
หนว่ย : ล้านบาท 

2556 2557 
578 217 

- 1 

578 218 
70 (63) 

บนัทึกตามการเปลี/ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 

การออกแบบรถยนต์ในปัจจบุนัได้เปลี/ยนแปลงและพฒันาไปสูร่ะบบไฟฟ้ากนัอย่างแพร่หลาย สายควบคมุก็เป็นหนึ/งในอปุกรณ์
(Mechanic) แต่ปัจจุบนัรถยนต์รุ่น

ซึ/งมีข้อดีกว่าระบบเดิมหลายประการ เช่น ลดขั 1นตอนการ
ประกอบสายควบคมุ ระบบการควบคมุมีความแม่นยํามากขึ 1น แต่ในทางกลบักันก็มีข้อเสียที/ตามมา เช่น ต้องเพิ/มการติดตั 1ง
สายไฟและสายสญัญาณจํานวนมาก และแม้ว่าในแง่การพฒันาและภาพลกัษณ์ของรถยนต์จะดูทนัสมยัและซบัซ้อนยิ/งขึ 1น     

ให้การเลอืกใช้สายควบคมุแบบเดิมยงัเป็นทางเลือกที/ผู้ผลิตส่วน

บริษัทได้ดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่ายสายควบคุมรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 36 ปี และชุดควบคมุรางกระจก
ปี มีผลงานและคณุภาพเป็นที/ยอมรับและไว้วางใจของลกูค้ามาอย่างต่อเนื/อง 

X-arm Types 



 

1) มุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก
จากการทําวิจยัตลาดอตุสาหกรรมรถยนต์ ในปี 
หน้าต่างรถยนต์และรางกระจกหลงั 
โปรเจคที/ได้รับในปีที/ผ่านมา 
 

นอกจากนั 1นในปี 2557 ทางบริษัทยงัมีนโยบายในการผลกัดนัการเติบโตด้านการสง่ออกมากขึ 1น เพื/อเป็นการตอบรับ
กบั AEC ที/จะเริ/มต้นในปี 
ภาษีที/ลดลงและการคมนาคมขนสง่ที/สะดวกรวดเร็วยิ/งขึ 1น  โดยบริษัทคู่ค้าหลายราย ได้เริ/มใช้นโยบายการจดัหาแบบ 
Global สําหรับรถรุ่นใหม่
คดัเลอืกประเทศที/สามารถแข่งขนัด้านราคาได้ดีที/สดุในการส่งออก ซึ/ง 
เนื/องจากบริษัทมีศกัยภาพและประสบการณ์ในการส่งออกผลติภณัฑ์
ยงัเป็นผู้ผลติรายใหญ่ในประเทศไทย ซึ/งปัจจบุนัเป็นฐานการผลิต
รถยนต์จากค่ายยโุรปที/กําลงัขยายกําลงัการผลติในประเทศไทย 
 

นอกจากนั 1นในปี 2558 
ต้องการของลูกค้า และวิวัฒนาการที/เปลี/ยนไปสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ/งมุ่งเน้นการลดมลพิษ 
Environment) โดยในปีนี 1
อาท ิระบบเบรคไฟฟ้า ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสาํหรับชดุควบคมุรางกระจกรถยนต์ เพื/อเพิ/มความสามารถในการแข่งขนั 
และลดต้นทนุการผลติ ทั 1งนี 1ทางบริษัทยงัมีข้อได้เปรียบคู่แขง่หลาย
ชํานาญ (Know-how) จากผู้ ร่วมทนุและทีมง
วงจรที/ใหญ่ที/สดุแห่งหนึ/งในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ประกอบกับบริษัทใช้กลยทุธ์ 
ต้นทนุและหาแนวทางในการปรับปรุงด้านราคา ให้สามารถแข่งขนัได้กบัคูแ่ข่งทั 1งในประเทศและต่างประเท
ศกึษาสทิธิประโยชน์ทางภาษีที/จะช่วยลดต้นทนุสาํหรับชิ 1นส่วนที/ยงัคงต้องนําเข้าจากต่างประเทศอยู่ 

 

2) มุ่งเน้นการผลติผลติภณัฑ์ที มคีณุภาพ
แม้บริษัทจะมีกิจกรรมลดต้นทนุโดยการวิเคราะห์คุณค่าทางวิศวกรรม 
Engineering) แต่บริษัทก็ตระหนกัถึงความสําคญัในการรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที/กําหนด จากเหตผุล
ดงักล่าว บริษัทจึงทําการพัฒนาคณุภาพการผลิตมาโดยตลอด การที/บริษัทสามารถรักษามาตรฐานการผลิตให้มี
คณุภาพอยา่งสมํ/าเสมอ จึงทําให้การผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพ มีของเสียระหว่างผลติน้อย 
ต้นทนุการผลิตที/ตํ/าลงด้วย
 

3) มุ่งเน้นความสมัพนัธ์กับลูกค้า
บริษัทให้ความสําคัญกับการสร้างความพึงพอใจ
Relation Management : CRM
มอบ (Quality, Cost, Delivery) 
สมัพนัธ์ภาพที/ดีต่อกัน โดยมีการกําหนดระดบัความพึงพอใจของลูกค้าไว้เป็นเป้าหมายขององค์กร 

 แบบ 
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มุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 
จากการทําวิจยัตลาดอตุสาหกรรมรถยนต์ ในปี 2556 พบโอกาสในการขยายสว่นแบ่งตลาดชดุควบคมุรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์และรางกระจกหลงั Pick Up ซึ/งบริษัทประสบความสําเร็จในการขยายส่วนแบ่งตลาดจากหลาย

คที/ได้รับในปีที/ผ่านมา ดงันั 1นในปี 2557 จึงยงัคงมุ่งเน้นการขยายตลาดในกลุม่ผลิตภณัฑ์ข้างต้นอย่างต่อเนื/อง

ทางบริษัทยงัมีนโยบายในการผลกัดนัการเติบโตด้านการสง่ออกมากขึ 1น เพื/อเป็นการตอบรับ
ที/จะเริ/มต้นในปี 2558 ซึ/งจะทําให้การแข่งขนัเปิดกว้าง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอา

และการคมนาคมขนสง่ที/สะดวกรวดเร็วยิ/งขึ 1น  โดยบริษัทคู่ค้าหลายราย ได้เริ/มใช้นโยบายการจดัหาแบบ 
สําหรับรถรุ่นใหม่ ๆ ในปีนี 1 โดยใช้ประเทศที/เป็นฐานการผลิตหลกัในการสง่ออกไปยงัประเทศรอบ

มารถแข่งขนัด้านราคาได้ดีที/สดุในการส่งออก ซึ/ง TSC จะมีโอกาสในการขยายมากกว่าคู่แข่ง 
เนื/องจากบริษัทมีศกัยภาพและประสบการณ์ในการส่งออกผลติภณัฑ์ไปยงัต่างประเทศมาหลายปี ทั 1งนี 1
ยงัเป็นผู้ผลติรายใหญ่ในประเทศไทย ซึ/งปัจจบุนัเป็นฐานการผลิตหลกัของรถยนต์ทั 1
รถยนต์จากค่ายยโุรปที/กําลงัขยายกําลงัการผลติในประเทศไทย  

2558 ทางบริษัทยังมุ่งเน้นการใช้กลยทุธ์ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์ เพื/อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และวิวัฒนาการที/เปลี/ยนไปสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ/งมุ่งเน้นการลดมลพิษ 

โดยในปีนี 1ทางบริษัทได้ทําการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลยัพระจอมเกล้
อาท ิระบบเบรคไฟฟ้า ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสาํหรับชดุควบคมุรางกระจกรถยนต์ เพื/อเพิ/มความสามารถในการแข่งขนั 

ทั 1งนี 1ทางบริษัทยงัมีข้อได้เปรียบคู่แขง่หลาย ๆ ด้าน ทั 1งเรื/องของความพร้อมทางความรู้ ความ
จากผู้ ร่วมทนุและทีมงานคณุภาพที/มีประสบการณ์ เครื/องจักรทนัสมยั และศนูย์ทดสอบครบ

วงจรที/ใหญ่ที/สดุแห่งหนึ/งในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ประกอบกับบริษัทใช้กลยทุธ์ 
ต้นทนุและหาแนวทางในการปรับปรุงด้านราคา ให้สามารถแข่งขนัได้กบัคูแ่ข่งทั 1งในประเทศและต่างประเท
ศกึษาสทิธิประโยชน์ทางภาษีที/จะช่วยลดต้นทนุสาํหรับชิ 1นสว่นที/ยงัคงต้องนําเข้าจากต่างประเทศอยู่ 

มุ่งเน้นการผลติผลติภัณฑ์ที มคุีณภาพ 
แม้บริษัทจะมีกิจกรรมลดต้นทนุโดยการวิเคราะห์คุณค่าทางวิศวกรรม (VA/VE 

แต่บริษัทก็ตระหนกัถึงความสําคญัในการรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที/กําหนด จากเหตผุล
ดงักล่าว บริษัทจึงทําการพัฒนาคณุภาพการผลิตมาโดยตลอด การที/บริษัทสามารถรักษามาตรฐานการผลิตให้มี
คณุภาพอยา่งสมํ/าเสมอ จึงทําให้การผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพ มีของเสียระหว่างผลติน้อย 
ต้นทนุการผลติที/ตํ/าลงด้วย 

มุ่งเน้นความสมัพนัธ์กบัลูกค้า 
บริษัทให้ความสําคัญกับการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยเน้นหลักการบริการลูกค้าสัมพันธ์ 
Relation Management : CRM) ด้วยการศกึษาความต้องการของลกูค้าในทกุ ๆ ด้าน คอื คณุภาพ ราคา และการส่ง

(Quality, Cost, Delivery) เพื/อบริหารจัดการให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างมี
สมัพนัธ์ภาพที/ดีต่อกัน โดยมีการกําหนดระดบัความพึงพอใจของลกูค้าไว้เป็นเป้าหมายขององค์กร 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

พบโอกาสในการขยายสว่นแบ่งตลาดชดุควบคมุรางกระจก
ซึ/งบริษัทประสบความสําเร็จในการขยายส่วนแบ่งตลาดจากหลาย   

จึงยงัคงมุ่งเน้นการขยายตลาดในกลุม่ผลติภณัฑ์ข้างต้นอย่างต่อเนื/อง  

ทางบริษัทยงัมีนโยบายในการผลกัดนัการเติบโตด้านการส่งออกมากขึ 1น เพื/อเป็นการตอบรับ
กลุม่ประเทศอาเซียน เนื/องจากกําแพง

และการคมนาคมขนสง่ที/สะดวกรวดเร็วยิ/งขึ 1น  โดยบริษัทคู่ค้าหลายราย ได้เริ/มใช้นโยบายการจดัหาแบบ 
ในปีนี 1 โดยใช้ประเทศที/เป็นฐานการผลิตหลกัในการสง่ออกไปยงัประเทศรอบ ๆ หรือ

จะมีโอกาสในการขยายมากกว่าคู่แข่ง 
ไปยังต่างประเทศมาหลายปี ทั 1งนี 1บริษัท TSC 

หลกัของรถยนต์ทั 1งค่ายญี/ปุ่ นและอเมริกา  รวมถึง

ทางบริษัทยังมุ่งเน้นการใช้กลยทุธ์ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์ เพื/อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และวิวัฒนาการที/เปลี/ยนไปสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ/งมุ่งเน้นการลดมลพิษ (Green 

ทางบริษัทได้ทําการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าลาดกระบงั ในหลายโปรเจค 
อาท ิระบบเบรคไฟฟ้า ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสาํหรับชดุควบคมุรางกระจกรถยนต์ เพื/อเพิ/มความสามารถในการแข่งขนั 

ด้าน ทั 1งเรื/องของความพร้อมทางความรู้ ความ
เครื/องจักรทนัสมยั และศนูย์ทดสอบครบ

วงจรที/ใหญ่ที/สดุแห่งหนึ/งในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ประกอบกับบริษัทใช้กลยทุธ์ Cost Leader คือ การลด
ต้นทนุและหาแนวทางในการปรับปรุงด้านราคา ให้สามารถแข่งขนัได้กบัคูแ่ข่งทั 1งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั 1ง
ศกึษาสทิธิประโยชน์ทางภาษีที/จะช่วยลดต้นทนุสําหรับชิ 1นสว่นที/ยงัคงต้องนําเข้าจากต่างประเทศอยู่  

 หรือ Value Analyses/ Value 
แต่บริษัทก็ตระหนกัถึงความสําคญัในการรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที/กําหนด จากเหตผุล

ดงักล่าว บริษัทจึงทําการพัฒนาคณุภาพการผลิตมาโดยตลอด การที/บริษัทสามารถรักษามาตรฐานการผลิตให้มี
คณุภาพอยา่งสมํ/าเสมอ จึงทําให้การผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพ มีของเสียระหว่างผลติน้อย ซึ/งส่งผลให้บริษัทมี

ให้ลูกค้า โดยเน้นหลักการบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer 
ด้วยการศกึษาความต้องการของลกูค้าในทกุ ๆ ด้าน คือ คณุภาพ ราคา และการสง่
เพื/อบริหารจัดการให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างมี

สมัพนัธ์ภาพที/ดีต่อกัน โดยมีการกําหนดระดบัความพึงพอใจของลกูค้าไว้เป็นเป้าหมายขององค์กร พร้อมทั 1งนํามา



 

วิเคราะห์และกําหนดแผนการปรับปรุงร่วมกนั เพื/อสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า อีกทั 1งยงัได้กําหนดแผนการ
ออกเยี/ยมพบลกูค้าเพื/อรับทราบปัญหาต่าง ๆ และนําข้อเสนอแนะของลกูค้ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื/อง โดยบริษัทได้
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที/เกี/ยวข้องกบั
พัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื/อให้พนักงานเข้าใจความต้องการและออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลกูค้าได้ ซึ/งการร่วมมือเพื/อพฒันาผลิตภัณฑ์ดงักล่าวจะเป็นการช่
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าและเพิ/มโอกาสในการขายผลิตภณัฑ์ของบริษัทตอ่ไป
 

4) การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงต่อเวลา
การจัดส่งผลิตภณัฑ์ได้ตรงตามเวลาที/ลกูค้าต้องการเป็นปัจจัยที/สําคญัไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
TSC ได้พฒันาระบบการจดัสง่ผลติภณัฑ์อย่างต่อเนื/อง โดยนอกจากจะนาํระบบ 
ซึ/งเป็นระบบที/คิดค้นโดย
ในปี 2557 ทางบริษัทยงัออกมาตรการในการปรับปรุงด้านการจดัส่งตรงเวลา เพื/อยกระดบัมาตรฐานการบริการ โดย
มีการเพิ/มจุดตรวจสอบด้านคุณภาพก่อนส่งงาน เพื/อป้องกั
(Warehouse Management System
 

5) มีพนัธมิตรทางธุรกจิที เป็นที ยอมรับ
การที/บริษัทมีพนัธมิตรทางธุรกิจที/มีชื/อเสยีงและเป็นที/ยอมรับของผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ อาทเิช่น ไฮเลก็ซ์
คอร์ปอเรชั/น การทําสญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และยังมีผู้ ผลิตชิ 1นส่
รายย่อยทั 1งในและต่างประเทศที/ให้การสนบัสนนุ ทําให้สามารถผลิตชิ 1นส่วนที/มีคุณภาพสงูเป็นที/ยอมรับในระดบั
สากล และเป็นเหตผุลสําคญัที/ทําให้บริษัทได้รับการ
ตลอดมา 
 

6) กลยุทธ์ด้านการกาํหนดราคา
ในสภาวะการแข่งขันที/รุนแรงทั 1งในประเทศและต่างประเทศนั 1น ทําให้บริษัทต้องทําการควบคุมต้นทุนการผลิตให้
ลดลงอย่างตอ่เนื/อง โดยการใช้ระบบการผลิตที/มีประสทิธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
 

ทั 1งนี 1 การมุ่งเน้นในการบริหารจดัการ รวมทั 1งการพฒันาผู้ผลิตชิ 1นส่วนให้มีความสามารถ
เพื/อให้ได้ราคาที/เหมาะสมและสามารถแข่งขนัได้ จะช่วยให้บริษัทสามารถกําหนดราคาผลิตภณัฑ์ที/เป็นไปตามความ
คาดหวงัของลกูค้าและสามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งขนัได้
 

7) กลยุทธ์การพฒันาชิ Hนส่วนภายในประเทศ 
บริษัทมีแผนที/จะพฒันาผู้ผลติชิ 1นสว่นในประเทศให้มากขึ 1น เพื/อที/จะลดการสั/งซื 1อวตัถดิุบนําเข้าจากต่างประเทศ ซึ/ง
จะทําให้ต้นทุนตํ/าลง และบริษัทมีความยืดหยุ่นในการใช้
ชิ 1นส่วนรุ่นใหม่ ๆ ในระยะยาว รวมทั 1งจะช่วยลดความเสี/
ข้อมลูของคูแ่ข่งและทําการวิเคราะห์การเปรียบเทยีบราคา จะช่วยเพิ/มการพฒันาและปรับปรุงความสามารถในการ
แข่งขนัได้  
 

 แบบ 
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วิเคราะห์และกําหนดแผนการปรับปรุงร่วมกนั เพื/อสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า อีกทั 1งยงัได้กําหนดแผนการ
ออกเยี/ยมพบลกูค้าเพื/อรับทราบปัญหาต่าง ๆ และนําข้อเสนอแนะของลกูค้ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื/อง โดยบริษัทได้
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที/เกี/ยวข้องกบัอตุสาหกรรมยานยนต์อยา่งสมํ/าเสมอ นอกจากนี 1
พัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื/อให้พนักงานเข้าใจความต้องการและออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลกูค้าได้ ซึ/งการร่วมมือเพื/อพฒันาผลิตภัณฑ์ดงักล่าวจะเป็นการช่
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าและเพิ/มโอกาสในการขายผลิตภณัฑ์ของบริษัทตอ่ไป 

การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงต่อเวลา 

การจัดส่งผลิตภณัฑ์ได้ตรงตามเวลาที/ลกูค้าต้องการเป็นปัจจัยที/สําคญัไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
ได้พฒันาระบบการจดัสง่ผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื/อง โดยนอกจากจะนาํระบบ Toyota 

ซึ/งเป็นระบบที/คิดค้นโดยโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั/น มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื/อเพิ/มประสทิธิภาพในการผลิต 
ทางบริษัทยงัออกมาตรการในการปรับปรุงด้านการจดัสง่ตรงเวลา เพื/อยกระดบัมาตรฐานการบริการ โดย

มีการเพิ/มจุดตรวจสอบด้านคุณภาพก่อนส่งงาน เพื/อป้องกันปัญหาหลดุรอดไปที/ลกูค้า รวมถึง
arehouse Management System) และระบบ Barcode มาใช้เพื/อลดความผิดพลาดใน

มีพนัธมิตรทางธุรกจิที เป็นที ยอมรับ 
การที/บริษัทมีพนัธมิตรทางธุรกิจที/มีชื/อเสยีงและเป็นที/ยอมรับของผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ อาทเิช่น ไฮเลก็ซ์
คอร์ปอเรชั/น การทําสญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และยังมีผู้ ผลิตชิ 1นส่
รายย่อยทั 1งในและต่างประเทศที/ให้การสนบัสนนุ ทําให้สามารถผลิตชิ 1นส่วนที/มีคุณภาพสงูเป็นที/ยอมรับในระดบั

และเป็นเหตุผลสําคญัที/ทําให้บริษัทได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานและคณุภาพของผลิตภณัฑ์จากลกูค้า

กลยุทธ์ด้านการกาํหนดราคา 
ในสภาวะการแข่งขันที/รุนแรงทั 1งในประเทศและต่างประเทศนั 1น ทําให้บริษัทต้องทําการควบคุมต้นทุนการผลิตให้
ลดลงอย่างตอ่เนื/อง โดยการใช้ระบบการผลิตที/มีประสทิธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

ทั 1งนี 1 การมุ่งเน้นในการบริหารจดัการ รวมทั 1งการพฒันาผู้ผลิตชิ 1นสว่นให้มีความสามารถ
เพื/อให้ได้ราคาที/เหมาะสมและสามารถแข่งขนัได้ จะช่วยให้บริษัทสามารถกําหนดราคาผลติภณัฑ์ที/เป็นไปตามความ
คาดหวงัของลกูค้าและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได้ 

กลยุทธ์การพฒันาชิ Hนส่วนภายในประเทศ (Local Parts) 
บริษัทมีแผนที/จะพฒันาผู้ผลติชิ 1นสว่นในประเทศให้มากขึ 1น เพื/อที/จะลดการสั/งซื 1อวตัถดิุบนําเข้าจากต่างประเทศ ซึ/ง
จะทําให้ต้นทุนตํ/าลง และบริษัทมีความยืดหยุ่นในการใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการแข่งขัน และการวางแผนผลิต
ชิ 1นส่วนรุ่นใหม่ ๆ ในระยะยาว รวมทั 1งจะช่วยลดความเสี/ยงด้านอตัราแลกเปลี/ยนด้วย อีกประการหนึ/ง
ข้อมลูของคูแ่ข่งและทําการวิเคราะห์การเปรียบเทยีบราคา จะช่วยเพิ/มการพฒันาและปรับปรุงความสามารถในการ

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

วิเคราะห์และกําหนดแผนการปรับปรุงร่วมกนั เพื/อสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า อีกทั 1งยงัได้กําหนดแผนการ
ออกเยี/ยมพบลกูค้าเพื/อรับทราบปัญหาต่าง ๆ และนําข้อเสนอแนะของลกูค้ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื/อง โดยบริษัทได้

างสมํ/าเสมอ นอกจากนี 1บริษัทยงัได้ส่งพนกังานไปร่วม
พัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื/อให้พนักงานเข้าใจความต้องการและออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลกูค้าได้ ซึ/งการร่วมมือเพื/อพฒันาผลิตภัณฑ์ดงักล่าวจะเป็นการช่วยสร้าง

การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเวลาที/ลกูค้าต้องการเป็นปัจจัยที/สําคญัไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ซึ/ง 
Toyota Production System (TPS) 

าใช้ในกระบวนการผลิต เพื/อเพิ/มประสทิธิภาพในการผลิต  
ทางบริษัทยงัออกมาตรการในการปรับปรุงด้านการจดัสง่ตรงเวลา เพื/อยกระดบัมาตรฐานการบริการ โดย

นปัญหาหลดุรอดไปที/ลกูค้า รวมถึงการนําเอา WMS 
มาใช้เพื/อลดความผิดพลาดในการจดัสง่ด้วย   

การที/บริษัทมีพนัธมิตรทางธุรกิจที/มีชื/อเสยีงและเป็นที/ยอมรับของผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ อาทเิช่น ไฮเล็กซ ์
คอร์ปอเรชั/น การทําสญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และยังมีผู้ผลิตชิ 1นส่วนประกอบ      
รายย่อยทั 1งในและต่างประเทศที/ให้การสนบัสนนุ ทําให้สามารถผลิตชิ 1นส่วนที/มีคุณภาพสงูเป็นที/ยอมรับในระดบั

ยอมรับในด้านมาตรฐานและคณุภาพของผลิตภณัฑ์จากลกูค้า

ในสภาวะการแข่งขันที/รุนแรงทั 1งในประเทศและต่างประเทศนั 1น ทําให้บริษัทต้องทําการควบคุมต้นทุนการผลิตให้
ลดลงอย่างตอ่เนื/อง โดยการใช้ระบบการผลติที/มีประสทิธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 

ทั 1งนี 1 การมุ่งเน้นในการบริหารจดัการ รวมทั 1งการพฒันาผู้ผลติชิ 1นสว่นให้มีความสามารถที/จะดําเนินการด้วยต้นทนุตํ/า 
เพื/อให้ได้ราคาที/เหมาะสมและสามารถแข่งขนัได้ จะช่วยให้บริษัทสามารถกําหนดราคาผลติภณัฑ์ที/เป็นไปตามความ

บริษัทมีแผนที/จะพฒันาผู้ผลติชิ 1นสว่นในประเทศให้มากขึ 1น เพื/อที/จะลดการสั/งซื 1อวตัถดุิบนําเข้าจากต่างประเทศ ซึ/ง
กลยุทธ์ด้านราคาในการแข่งขัน และการวางแผนผลิต

ราแลกเปลี/ยนด้วย อีกประการหนึ/งการได้ศกึษา
ข้อมลูของคูแ่ข่งและทําการวิเคราะห์การเปรียบเทยีบราคา จะช่วยเพิ/มการพฒันาและปรับปรุงความสามารถในการ



 

2.3.2  กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
ในปี 2557 บริษัทมียอดขายรวมทั 1งสิ 1น
ลกูค้า (รวมยอดขายให้แก่ศนูย์อะไหล่ของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย
แผนภมิูวงกลมดงันี 1 

 

 
 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบ่งได้ดงันี H
1.  ผู้ผลิต 

กลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถยนต์ 
 หลงัจากโครงการรถคนัแรกได้กระตุ้นให้ตลาดรถยนต์เติบโตอย่างผิดปกติในช่วงปี 

อตุสาหกรรมยานยนต์จึงได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเมื/อหมดโครงการ
กระทบกบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทาํให้
รถยนต์ในประเทศที/ลดลงไปมากกว่าร้อยละ 

 

ในปี 2557 สภาอตุสาหกรรมฯ ได้ประเมินยอดผลิตรถยนต์
โดยประเมนิครั 1งแรกไว้ที/ 2.4 ล้านคนั
สง่ออกที/ร้อยละ 52 และยอดขายใน ประเทศเพียงร้อยละ 

 

แม้สภาวะทางการตลาดจะไม่เป็นไปในทิศทาง
กลุม่เป้าหมายสาํหรับธุรกิจผลิตสายควบคมุรถยนต์และชดุควบมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั 1นนําต่าง 
ๆ ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล 
เจอริ/ง จํากัด, บริษัท นิสสนั ไทยแลนด์ จํากดั 
ของบริษัทมาเป็นเวลานานและมีนโยบายในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลติเพื/อส่งออก โดยในปีนี 1ยงัมีแผนที/จะเปิดตวัรถ
รุ่นใหม ่ๆ อีกหลายรุ่น เพื/อเพิ/มความหลากหลา
มีโอกาสในการขยายสดัส่วนการขายเพิ/มขึ 1น 
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บริษัทมียอดขายรวมทั 1งสิ 1นจํานวน 2,732 ล้านบาท โดยเมื/อแบ่งสดัส่วนยอดขายแยกตามยี/ห้อของ

รวมยอดขายให้แก่ศนูย์อะไหล่ของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย

กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบ่งได้ดงันี H 

หลงัจากโครงการรถคนัแรกได้กระตุ้นให้ตลาดรถยนต์เติบโตอย่างผิดปกติในช่วงปี 2555 และ
อตุสาหกรรมยานยนต์จึงได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเมื/อหมดโครงการดังกล่าว  ประกอบกับปัญหาทางการเมืองยืดเยื 1อที/
กระทบกบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทาํให้ยอดการผลติรถยนต์ลดลงอย่างต่อเนื/อง 
รถยนต์ในประเทศที/ลดลงไปมากกว่าร้อยละ 40 ในช่วงปีที/ผ่านมา   

ได้ประเมินยอดผลิตรถยนต์ไว้ที/ 2.0 ล้านคนั ซึ/งลดลงจากการประเมินเมื/อต้นปีกว่า ร้อยละ 
ล้านคนั และจะทําให้ยอดการผลิตรถยนต์ในปี 2557 ตํ/ากว่าปีที/แล้ว ถงึ

และยอดขายใน ประเทศเพียงร้อยละ 48 

วะทางการตลาดจะไม่เป็นไปในทิศทางที/ดีนัก ทางบริษัทยังคงตั 1งเป้าที/จะเพิ/มยอดขายจากปีที/แล้ว โดยกําหนด
มเป้าหมายสาํหรับธุรกิจผลติสายควบคมุรถยนต์และชดุควบมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั 1นนําต่าง 

ๆ ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดั, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ/ง แอนด์ แมนแูฟค
บริษัท นิสสนั ไทยแลนด์ จํากดั และบริษัทฟอร์ด ไทยแลนด์ มอเตอร์ จํากดั เป็นต้น ซึ/งลกูค้าดงักล่าวเป็น

มีนโยบายในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลติเพื/อส่งออก โดยในปีนี 1ยงัมีแผนที/จะเปิดตวัรถ
มหลากหลายของผลิตภณัฑ์และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทกุกลุม่ ทําให้

มีโอกาสในการขยายสดัสว่นการขายเพิ/มขึ 1น  

19%

17%

13%
10%

9%

7%

7%

2%
1%

1% 1%
Other,13%

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

โดยเมื/อแบ่งสดัส่วนยอดขายแยกตามยี/ห้อของ
รวมยอดขายให้แก่ศนูย์อะไหล่ของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย) จะสามารถแบ่งได้ตาม

 

และต้นปี 2556 ที/ผ่านมา ในปี 2557 
ประกอบกับปัญหาทางการเมืองยืดเยื 1อที/

ยอดการผลติรถยนต์ลดลงอย่างต่อเนื/อง  โดยสาเหตหุลกัมาจากยอดขาย

ล้านคนั ซึ/งลดลงจากการประเมินเมื/อต้นปีกว่า ร้อยละ 17 
ตํ/ากว่าปีที/แล้ว ถงึร้อยละ 19 โดยจะเป็นยอด

ที/ดีนัก ทางบริษัทยังคงตั 1งเป้าที/จะเพิ/มยอดขายจากปีที/แล้ว โดยกําหนด
มเป้าหมายสาํหรับธุรกิจผลิตสายควบคมุรถยนต์และชดุควบมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั 1นนําต่าง 

โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ/ง แอนด์ แมนแูฟค
บริษัทฟอร์ด ไทยแลนด์ มอเตอร์ จํากดั เป็นต้น ซึ/งลกูค้าดงักล่าวเป็นลกูค้า

มีนโยบายในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลติเพื/อส่งออก โดยในปีนี 1ยงัมีแผนที/จะเปิดตวัรถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทกุกลุม่ ทําให้

17%



 

นอกจากนั 1นทางบริษัทยงัมุ่งเน้นที/จะขยา
โครงการอย่างต่อเนื/องจากภาครัฐ 
และผู้ผลติจากค่ายยโุรปที/มีแนวโน้มจะขยายกําลงัการผลิตมาที/ป
ประเทศและสง่ออกไปยงัต่างประเทศด้วย เพื/อลดความเสี/ยงจากสภาวะ
ปัจจยัภายในประเทศหลาย ๆ ด้าน 
 

ผู้ผลติรถยนต์ที/เป็นลกูค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 
บริษัทผู้ผลติรถยนต์ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ 
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มุ่งเน้นที/จะขยายตลาดจากกลุ่มผู้ผลิตที/เข้าร่วมโครงการอีโค คาร์ เฟส 
โครงการอย่างต่อเนื/องจากภาครัฐ และมีผู้ผลิตรถยนต์หลายรายเข้าร่วมโครงการแล้ว ทั 1งที/มีฐานการผลิตในไทย เพื/อส่งออก
และผู้ผลติจากค่ายยโุรปที/มีแนวโน้มจะขยายกําลงัการผลิตมาที/ประเทศไทย ทั 1งนี 1บริษัทมุ่งเน้น

สง่ออกไปยงัต่างประเทศด้วย เพื/อลดความเสี/ยงจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ซึ/งยังไม่เสถียรอนัเนื/องมาจาก
 

ผู้ผลติรถยนต์ที/เป็นลกูค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตั 1งแตปี่ 2553 – 2557) มีดงันี 1 
รุ่นรถยนต์ 

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

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

 
- BT-50, Mazda 2, Mazda 3 

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

 
- Xenon 
 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

อีโค คาร์ เฟส 2 ซึ/งปัจจุบนัได้รับการสานต่อ
และมีผู้ผลิตรถยนต์หลายรายเข้าร่วมโครงการแล้ว ทั 1งที/มีฐานการผลิตในไทย เพื/อส่งออก

บริษัทมุ่งเน้นที/จะขยายส่วนแบ่งตลาดทั 1งใน
เศรษฐกิจในประเทศ ซึ/งยังไม่เสถียรอนัเนื/องมาจาก

มีดงันี 1 

, Camry, Hilux Vigo, Yaris, Fortuner, Prius 

Jazz Hybrid and Civic Hybrid, Feed, Step wagon, Molilio 

Wagon, Triton, Fuso, Pajaro sport, 

7, Truck N*Series & F*Series 

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

Series 3, Series 5, CNG Bus and CNG Truck 

Corolado, TrailBlazer, Captiva, Cruze, Aveo and Sonic   



 

กลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ 
ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย
เล็กน้อยจากปีที/ผ่านมา  ซึ/งส่วนหนึ/ง
ของบริษัทสําหรับธุรกิจผลติสายควบคมุรถจักรยานยนต์ ได้แก่
มอเตอร์ จํากดั, บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากดั 
 

บริษัทมีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่ คือ
เป็นผู้ผลติรายใหญ่ในประเทศไทย ทั 1งนี 1 บริษัท
 

ในปี 2557 บริษัทสามารถขยายฐานลกูค้ารายใหม่เพิ/มขึ 1น
มุ่งเน้นที/กลุ่มลกูค้าในประเทศเป็นหลั
ชิ 1นสว่นจากภายในประเทศ ซึ/งทาํให้บริษัทมีโอก
เป็นผู้ผลติรายใหญ่ในประเทศไทย  
 
ผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ที/เป็นลกูค้าของบริษัท ใ

บริษัทผู้ผลติรถจกัรยานยนต์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 แบบ 
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ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีอตัราการเติบโตในอัตราที/ไม่สงูนกัช่วงหลายปีที/ผ่านมา และใ
ซึ/งส่วนหนึ/งเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจในประเทศและความต้องการของผู้บริโภคที/เปลี/ยนไป 

ของบริษัทสําหรับธุรกิจผลติสายควบคมุรถจักรยานยนต์ ได้แก่ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนแูฟคเจอริ/ง จํากัด
บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากดั และบริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (

คือ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนแูฟคเจอริ/ง จํากดั คิดเป็นร้อยละ
เป็นผู้ผลติรายใหญ่ในประเทศไทย ทั 1งนี 1 บริษัทมีนโยบายเพิ/มสว่นแบ่งตลาดจากลกูค้าเดมิและขยายฐานลกูค้าใหม่เพิ/มมากขึ 1น 

สามารถขยายฐานลกูค้ารายใหม่เพิ/มขึ 1น  2 ราย จากคา่ยจกัรยานยนต์จีนที/ขยายตลาดมา
มุ่งเน้นที/กลุ่มลกูค้าในประเทศเป็นหลกั ยงัมีผู้ผลิตจากจีนอีกหลายรายที/มาเปิดโรงงานในประเทศไทยโดยมีนโยบายจัดหา
ชิ 1นส่วนจากภายในประเทศ ซึ/งทาํให้บริษัทมีโอกาสในการขายเพิ/มขึ 1น ด้วยประสบการณ์และความชํานาญในการผลิต

 

ผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ที/เป็นลกูค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตั 1งแตปี่ 2553 - 2557) มีดงันี 1
บริษัทผู้ผลิตรถจกัรยานยนต์ รุ่นรถจกัรยานยนต์

 

 
-   Wave, Phantom, Nice, Dream, Sonic, CBR, NSR, Tena,   
    Click, Air Blade, Scoopy 
 
-  Smash, RC100, Step, Katana, Jarato, Hayata, Shogun,     
   Skydrive 
 
-  Mio, Nouvo, X-1, Spark Nano, Fino, Fiore, Ferano
 
-  Kaze, Boss, GTO, KL650, KLX300, KSR, KRK Victor, 
   KR, EX250 Ninja, ER650 
 
-   Gorila RK-125, Cruiser RK-125, Classic RK
   RK-125 
 
-   Go125 
 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ช่วงหลายปีที/ผ่านมา และในปีนี 1คาดว่าจะเติบโตเพียง
และความต้องการของผู้บริโภคที/เปลี/ยนไป กลุม่ลกูค้า

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนแูฟคเจอริ/ง จํากัด, บริษัท ไทยยามาฮ่า 
(ประเทศไทย) จํากดั 

ร้อยละ 10 ของยอดขายรวม เนื/องจาก
และขยายฐานลกูค้าใหม่เพิ/มมากขึ 1น  

ขยายตลาดมายงัประเทศไทย โดย
ที/มาเปิดโรงงานในประเทศไทยโดยมีนโยบายจัดหา

าสในการขายเพิ/มขึ 1น ด้วยประสบการณ์และความชํานาญในการผลิตจากการ

มีดงันี 1 
รุ่นรถจกัรยานยนต์ 

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

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

1, Spark Nano, Fino, Fiore, Ferano 

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

125, Classic RK-110, Monkey 



 

2.  ศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
 กลุ่มลูกค้าศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

เนื/องจากเป็นสว่นของการบริการอะไหลแ่ละซ่อมบํารุงรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ของผู้ผลิตแต่ละราย
กลุม่นี 1จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์

 

 บริษัทมีทมีการตลาดที/มีประสบการณ์ในการขายโดยตรงและมีการบริการหลงัการขายเป็นของตนเอง
ของบริษัทจะทําการหารายชื/อและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
จากนั 1นจะสง่ทีมการตลาดซึ/งมีความเชี/ยวชาญและไ
ความสําคัญของบริการหลงัการขาย เจ้าหน้าที/การตลาดจะเข้าเยี/ยมเยียนและพบปะกับลกูค้าอย่างสมํ/าเสมอเพื/อรับทราบ
ปัญหาและนาํไปปรับปรุงการปฏิบตังิานให้อยูใ่นระดบัสงูสดุตามที/ลกูค้าคาดหวงั

 

 2.3.3  การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย
บริษัทมีช่องทางการจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์ดงันี 1

• การจดัจําหนา่ยสายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลกัษณะ 
Manufacturer) ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์โดยตรง 
ที/ผู้ผลิตกําหนดไว้ในแต่ละรุ่น และทําสญัญากบัผู้ผลิตตามระยะเวลาในการผลติแต่ละรุ่น  ซึ/งมีระยะเวลาการ
ผลติประมาณ 4 - 

• การจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์หรือชิ 1นส่วน 
สายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลักษณะ 
รถจักรยานยนต์ (Second Tier) 
เป็นการผลติตามคํา

• การจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ให้แก่ศูนย์อะไหล่ของรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ในลกัษณะ 
จัดจําหน่ายในลักษณะ 
รถจกัรยานยนต์แตล่ะราย ทั 1งนี 1จะเป็นการจดัจําหน่ายตามใบคาํสั/งซื 1อเป็นครั 1ง ๆ ไป
 

 ในปัจจบุนั บริษัทมสีดัสว่นรายได้จากการขายในประเทศต่อต่างประเทศเท่ากบั
สง่ออกไปยงัประเทศมาเลเซีย จีน อินเดยี เวียดนาม ญี/ปุ่ น อนิโดนีเซีย
และฮงัการี 

 

 ทั 1งนี 1 ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ บริษัทจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก
ผู้ ผลิตชิ 1นส่วนซึ/งจะเริ/มตั 1งแต่บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิต โดยจะเปิดให้
บริษัทผู้ผลิตชิ 1นส่วนเข้าร่วมเสนอราคาเพื/อเป็นผู้ผลิตชิ 1นส่วน โดยการนําเสนอแบบและราคาของชิ 1นส่วนสําหรับ
รถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์เป็นรุ่น ๆ ไป 

 
 

 แบบ 
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ศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์  
กลุ่มลูกค้าศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นลูกค้าต่อเนื/องจากกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เนื/องจากเป็นสว่นของการบริการอะไหล่และซ่อมบํารุงรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ของผู้ผลิตแต่ละราย
กลุม่นี 1จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

ทมีการตลาดที/มีประสบการณ์ในการขายโดยตรงและมีการบริการหลงัการขายเป็นของตนเอง
ของบริษัทจะทําการหารายชื/อและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ/งมีทั 1งกลุ่มเป้าหมายที/เป็นบริษัทในเครือและกลุ่มเป้าหมายใหม่

ทีมการตลาดซึ/งมีความเชี/ยวชาญและได้รับการอบรมในเรื/องผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดีเข้าไปติดต่อ โดยบริษัท
ความสําคัญของบริการหลงัการขาย เจ้าหน้าที/การตลาดจะเข้าเยี/ยมเยียนและพบปะกับลกูค้าอย่างสมํ/าเสมอเพื/อรับทราบ
ปัญหาและนาํไปปรับปรุงการปฏิบตังิานให้อยูใ่นระดบัสงูสดุตามที/ลกูค้าคาดหวงั 

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
บริษัทมีช่องทางการจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ดงันี 1 

การจดัจําหนา่ยสายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลกัษณะ 
ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์โดยตรง (First Tier) โดยผลติตามแบบ 

ที/ผู้ผลติกําหนดไว้ในแต่ละรุ่น และทําสญัญากบัผู้ผลิตตามระยะเวลาในการผลติแต่ละรุ่น  ซึ/งมีระยะเวลาการ
 8 ปี สาํหรับรถยนต์ และ 2 - 3 ปี สาํหรับรถจกัรยานยนต์  

การจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์หรือชิ 1นส่วน 
สายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM 

(Second Tier) เพื/อผลิตเพิ/มเติมก่อนส่งให้แก่ผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ต่อไป
เป็นการผลติตามคําสั/งซื 1อของผู้ผลติชิ 1นสว่นนั 1น ๆ 

หน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ให้แก่ศูนย์อะไหล่ของรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ในลกัษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) 
จัดจําหน่ายในลักษณะ OEM เนื/องจากเป็นการจําหน่ายให้แก่ศูนย์บริการของผู้ ผลิตรถยนต์และ

รยานยนต์แตล่ะราย ทั 1งนี 1จะเป็นการจดัจําหน่ายตามใบคาํสั/งซื 1อเป็นครั 1ง ๆ ไป

ในปัจจบุนั บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากการขายในประเทศต่อต่างประเทศเท่ากบัร้อยละ 
สง่ออกไปยงัประเทศมาเลเซีย จีน อินเดยี เวียดนาม ญี/ปุ่ น อนิโดนีเซีย ออสเตรียเลยี

ทั 1งนี 1 ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ บริษัทจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก
ผู้ ผลิตชิ 1นส่วนซึ/งจะเริ/มตั 1งแต่บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิต โดยจะเปิดให้

ส่วนเข้าร่วมเสนอราคาเพื/อเป็นผู้ผลิตชิ 1นส่วน โดยการนําเสนอแบบและราคาของชิ 1นส่วนสําหรับ
รถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์เป็นรุ่น ๆ ไป  

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

เป็นลูกค้าต่อเนื/องจากกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
เนื/องจากเป็นสว่นของการบริการอะไหล่และซ่อมบํารุงรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ของผู้ผลิตแต่ละราย การขยายตวัของลกูค้า

ทมีการตลาดที/มีประสบการณ์ในการขายโดยตรงและมีการบริการหลงัการขายเป็นของตนเอง โดยเจ้าหน้าที/การตลาด
ซึ/งมีทั 1งกลุ่มเป้าหมายที/เป็นบริษัทในเครือและกลุ่มเป้าหมายใหม่  

ด้รับการอบรมในเรื/องผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดีเข้าไปติดต่อ โดยบริษัทได้เน้นถึง
ความสําคัญของบริการหลงัการขาย เจ้าหน้าที/การตลาดจะเข้าเยี/ยมเยียนและพบปะกับลกูค้าอย่างสมํ/าเสมอเพื/อรับทราบ

การจดัจําหนา่ยสายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลกัษณะ OEM (Original Equipment 
โดยผลติตามแบบ (Specification) 

ที/ผู้ผลติกําหนดไว้ในแต่ละรุ่น และทําสญัญากบัผู้ผลิตตามระยะเวลาในการผลติแต่ละรุ่น  ซึ/งมีระยะเวลาการ
 

การจัดจําหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์หรือชิ 1นส่วน (Components) ของ
 ให้แก่ผู้ ผลิตชิ 1นส่วนรถยนต์และ       

ตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ต่อไป โดย

หน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ให้แก่ศูนย์อะไหล่ของรถยนต์และ
REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใช้ช่องทางเดียวกันกับการ

เนื/องจากเป็นการจําหน่ายให้แก่ศูนย์บริการของผู้ ผลิตรถยนต์และ 
รยานยนต์แตล่ะราย ทั 1งนี 1จะเป็นการจดัจําหน่ายตามใบคาํสั/งซื 1อเป็นครั 1ง ๆ ไป 

ร้อยละ 96 ต่อร้อยละ 4 โดย มีการ
ออสเตรียเลยี บราซลิ เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา

ทั 1งนี 1 ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ บริษัทจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก
ผู้ ผลิตชิ 1นส่วนซึ/งจะเริ/มตั 1งแต่บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิต โดยจะเปิดให้

ส่วนเข้าร่วมเสนอราคาเพื/อเป็นผู้ผลิตชิ 1นส่วน โดยการนําเสนอแบบและราคาของชิ 1นส่วนสําหรับ



 

กระบวนการคดัเลือกผู้ผลิตชิ Hนส่วนสาํหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่น
 
 
 
 
 

ขั 1นตอนที/ 1 บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ประกาศแผนการผลติรถรุ่นใหม่ โดยให้รายละเอียดเกี/ยวกบัระยะเวลาที/
เริ/มออกแบบ ทดสอบ กระทั/งเริ/มทําการผลิตจริง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติ จํานวน และเงื/อนไขอื/น ๆ ของ
ผลติภณัฑ์ที/ต้องการแก่บริษัทผู้ผลิตชิ 1นสว่น 

ขั 1นตอนที/ 2 บริษัทผู้ผลิตชิ 1นส่วนดาํเนนิการออกแบบและ
ตลอดจนแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพในการผลิตให้แก่บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เพื/อ
พิจารณาคดัเลอืก 

ขั 1นตอนที/ 3 บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์พิจารณาคั
ต้องการ และแจ้งผลการคดัเลอืกให้แก่บริษัทผู้ผลติชิ 1นสว่นที/ได้รับการคดัเลอืกนั 1น

ขั 1นตอนที/ 4 ผู้ผลิตชิ 1นส่วนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ผลิต โดยมีการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษร และผู้ผลิตชิ 1นส่วนต้อง จัดทํา
แผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัแผนการผลติหลกัของผู้ประกอบรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์

ขั 1นตอนที/ 5 และ 6 บริษัทผู้ผลิตชิ 1นส่วนที/ได้รับการคัดเลือกดําเนินการผลิตส่งโรงงานผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามช่วง
ระยะเวลาต่าง ๆ ที/ผู้ประกอบรถกําหนด ตลอดจนต้องทาํการผลติสง่ให้ศู
ต่อไป 

 
2.3.4  ยอดการผลิตปี 2557
 

ปี 2557 
อุตสาหกรรมรถยนต์ ปี
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คนั แบง่เป็นยอดขายภายในประเทศ
2.45 ล้านคนั แบ่งเป็นยอดขายในประเทศ

 

โดยสาเหตทุี/ยอดขายในประเทศลดลง
ผ่านมา ซึ/งปัจจบุนัเศรษฐกิจยงัไม่ฟื1นตวั การเบิกจ่ายงบประมาณยงัไม่ได้ตามเป้าหมาย
ขณะที/ส่งออกมาจากเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว
ตะวนัออกกลาง ทําให้ทั 1ง
เพิ/มขึ 1นถึงร้อยละ 14.62
ในปีหน้า 

 

1 2

ผู้ผลิตประกาศแผน
การผลิตรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ 

ออกแบบและ /หรือ
ผลิตชิ�นงานต้นแบบ

1 2

ผู้ผลิตประกาศแผน
การผลิตรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ 
ออกแบบและ/ หรือ 

ผลิตชิ�นงานต้นแบบ

 แบบ 
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กระบวนการคดัเลือกผู้ผลิตชิ Hนส่วนสาํหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นมดีงันี H 

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ประกาศแผนการผลติรถรุ่นใหม่ โดยให้รายละเอียดเกี/ยวกบัระยะเวลาที/
เริ/มออกแบบ ทดสอบ กระทั/งเริ/มทําการผลิตจริง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติ จํานวน และเงื/อนไขอื/น ๆ ของ
ผลติภณัฑ์ที/ต้องการแก่บริษัทผู้ผลติชิ 1นสว่น  
บริษัทผู้ผลิตชิ 1นส่วนดําเนนิการออกแบบและ/หรือผลติชิ 1นงานต้นแบบ เพื/อประมาณการต้นทนุและนําเสนอราคา
ตลอดจนแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพในการผลิตให้แก่บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เพื/อ

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์พิจารณาคดัเลอืกผลิตภณัฑ์ที/มีคณุสมบตัิครบถ้วน ตรง
ต้องการ และแจ้งผลการคดัเลอืกให้แก่บริษัทผู้ผลติชิ 1นสว่นที/ได้รับการคดัเลอืกนั 1น
ผู้ผลิตชิ 1นส่วนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ผลิต โดยมีการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษร และผู้ผลิตชิ 1นส่วนต้อง จัดทํา

ารดําเนินงานให้สอดคล้องกบัแผนการผลติหลกัของผู้ประกอบรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์
บริษัทผู้ผลิตชิ 1นส่วนที/ได้รับการคัดเลือกดําเนินการผลิตส่งโรงงานผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามช่วง
ระยะเวลาต่าง ๆ ที/ผู้ประกอบรถกําหนด ตลอดจนต้องทําการผลติสง่ให้ศนูย์บริการหลงัการขายเพื/อใช้เป็นอะไหล่

2557 และแนวโน้มการผลิตปี 2558 

อุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 2557 จากการประเมินยอดการผลิตล่าสุดมองว่าจะตํ/ากว่าเ ป้าหมายที/ทาง
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (ส.อ.ท.) ได้ตั 1งไว้ที/ 2.1 ล้านคนั โดย ส.อ.ท.ได้ลดเป้าหมายลงมาอยู่ที/
คนั แบง่เป็นยอดขายภายในประเทศ 9 แสนคนัและส่งออก 1.12 – 1.13 ล้านคนั ลดลงจากปี

ล้านคนั แบ่งเป็นยอดขายในประเทศ 1.33 ล้านคนั สง่ออก 1.12 ล้านคนั 

โดยสาเหตทุี/ยอดขายในประเทศลดลง เป็นเพราะกําลงัซื 1อในประเทศที/ชะลอตัวมาก
ซึ/งปัจจบุนัเศรษฐกิจยงัไม่ฟื1นตวั การเบิกจ่ายงบประมาณยงัไม่ได้ตามเป้าหมาย

ขณะที/ส่งออกมาจากเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว และปัญหาโรคระบาดอีโบล่าในแอฟริกา ปัญหาการเมืองใน
อกกลาง ทําให้ทั 1ง 2 ตลาดนี 1มียอดขายลดลงมาก มีเพียงกลุ่มยูโรโซนที/มียอดนําเข้ารถยนต์จากไทย

14.62  เนื/องจากต้องเร่งนําเข้าก่อนที/รถยนต์จากไทยจะถกูตดัสิทธิพิเศษทางภาษี

ขั�นตอนคัดเลือกผู้
ผลิต

บริษัทฯ ได้รับเลือก ผลิตส่งโรงงานผู้ผลิต
(OEM )

3 4 5

ขั�นตอนคัดเลือกผู้ผลิต บริษัทฯ ได้รับเลือก  ผลิตส่งโรงงานผู้ผลิต

(OEM)  

3 4 5

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ประกาศแผนการผลติรถรุ่นใหม่ โดยให้รายละเอียดเกี/ยวกบัระยะเวลาที/
เริ/มออกแบบ ทดสอบ กระทั/งเริ/มทําการผลิตจริง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติ จํานวน และเงื/อนไขอื/น ๆ ของ

หรือผลติชิ 1นงานต้นแบบ เพื/อประมาณการต้นทนุและนําเสนอราคา
ตลอดจนแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพในการผลิตให้แก่บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เพื/อ

ดเลอืกผลิตภณัฑ์ที/มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามคณุสมบติัที/
ต้องการ และแจ้งผลการคดัเลอืกให้แก่บริษัทผู้ผลติชิ 1นสว่นที/ได้รับการคดัเลอืกนั 1น 
ผู้ผลิตชิ 1นส่วนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ผลิต โดยมีการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษร และผู้ผลิตชิ 1นส่วนต้อง จัดทํา

ารดําเนินงานให้สอดคล้องกบัแผนการผลติหลกัของผู้ประกอบรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ 

บริษัทผู้ผลิตชิ 1นส่วนที/ได้รับการคัดเลือกดําเนินการผลิตส่งโรงงานผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามช่วง
นย์บริการหลงัการขายเพื/อใช้เป็นอะไหล่

จากการประเมินยอดการผลิตล่าสุดมองว่าจะตํ/ากว่าเป้าหมายที/ทาง                  
ได้ลดเป้าหมายลงมาอยู่ที/ 2 ล้าน

ล้านคนั ลดลงจากปี 2556 ซึ/งผลติรวม 
 

ะกําลงัซื 1อในประเทศที/ชะลอตัวมากและปัญหาการเมืองช่วงที/
ซึ/งปัจจุบนัเศรษฐกิจยงัไม่ฟื1นตวั การเบิกจ่ายงบประมาณยงัไม่ได้ตามเป้าหมาย ราคาสนิค้าเกษตรลดลง 

และปัญหาโรคระบาดอีโบล่าในแอฟริกา ปัญหาการเมืองใน
มีเพียงกลุ่มยูโรโซนที/มียอดนําเข้ารถยนต์จากไทย

เนื/องจากต้องเร่งนําเข้าก่อนที/รถยนต์จากไทยจะถกูตดัสิทธิพิเศษทางภาษี (จีเอสพี)         

ผลิตส่งโรงงานผู้ผลิต 

6 

ผลิตส่งโรงงานผู้ผลิต ผลิตอะไหล่ 

(REM) 

6 



 

ปัจจุบันประเทศไทยผลิตรถยนต์เป็นอันดับ
อินโดนีเซียจะมอีตัราการเตบิโตของอตุสาหกรรมรถยนต์ปี
แต่ภาพรวมทกุฝ่ายเชื/อว่าไทยยงัมีศกัยภาพที/ดกีว่า

 

ปี 2558 
จากการที/ประเทศไทยมนีโยบายส่งเสริมการผลิตรถยนต์ประหยัดพลงังานตามมาตรฐานสากล
ซึ/งคาดการณ์ว่าจะทําให้ยอดผลติรถยนต์เพิ/มขึ 1นอีกกว่า
ให้กับประผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
คนไทย อีกทั 1งการร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ผลิตชิ 1นส่วนยานยนต์กบักรมอาชีวศึกษาเพื/อตั 1งสถาบนัพฒันาบคุลากร
ด้านยานยนต์ เพื/อให้มีความพร้อมที/จะเข้าสูก่ารเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

 

อีกทั 1งการปรับตวัเพื/อรอง
จะบังคับใช้ภาษีจากเดิมคิดตามปริมาตรกระบอกสูบรถยนต์
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสูส่ิ/งแวดล้อมแทน
พฒันารถยนต์ใหม่ ๆ
ที/มุง่เน้นลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูส่ิ/งแวดล้อม

 

และนอกจากนี 1การที/กระทรวงอตุสาหกรรมรับที/จะพจิารณาแนวทางและรูปแบบการจัดตั 1งศนูย์ทดสอบยานยนต์
และสนามทดสอบยานยนต์
เพื/อช่วยลดภาระผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ 1นส่วนยานยนต์โดยเฉพาะ
จําเป็นต้องสง่ชิ 1นสว่นไปทดสอบมาตรฐานในต่างประเทศ
ความสามารถการแข่งขนัให้กบัผู้ประกอบการไทยได้อีกทางหนึ/งด้วย

 

จึงประมาณการยอดการผลิตปี
เนื/องจากการปรับเงินเดอืนข้าราชการ การท่องเที/ยวฟื1นตวั 
1.2 ล้านคนั  หากเศรษฐกิจดีขึ 1นก็อาจไปถึงระดบั
ในปี 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ 
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ปัจจุบันประเทศไทยผลิตรถยนต์เป็นอันดับ 9 ของโลก และมียอดส่งออกรถยนต์อันดับ
อินโดนีเซียจะมีอตัราการเตบิโตของอตุสาหกรรมรถยนต์ปี 2557 ร้อยละ 15 สงูกว่าไทยที/คาดว่าจะโตร้อยละ
แต่ภาพรวมทกุฝ่ายเชื/อว่าไทยยงัมีศกัยภาพที/ดกีว่า และจะยงัรักษาฐานการผลิตอนัดบัหนึ/งในอาเซียนได้

จากการที/ประเทศไทยมนีโยบายส่งเสริมการผลิตรถยนต์ประหยดัพลงังานตามมาตรฐานสากล
ซึ/งคาดการณ์ว่าจะทําให้ยอดผลติรถยนต์เพิ/มขึ 1นอีกกว่า 1 ล้านคนั รวมทั 1งภาครัฐบาลมุ่งเน้นเตรียมความพร้อม
ให้กับประผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที/เกี/ยวกับยานยนต์และชิ 1นส่วนที/เป็น

อีกทั 1งการร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ผลิตชิ 1นส่วนยานยนต์กบักรมอาชีวศึกษาเพื/อตั 1งสถาบนัพฒันาบคุลากร
เพื/อให้มีความพร้อมที/จะเข้าสูก่ารเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

อีกทั 1งการปรับตวัเพื/อรองรับการปรับโครงสร้างสรรพสามิตรถยนต์ใหม่วนัที/ 1 มกราคม
จะบังคับใช้ภาษีจากเดิมคิดตามปริมาตรกระบอกสูบรถยนต์ มาเป็นคิดตามปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสูส่ิ/งแวดล้อมแทน สง่ผลให้การพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย จะเน้นการ

ๆ ภายใต้แนวคดิ "กรีนเทคโนโลยี" ซึ/งเป็นแนวโน้มของโลกตามแบบอย่างของสหรัฐและยโุรป
ที/มุง่เน้นลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูส่ิ/งแวดล้อม 

และนอกจากนี 1การที/กระทรวงอตุสาหกรรมรับที/จะพจิารณาแนวทางและรูปแบบการจัดตั 1งศนูย์ทดสอบยานยนต์
และสนามทดสอบยานยนต ์ตามที/สมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยร้องขอให้รัฐบาลสนบัสนนุงบประมาณสร้าง
เพื/อช่วยลดภาระผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ 1นส่วนยานยนต์โดยเฉพาะ
จําเป็นต้องสง่ชิ 1นสว่นไปทดสอบมาตรฐานในต่างประเทศ การไม่สง่ไปต่างประเทศเป็นการช่วยลดต้นทนุเพิ/มขีด
ความสามารถการแข่งขนัให้กบัผู้ประกอบการไทยได้อีกทางหนึ/งด้วย 

จึงประมาณการยอดการผลิตปี 2558 อยู่ในระดับ 2.2 – 2.3 ล้านคัน แบ่งเป็นตลาดในประเทศ
เนื/องจากการปรับเงินเดอืนข้าราชการ การท่องเที/ยวฟื1นตวั และการลงทนุภาครัฐ

หากเศรษฐกิจดีขึ 1นก็อาจไปถึงระดบั 1.3 ล้านคนั และจะสามารถผลิตให้ถึงเป้าหมาย

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

และมียอดส่งออกรถยนต์อันดับ 13 ของโลก แม้ว่า
สงูกว่าไทยที/คาดว่าจะโตร้อยละ 12 

และจะยงัรักษาฐานการผลติอนัดบัหนึ/งในอาเซียนได้ 

จากการที/ประเทศไทยมีนโยบายสง่เสริมการผลิตรถยนต์ประหยดัพลงังานตามมาตรฐานสากล (อีโคคาร์เฟส 2) 
รวมทั 1งภาครัฐบาลมุ่งเน้นเตรียมความพร้อม

ที/เกี/ยวกับยานยนต์และชิ 1นส่วนที/เป็น   
อีกทั 1งการร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ผลิตชิ 1นส่วนยานยนต์กบักรมอาชีวศึกษาเพื/อตั 1งสถาบนัพฒันาบคุลากร

เพื/อให้มีความพร้อมที/จะเข้าสูก่ารเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (เออีซี) ปี 2558 

มกราคม 2559 ที/กรมสรรพสามิต
มาเป็นคิดตามปริมาณการปล่อยก๊าซ

ส่งผลให้การพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย จะเน้นการ
ซึ/งเป็นแนวโน้มของโลกตามแบบอย่างของสหรัฐและยโุรป

และนอกจากนี 1การที/กระทรวงอตุสาหกรรมรับที/จะพจิารณาแนวทางและรูปแบบการจัดตั 1งศนูย์ทดสอบยานยนต์
ามที/สมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยร้องขอให้รัฐบาลสนบัสนนุงบประมาณสร้าง 

เพื/อช่วยลดภาระผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ 1นส่วนยานยนต์โดยเฉพาะ Tier 2 และ Tier 3 ที/ปัจจุบัน
การไม่สง่ไปต่างประเทศเป็นการช่วยลดต้นทนุเพิ/มขีด

ล้านคัน แบ่งเป็นตลาดในประเทศ 1 ล้านคัน 
และการลงทนุภาครัฐ ส่วนส่งออกคาดว่าจะมีจํานวน 

และจะสามารถผลิตให้ถึงเป้าหมาย 3 ล้านคนัได้



 

สถติิยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์

 รถยนต์

 
ปี 

ยอดผลิต 
(คนั) 

ยอดขายใน
ประเทศ 

(คนั) 

ยอดส่งออก

  

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

2556 2,457,057 1,335,754 1,121,303

2557* 1,568,940 626,781 

 *ข้อมลูสะสม 10 เดือน (มกราคม – ตลุาคม

 
สภาวะการแข่งขันในต่างประเทศ 
ในสภาวะการแข่งขนัต่างประเทศปัจจุบนั ผู้ผลิตรถยนต์ใช้นโยบายการจัดซื 1อแบบ 
ชิ 1นสว่นวตัถดุิบจากผู้ผลิตทั/วโลก ซึ/งแปลวา่มีโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ 1น และมีโอกาสที/จะถกูคู่แข่งแย่งลกูค้าไปในเวลาเดียวกัน 
ผู้ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่มกัถูกเปรียบเทียบราคากับประเทศอินโดนีเซีย จีน อินเดีย และญี/ปุ่ น การเสนอราคาจึงจําเป็นต้อง
คํานงึถึงราคาของผู้ผลติในประเทศต่าง ๆ ดงัที/ได้ก
 

แต่ในอีกมมุหนึ/ง ความสามารถในการจดัส่งและการดแูลคณุภาพยงัคงเป็นสิ/งที/ผู้ผลิตรถยนต์ให้ความสาํคญั
ฐานการผลิตแห่งเดียวสําหรับส่งชิ 1นสว่นให้กับประเทศต่าง
จัดส่งเพื/อรองรับการผลิตแบบ Just-in-time 
ประเทศ และการแก้ไขปรับปรุงด้านคณุภาพ ก็ไม่สามารถดาํเนนิการได้รวดเร็วเช่นเดยีวกับการซื 1อภายในประเทศ ดงั
หลายประเทศจะตํ/ากว่าของประเทศไทยแต่เมื/อพิจารณาทั 1งสามปัจจัยรวมกัน สินค้าที/ผลิตจากประเทศไทยมีราคาสงูกว่าอินเดียและ
จีน แตร่าคาและคณุภาพยงัเป็นรองญี/ปุ่ น และการที/ประเทศไทยตั 1งอยู่ในจุดศนูย์กลางของอาเซียนจึงเป็นข้อได้เปรียบในการที/ผู้ผลิต
รถยนต์จะใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าภายในภมิูภาค จึงสามารถมองได้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนั 1นยังมีความ
ได้เปรียบและโอกาสไม่น้อยเช่นกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ 
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สถติยิอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์    

รถยนต์ รถจกัรยานยนต์

ยอดส่งออก 
(คนั) 

อัตรา 
การเตบิโต 

ยอดผลิต 
(คนั) 

ยอดขายใน
ประเทศ 

(คนั) 

 

ของยอดผลติ 
(%)  

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

1,121,303 1 2,218,625 1,884,845 

942,159 (26) 1,669,235 1,417,966 

ตลุาคม)       
ที/มา : สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วนัที/ 

ในสภาวะการแข่งขนัต่างประเทศปัจจุบนั ผู้ผลิตรถยนต์ใช้นโยบายการจัดซื 1อแบบ Global Sourcing 
ซึ/งแปลวา่มีโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ 1น และมีโอกาสที/จะถกูคู่แข่งแย่งลกูค้าไปในเวลาเดียวกัน 

ผู้ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่มกัถูกเปรียบเทียบราคากับประเทศอินโดนีเซีย จีน อินเดีย และญี/ปุ่ น การเสนอราคาจึงจําเป็นต้อง
ๆ ดงัที/ได้กล่าวไว้ โดยผู้ที/ทําราคาได้ถกูที/สดุจะมโีอกาสได้รับเลอืกมากที/สดุ 

แต่ในอีกมมุหนึ/ง ความสามารถในการจดัส่งและการดแูลคณุภาพยงัคงเป็นสิ/งที/ผู้ผลิตรถยนต์ให้ความสาํคญั
ฐานการผลิตแห่งเดียวสําหรับส่งชิ 1นสว่นให้กับประเทศต่าง ๆ จะต้องคํานึงถึงการมีสต๊อกสินค้าให้มีปริมาณเพียงพอ การบริหารการ

time การปรับปรุงความสามารถในด้านภาษา ซึ/งยังคงเป็นอุปสรรคในการติดต่องานข้าม
ประเทศ และการแก้ไขปรับปรุงด้านคณุภาพ ก็ไม่สามารถดาํเนนิการได้รวดเร็วเช่นเดยีวกับการซื 1อภายในประเทศ ดงั
หลายประเทศจะตํ/ากว่าของประเทศไทยแต่เมื/อพิจารณาทั 1งสามปัจจัยรวมกัน สินค้าที/ผลิตจากประเทศไทยมีราคาสงูกว่าอินเดียและ
จีน แตร่าคาและคณุภาพยงัเป็นรองญี/ปุ่ น และการที/ประเทศไทยตั 1งอยู่ในจุดศนูย์กลางของอาเซียนจึงเป็นข้อได้เปรียบในการที/ผู้ผลิต

ต์จะใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าภายในภมิูภาค จึงสามารถมองได้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนั 1นยังมีความ

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

รถจกัรยานยนต์ 

ยอดส่งออก 
(คนั) 

อตัรา 
การเตบิโต 

 

ของยอดผลติ 
(%) 

313,991 28 

333,780 (15) 

230,983 (13) 

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วนัที/  31 ตลุาคม 2557  

Global Sourcing ซึ/งจะทําการเปรียบเทียบราคา
ซึ/งแปลวา่มีโอกาสในการขายสนิค้าได้มากขึ 1น และมีโอกาสที/จะถกูคู่แข่งแย่งลกูค้าไปในเวลาเดียวกัน 

ผู้ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่มกัถูกเปรียบเทียบราคากับประเทศอินโดนีเซีย จีน อินเดีย และญี/ปุ่ น การเสนอราคาจึงจําเป็นต้อง
ล่าวไว้ โดยผู้ที/ทําราคาได้ถกูที/สดุจะมีโอกาสได้รับเลอืกมากที/สดุ  

แต่ในอีกมมุหนึ/ง ความสามารถในการจดัส่งและการดแูลคณุภาพยงัคงเป็นสิ/งที/ผู้ผลิตรถยนต์ให้ความสาํคญั ยกตวัอย่างเช่น การใช้
มีสต๊อกสินค้าให้มีปริมาณเพียงพอ การบริหารการ

การปรับปรุงความสามารถในด้านภาษา ซึ/งยังคงเป็นอุปสรรคในการติดต่องานข้าม
ประเทศ และการแก้ไขปรับปรุงด้านคณุภาพ ก็ไม่สามารถดาํเนนิการได้รวดเร็วเช่นเดยีวกับการซื 1อภายในประเทศ ดงันั 1นแม้ว่าราคาใน
หลายประเทศจะตํ/ากว่าของประเทศไทยแต่เมื/อพิจารณาทั 1งสามปัจจัยรวมกัน สินค้าที/ผลิตจากประเทศไทยมีราคาสงูกว่าอินเดียและ
จีน แตร่าคาและคณุภาพยงัเป็นรองญี/ปุ่ น และการที/ประเทศไทยตั 1งอยู่ในจุดศนูย์กลางของอาเซียนจึงเป็นข้อได้เปรียบในการที/ผู้ผลิต

ต์จะใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าภายในภมิูภาค จึงสามารถมองได้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนั 1นยังมีความ



 

 2.4 การจดัหาผลิตภัณฑ์ 
  2.4.1  กาํลงัการผลิต 

บริษัทมีกําลงัการผลิตและอตัราการใช้กําลงัการผลิตในช่วงปี 
 
สายควบคุมรถยนต์ 

กําลงัการผลติ (เส้น) 
การผลติจริง (เส้น) 
อตัราการใช้กําลงัการผลติ 

สายควบคุมรถจกัรยานยนต์

กําลงัการผลติ (เส้น) 
การผลติจริง (เส้น) 
อตัราการใช้กําลงัการผลติ 

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

กําลงัการผลติรวม (ชดุ) 
การผลติจริง - แบบใช้สายควบคมุ
อตัราการใช้กําลงัการผลติ 

ยอดรวมทุกผลติภัณฑ์ 

กําลงัการผลติรวม (ชดุ) 
การผลติจริง - แบบใช้สายควบคมุ
อตัราการใช้กําลงัการผลติ 

** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม 
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บริษัทมีกําลงัการผลิตและอตัราการใช้กําลงัการผลิตในช่วงปี 2555 - 2557 ดงัตารางต่อไปนี 1 
2555** 2556

  
45,471,720 49,880,160
27,384,696 33,003,901

อตัราการใช้กําลงัการผลติ (ร้อยละ) 60% 
สายควบคุมรถจกัรยานยนต์  

23,843,302 26,227,632
10,955,124 9,669,714

อตัราการใช้กําลงัการผลติ (ร้อยละ) 46% 
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์  

3,259,200 3,537,600
แบบใช้สายควบคมุ (ชดุ) 861,156 1,141,185

อตัราการใช้กําลงัการผลติ (ร้อยละ) 26% 
  

72,574,222 79,645,392
แบบใช้สายควบคมุ (ชดุ) 39,200,976 43,814,800

อตัราการใช้กําลงัการผลติ (ร้อยละ) 54% 
มกราคม – กนัยายน 2555, บนัทึกตามการเปลี/ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ดงัตารางต่อไปนี 1  
2556 2557 

 
49,880,160 54,226,400 
33,003,901 28,706,933 

66% 52% 
  

26,227,632 26,227,632 
9,669,714 8,267,196 

36% 31% 
  

3,537,600 3,921,600 
1,141,185 467,369 

32% 11% 
 

79,645,392 84,375,632 
43,814,800 37,441,498 

55% 44% 
บนัทึกตามการเปลี/ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 



 

2.4.2 ขั Hนตอนการผลิต
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั 1นตอนการผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
การผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์มีขั 1นตอนการผลติที/เหมือนกนัทกุประการ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 
ดงันี 1 
1.    ขั 1นตอนการผลติสายนอก  เริ/มจากการเตรียมวัตถุดิบ

ลกูค้ามารีดให้แบน จากนั 1นจงึนําลวดซึ/งได้ผ่านการรีดแบนแล้วมาเข้าเครื/องม้วนเป็นท่อ แล้ว
จึงนาํท่อที/ได้มาหุ้มพลาสติกอกีชั 1นหนึ/ง ก่อนที/จะตดัให้ได้ขนาดตามต้องการ

2.    ขั 1นตอนการผลติสายใน   เริ/มจากการนําลวดสําเร็จรูปมาตดัให้ได้ขนาดตามต้องการ ปอกฉนวนที/ปลาย 
หุ้มพลาสติก
นอก

3.    ขั 1นตอนการผลติชิ 1นสว่น  นําเม็ดพลาสติกมาหลอมและฉีดขึ 1นรูปพลาสติกตามแบบที/ต้องการเพื/อนําไปเ
       พลาสติกสําเร็จรูป ประกอบสาํหรับสายควบคมุรถยนต์ตอ่ไป
4.    ขั 1นตอนการประกอบ    นําสายนอกมาประกอบกับสายใน โดยติดอุปกรณ์และชิ 1นส่วนประกอบอื/น ๆ ตาม

คณุลกัษณะของสายควบคมุรถยนต์ประเภทที/ต้องการ
5.    ขั 1นตอนการตรวจสอบคณุภาพ  บริษัทจะทาํการตรวจสอบคณุภา

เตรียมสง่มอบให้แก่ลกูค้าตอ่ไป

รีดลวดกลมให้แบน 

ม้วนเป็นท่อ 

นําท่อที ได้มาหุ้ม 
พลาสตกิอีกชั Hน 

ตัดตาม ขนาดที  
ต้องการ 

ขั Hนตอนการผลิตสายนอก

รีดลวดกลมให้แบน 

ม้วนเป็นท่อ 

นําท่อที ได้มาหุ้ม 
พลาสตกิอีกชั Hน 

  ตดัตามขนาดที  
 

 
ต้องการ 

  ขั Hนตอนการผลิตสายนอก

 แบบ 
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ขั Hนตอนการผลิต 

ขั 1นตอนการผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
การผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์มีขั 1นตอนการผลติที/เหมือนกนัทกุประการ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 

เริ/มจากการเตรียมวัตถุดิบ โดยนําลวดกลมที/มีคุณภาพและขนาดตามความต้องการของ
ลกูค้ามารีดให้แบน จากนั 1นจงึนําลวดซึ/งได้ผ่านการรีดแบนแล้วมาเข้าเครื/องม้วนเป็นท่อ แล้ว
จึงนาํท่อที/ได้มาหุ้มพลาสติกอกีชั 1นหนึ/ง ก่อนที/จะตดัให้ได้ขนาดตามต้องการ
เริ/มจากการนําลวดสาํเร็จรูปมาตดัให้ได้ขนาดตามต้องการ ปอกฉนวนที/ปลาย 
หุ้มพลาสติก) ใช้แรงกดทําให้ลวดนั 1นบานออก และใส่หวัยึด เพื/อรอนําไปประกอบกับสาย
นอก 
นําเม็ดพลาสติกมาหลอมและฉีดขึ 1นรูปพลาสติกตามแบบที/ต้องการเพื/อนําไปเ
ประกอบสาํหรับสายควบคมุรถยนต์ต่อไป 
นําสายนอกมาประกอบกับสายใน โดยติดอุปกรณ์และชิ 1นส่วนประกอบอื/น ๆ ตาม
คณุลกัษณะของสายควบคมุรถยนต์ประเภทที/ต้องการ 
บริษัทจะทาํการตรวจสอบคณุภาพของชิ 1นงานก่อนที/จะบรรจุผลิตภณัฑ์ที/ผลิตได้ลงกลอ่งเพื/อ
เตรียมสง่มอบให้แก่ลกูค้าตอ่ไป 

 

ขั Hนตอนการผลิตสายนอก 

ตัดตาม

ขึ Hนรูปปลายสายใน

ปอกฉนวนกรณีที ลวดนัHน  
หุ้มพลาสตกิ 

 

ประกอบ 

ติดอุปกรณ์ ตัวยึด ตาม 
คุณลักษณะประเภทของ 

สายควบคุม 

ตรวจสอบ 

บรรจุเพื อเตรียมจัดส่ง 

ขั Hนตอนการผลิตสายในขั Hนตอนการผลิตสายนอก 

  

 

ขึ Hนรูปปลายสายใน

ประกอบ 

   ติดอุปกรณ์ ตวัยึด ตาม 
  คุณลักษณะประเภทของ 

สายควบคุม 

ตรวจสอบ 

บรรจุเพื อเตรียมจัดส่ง 

  ขั Hนตอนการผลิตสายใน

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

การผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์มีขั 1นตอนการผลติที/เหมือนกนัทกุประการ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ขั 1นตอน หลกั 

โดยนําลวดกลมที/มีคุณภาพและขนาดตามความต้องการของ
ลกูค้ามารีดให้แบน จากนั 1นจงึนําลวดซึ/งได้ผ่านการรีดแบนแล้วมาเข้าเครื/องม้วนเป็นท่อ แล้ว
จึงนาํท่อที/ได้มาหุ้มพลาสติกอกีชั 1นหนึ/ง ก่อนที/จะตดัให้ได้ขนาดตามต้องการ 
เริ/มจากการนําลวดสาํเร็จรูปมาตดัให้ได้ขนาดตามต้องการ ปอกฉนวนที/ปลาย (กรณีที/ลวดนั 1น

ใช้แรงกดทําให้ลวดนั 1นบานออก และใส่หวัยึด เพื/อรอนําไปประกอบกับสาย

นําเม็ดพลาสติกมาหลอมและฉีดขึ 1นรูปพลาสติกตามแบบที/ต้องการเพื/อนําไปเป็นสว่น 

นําสายนอกมาประกอบกับสายใน โดยติดอุปกรณ์และชิ 1นส่วนประกอบอื/น ๆ ตาม

พของชิ 1นงานก่อนที/จะบรรจุผลิตภณัฑ์ที/ผลิตได้ลงกลอ่งเพื/อ

ลวดสาํเร็จรูป 

ตัดตาม ขนาดที  
ต้องการ 

ขึ Hนรูปปลายสายใน 

ใส่หวัยึด 

ขั Hนตอนการผลิตสายใน 

ลวดสาํเร็จรูป 

  ตดัตามขนาดที  
 ต้องการ 

ขึ Hนรูปปลายสายใน 

ใส่หวัยึด 

ขั Hนตอนการผลิตสายใน 



 

ขั 1นตอนการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
  

การผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบง่ออกได้เป็น 
1. 

2. 

3. 
4. 

 
 
 
 
 

2.4.3   การจัดหาวัตถดุบิ
ในการผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์นั 1น บริษัทมีการ
จัดหาวัตถดุิบและชิ 1นส่วนประกอบจากทั 1งคู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทั 1งนี 1ชิ 1นส่วนประกอบต่าง ๆ 
(Component Parts) 
จะผลติ 
 

ในปี 2557 บริษัทมีการจดัซื 1อวตัถดุิบและชิ 1นสว่นประกอบเพื/อนํามาใช้ในกระบวนการผลิตสายควบคมุรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ คิดเป็นมลูค่ารวมทั 1งสิ 1นประมาณ 
บาท ทั 1งนี 1เป็นการจดัซื 1อในประเทศไทยประมาณร้อยละ 
30 โดยวัตถุดิบและชิ 1นส่วนประกอบหลักที/บริษัทซื 1อมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบและชิ 1นส่วน
ประกอบประเภทเหลก็ ยาง ลวด เม็ดพลาสติก และมอเตอร์

 

สาํหรับคู่ค้าของบริษัทนั 1นมีจํานวนหลายรายซึ/งสว่นใหญ่จะเป็นคู่ค้ากบับริษัทมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีคู่ค้า 
1 ราย ที/มียอดสั/งซื 1อรวมจากบริษัทในปี
ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
คอร์ปอเรชั/น ได้แก่ วตัถดิุบและชิ 1นส่วนประกอบประเภทยาง ส่วนประกอบสําเร็จรูป เหล็ก และเม็ดพลาสติก 
เพื/อนาํมาใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
โดยสาเหตุที/บริษัทต้องจัดซื 1อวัตถดุิบและชิ 1นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น
ประกอบดงักลา่วเป็นชิ 1นส่วนประกอบที/ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้
เองหรือไม่สามารถจดัหาวตัถดุิบจา

นําโครงมาใส่ชุดอุปกรณ์

ใส่ส่วนประกอบ
(สายเคเบิล ลูกล้อ มอเตอร์)

ใส่น๊อตและตวัยดึ

ขั�นตอนการผลิตชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ตรวจสอบ

บรรจุเพื=อเตรียมจดัส่ง

 แบบ 
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ขั 1นตอนการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
      

การผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบง่ออกได้เป็น 
 ขั 1นตอนการประกอบโครงชดุรางเลื/อน เริ/มจากการนาํโครงเหลก็ที/จดัซื 1อมาประกอบเข้าชดุ

ตามแบบที/ต้องการ 
 ขั 1นตอนการประกอบชิ 1นส่วนหลกั เป็นการติดตั 1งมอเตอร์ ลกูล้อ และสายเคเบิล 

สายควบคมุ) ทาจาระบ ีเป็นต้น 
 ขั 1นตอนการประกอบเก็บรายละเอียด เก็บรายละเอยีดตา่ง ๆ และใสต่วัน๊อต หรือตวัยดึ
 ขั 1นตอนการตรวจสอบคณุภาพ โดยจะต้องมีการตรวจสอบคณุภาพของชิ 1นงาน ก่อนที/จะ

บรรจผุลติภณัฑ์ที/ผลติได้ลงกลอ่งเพื/อเตรียมสง่มอบให้แก่ลกูค้าต่อไป

การจัดหาวัตถดิุบ 
ในการผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์นั 1น บริษัทมีการ
จัดหาวัตถดิุบและชิ 1นส่วนประกอบจากทั 1งคู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทั 1งนี 1ชิ 1นส่วนประกอบต่าง ๆ 
(Component Parts) ที/บริษัทสั/งซื 1อนั 1นเป็นชิ 1นสว่นที/บริษัทยงัไม่สามารถหาผู้ผลิตในประเทศได้ หรือไม่คุ้มทนุที/

บริษัทมีการจดัซื 1อวตัถดุิบและชิ 1นสว่นประกอบเพื/อนํามาใช้ในกระบวนการผลิตสายควบคมุรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ คิดเป็นมลูค่ารวมทั 1งสิ 1นประมาณ 
บาท ทั 1งนี 1เป็นการจดัซื 1อในประเทศไทยประมาณร้อยละ 70 และเป็นการจดัซื 1อจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 

โดยวัตถุดิบและชิ 1นส่วนประกอบหลักที/บริษัทซื 1อมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบและชิ 1นส่วน
ประกอบประเภทเหล็ก ยาง ลวด เม็ดพลาสติก และมอเตอร์  เป็นต้น  

หรับคู่ค้าของบริษัทนั 1นมีจํานวนหลายรายซึ/งสว่นใหญ่จะเป็นคู่ค้ากบับริษัทมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีคู่ค้า 
ราย ที/มียอดสั/งซื 1อรวมจากบริษัทในปี 2557 มากกว่าร้อยละ 10 ของยอดการสั/งซื 1อรวมของบริษัท

ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 14.7 ทั 1งนี 1วตัถดิุบและชิ 1นส่วนประกอบหลกัที/ซื 1อจากไฮเลก็ซ์ 
คอร์ปอเรชั/น ได้แก่ วตัถดิุบและชิ 1นส่วนประกอบประเภทยาง ส่วนประกอบสําเร็จรูป เหล็ก และเม็ดพลาสติก 
เพื/อนาํมาใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ทต้องจัดซื 1อวัตถดุิบและชิ 1นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น
ประกอบดงักลา่วเป็นชิ 1นส่วนประกอบที/ไมส่ามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือป

หรือไม่สามารถจดัหาวตัถดุิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ดงันั 1นการซื 1อจาก

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

การผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบง่ออกได้เป็น 4 ขั 1นตอนหลกัดงันี 1 
ารนาํโครงเหลก็ที/จดัซื 1อมาประกอบเข้าชดุ

ขั 1นตอนการประกอบชิ 1นส่วนหลกั เป็นการติดตั 1งมอเตอร์ ลกูล้อ และสายเคเบิล (แบบ

ขั 1นตอนการประกอบเก็บรายละเอียด เก็บรายละเอยีดตา่ง ๆ และใสต่วัน๊อต หรือตวัยดึ 
าพ โดยจะต้องมีการตรวจสอบคณุภาพของชิ 1นงาน ก่อนที/จะ

บรรจผุลติภณัฑ์ที/ผลติได้ลงกลอ่งเพื/อเตรียมสง่มอบให้แก่ลกูค้าต่อไป 

ในการผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์นั 1น บริษัทมีการ
จัดหาวัตถดิุบและชิ 1นส่วนประกอบจากทั 1งคู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทั 1งนี 1ชิ 1นส่วนประกอบต่าง ๆ 

ารถหาผู้ผลิตในประเทศได้ หรือไม่คุ้มทนุที/

บริษัทมีการจดัซื 1อวตัถดุิบและชิ 1นสว่นประกอบเพื/อนํามาใช้ในกระบวนการผลิตสายควบคมุรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ คิดเป็นมลูค่ารวมทั 1งสิ 1นประมาณ 1,500 ล้าน

และเป็นการจดัซื 1อจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 
โดยวัตถุดิบและชิ 1นส่วนประกอบหลักที/บริษัทซื 1อมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบและชิ 1นส่วน

หรับคู่ค้าของบริษัทนั 1นมีจํานวนหลายรายซึ/งสว่นใหญ่จะเป็นคู่ค้ากบับริษัทมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีคู่ค้า 
ของยอดการสั/งซื 1อรวมของบริษัท ได้แก่      

วตัถดุิบและชิ 1นส่วนประกอบหลกัที/ซื 1อจากไฮเลก็ซ์ 
คอร์ปอเรชั/น ได้แก่ วตัถดุิบและชิ 1นส่วนประกอบประเภทยาง ส่วนประกอบสําเร็จรูป เหล็ก และเม็ดพลาสติก 
เพื/อนาํมาใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ทต้องจัดซื 1อวัตถดุิบและชิ 1นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น นั 1น เนื/องจากชิ 1นส่วน
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที/จะผลิต

การซื 1อจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น ซึ/ง



 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที/มีนโยบายในการสนบัสนนุด้านวตัถดุิบและชิ 1นส่วนประกอบที/มีคณุภาพและราคา
ที/แข่งขนัได้ให้กบับริษัทในกลุม่ของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น
ทําสญัญาที/กําหนดให้บริ
 

สาํหรับสดัสว่นการสั/งซื 1อนั 1น บริษัทมีการสั/งซื 1อจากคู่ค้าหลายราย แต่ไม่ได้พึ/งพาการจัดซื 1อวตัถดุิบและชิ 1นสว่น
ประกอบจากคู่ค้ารายใดรายหนึ/งเป็นสาํคญั แล
จัดหาจากคู่ค้ารายใดรายหนึ/ง บริษัทจะยงัสามารถจัดหาวตัถดุิบและชิ 1นส่วนประกอบทดแทนที/มีคณุภาพใน
ระดบัเดยีวกนัจากคู่ค้ารายอื/นได้

 
2.4.4  งานที ยงัไม่ได้ส่งมอบ

          - ไมมี่ - 

3.   ปัจจยัความเสี ยง  
 

         3.1   ความเสี ยงจากการพึ งพาผู้ถอืหุ้นรายใหญ่

 บริษัทมีการทําสัญญารับความช่วยเหลื
“HI-LEX” และสญัญารับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสายควบคมุรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคมุราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบลิควบคมุจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น 
 

ในกรณีที/ไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจําหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมี
บริษัทจะสั/งซื 1อวตัถดิุบและชิ 1นสว่นประกอบบางประเภทจากไฮ
จดัซื 1อวตัถดิุบระหว่างกนัแต่อย่างใด  

 

 สาํหรับความเสี/ยงด้านการสั/งซื 1อวตัถดุิบและชิ 1นส่วนประกอบนั 1น บริษัทสาม
ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/นได้ แต่อาจมีราคาและเงื/อนไขทาง
วตัถดิุบและชิ 1นสว่นประกอบในป

 

ส่วนความเสี/ยงในแง่ของสัญญาฯ ดังกล่าวนั 1น  บริษัทเห็นว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น
แน่นอน เนื/องจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น
สญัญาให้อกีคราวละ 5 ปี (ซึ/งเป็นนโยบายการต่อสญัญาที/ไฮเลก็ซ์ ค
กับไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น มีสถาน
กว่า 36 ปี ทําให้มคีวามมั/นใจว่า
 

ด้วยเหตนุี 1 ในประเด็นดงักลา่วจึงมีความเสี/ยงตํ/า
 
 
 

 แบบ 
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เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที/มีนโยบายในการสนบัสนนุด้านวตัถดิุบและชิ 1นส่วนประกอบที/มีคณุภาพและราคา
บริษัทในกลุม่ของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น อยู่แล้วจึงเป็นวิธีที/เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้

ทําสญัญาที/กําหนดให้บริษัทจะต้องจดัซื 1อวตัถดิุบและชิ 1นสว่นประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น

สําหรับสดัสว่นการสั/งซื 1อนั 1น บริษัทมีการสั/งซื 1อจากคู่ค้าหลายราย แต่ไม่ได้พึ/งพาการจัดซื 1อวตัถดุิบและชิ 1นสว่น
ประกอบจากคู่ค้ารายใดรายหนึ/งเป็นสาํคญั และเนื/องจากบริษัทมีคู่ค้าหลาย
จัดหาจากคู่ค้ารายใดรายหนึ/ง บริษัทจะยงัสามารถจัดหาวตัถดุิบและชิ 1นส่วนประกอบทดแทนที/มีคณุภาพใน
ระดบัเดยีวกนัจากคู่ค้ารายอื/นได้ 

งานที ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

 

ความเสี ยงจากการพึ งพาผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  
บริษัทมีการทําสัญญารับความช่วยเหลือในด้านพึ/งพาเครื/องหมายการค้า ภายใต้ชื/อ  

และสญัญารับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสายควบคมุรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคมุราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบลิควบคมุจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น (HI-LEX Corporation

ในกรณีที/ไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจําหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที/จะผลิตเอง 
บริษัทจะสั/งซื 1อวตัถดุิบและชิ 1นส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น อย่างไรก็ดี
จดัซื 1อวตัถดิุบระหว่างกนัแต่อย่างใด   

สาํหรับความเสี/ยงด้านการสั/งซื 1อวตัถุดิบและชิ 1นส่วนประกอบนั 1น บริษัทสามารถจดัซื 1อจากผู้ผลติอื/นแทนการสั/งซื 1อจาก
ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/นได้ แต่อาจมีราคาและเงื/อนไขทางการค้าที/ต่างจากเดิม ในปัจจุบัน
วตัถดิุบและชิ 1นสว่นประกอบในประเทศมากขึ 1น ซึ/งจะช่วยลดต้นทนุโดยเฉพาะค่าขนสง่และภาษีนําเข้าลงได้  

สี/ยงในแง่ของสัญญาฯ ดังกล่าวนั 1น  บริษัทเห็นว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น
แน่นอน เนื/องจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น ได้ให้คํารับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ว่า หากสญัญาปัจจุบนัหมดอายุ

ซึ/งเป็นนโยบายการต่อสญัญาที/ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น ใช้กบับริษัทในเครือทกุบริษัท
กับไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้ร่วมทนุและเป็นพนัธมิตรที/ดีต่อกันมาเป็นเวลามา

ปี ทําให้มีความมั/นใจว่าไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น จะยงัคงเป็นผู้ถือหุ้นและให้การสนบัสนนุบริษั

ด้วยเหตนุี 1 ในประเด็นดงักลา่วจึงมีความเสี/ยงตํ/า 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที/มีนโยบายในการสนบัสนนุด้านวตัถดุิบและชิ 1นส่วนประกอบที/มีคณุภาพและราคา 
อยู่แล้วจึงเป็นวิธีที/เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้

ษัทจะต้องจดัซื 1อวตัถดิุบและชิ 1นส่วนประกอบจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น แต่อย่างใด 

สําหรับสดัสว่นการสั/งซื 1อนั 1น บริษัทมีการสั/งซื 1อจากคู่ค้าหลายราย แต่ไม่ได้พึ/งพาการจัดซื 1อวตัถดิุบและชิ 1นสว่น
ะเนื/องจากบริษัทมีคู่ค้าหลายรายทําให้หากเกิดปัญหาในการ

จัดหาจากคู่ค้ารายใดรายหนึ/ง บริษัทจะยงัสามารถจัดหาวตัถดุิบและชิ 1นส่วนประกอบทดแทนที/มีคณุภาพใน

ภายใต้ชื/อ   และ      
และสญัญารับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสายควบคมุรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคมุราง

LEX Corporation) เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

ปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที/จะผลิตเอง 
เล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น อย่างไรก็ดีไม่มีสญัญาควบคมุในการ

ารถจดัซื 1อจากผู้ผลติอื/นแทนการสั/งซื 1อจาก 
การค้าที/ต่างจากเดิม ในปัจจุบันบริษัทได้สรรหาแหล่งจัดซื 1อ

โดยเฉพาะค่าขนสง่และภาษีนําเข้าลงได้   

สี/ยงในแง่ของสัญญาฯ ดังกล่าวนั 1น  บริษัทเห็นว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น จะต่อสัญญาให้อย่าง 
รไว้ว่า หากสญัญาปัจจุบนัหมดอายจุะต่อ

อร์ปอเรชั/น ใช้กบับริษัทในเครือทกุบริษัท) ประกอบ
ได้ร่วมทนุและเป็นพนัธมิตรที/ดีต่อกันมาเป็นเวลามา   

และให้การสนบัสนนุบริษัทอย่างตอ่เนื/องต่อไป  



 

3.2 ความเสี ยงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ
 บริษัทอาจมีความเสี/ยงจากการแข่งขนักบัคูแ่ข่งรายใหม ่ซึ/งเป็นผู้ประกอบการต่างชาติที/ย้ายฐานการผลิตชิ 1นส่วนเ

ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี
คณุภาพ ต้นทนุการผลติที/สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า การสง่มอบที/ตรงเวลา และการบริการหลงัการขายเพื/อ
สร้างความมั/นใจให้กับลกูค้า โดยบริษัทได้กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที/สาํคญั คือ มุ่งเน้
ควบคู่กับการดําเนินงานลดต้นทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได้ ซึ/งบริษัทมีกลุม่ลกูค้าเป็นผู้ผลิตชั 1นนําที/มีฐานการผลิตในประเทศไทย และมี
ความสมัพนัธ์ที/ดีกบัลกูค้าเหลา่นี 1มาโดยตลอด ประกอบกับได้มีห้องทดสอบผลติภณัฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลา
และค่าใช้จ่ายในการทํางาน 

 

ดงันั 1น จึงมีความเสี/ยงตํ/าที/คู่แข่งขนัจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขนัได้ในระดบัเดียวกัน เนื/องจากจะต้องลงทนุสงู
และไมส่ามารถดําเนินการได้ครบวงจรเช่นเดี
 

 3.3 ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
 ในปี 2557 บริษัทได้จดัซื 1อวตัถดุบิหลกั ได้แก่ เหลก็ ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมลูค่ารวมกว่า

มลูค่าวตัถดิุบและชิ 1นสว่นประกอบที/บริษัทจดัซื 1อทั 1งหมด 
ราคาซื 1อขายอันเนื/องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวตัถุดิบหลกัดังกล่าวในตลาดโลก ซึ/งปรับตัวสงูขึ 1นอย่าง
ต่อเนื/อง โดยปัจจยัดงักลา่วเป็นปัจจยัที/อยู่เหนือความควบคมุของบริษัท

 

อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิ
สอดคล้องกับต้นทุนวตัถดิุบที/มีความผนัผวนนั 1นได้
กําหนดให้บริษัทและลกูค้าสามารถพจิารณาปรับราคาได้เป็นครั 1งคราว เช่น ทกุ ๆ 
การเปลี/ยนแปลงตั 1งแต่ร้อยละ 
โดยบางครั 1งลกูค้าจะยินยอมให้ทําการปรับราคาย้อนหลงัด้วย 
ความผนัผวนของราคาวตัถดิุ
ต้นทุนที/ดี ซึ/งเมื/อผู้ ผลิตมีความแข็งแกร่ง มีต้นทุนการบริหารจัดการที/ตํ/าแล้วก็จะสามาร
เสถียรภาพได้แม้ราคาวตัถดุิบจะสงูขึ 1นก็ตาม

 
3.4  ความเสี ยงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี ยนเงนิตราต่างประเทศ

ในปี 2557 บริษัทมีการจัดซื 1อวตัถดุิบและชิ 1นส่วนประกอบโดยนําเข้าจากต่างประเทศ
วตัถดิุบและชิ 1นสว่นประกอบทั 1งหมด โดยบริษัทมียอดการสั/งซื 1อวตัถดุิบและชิ 1นส่วนประกอบทั 1งหมดที/เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศตลอดทั 1งปีเทียบเท่าเงินบาทจํานวนประมาณ
ของอตัราแลกเปลี/ยนเงินตราต่างประเทศใน

 
 
 

 แบบ 
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ความเสี ยงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ 
บริษัทอาจมีความเสี/ยงจากการแข่งขนักบัคูแ่ข่งรายใหม่ ซึ/งเป็นผู้ประกอบการต่างชาติที/ย้ายฐานการผลิตชิ 1นส่วนเ
ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ปัจจัยหลกัที/จะทําให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการ
คณุภาพ ต้นทนุการผลิตที/สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า การสง่มอบที/ตรงเวลา และการบริการหลงัการขายเพื/อ
สร้างความมั/นใจให้กับลกูค้า โดยบริษัทได้กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที/สาํคญั คือ มุ่งเน้

านลดต้นทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดส่งที/ตรงต่อเวลา และการกําหนดราคาผลิตภณัฑ์ที/
เหมาะสมและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได้ ซึ/งบริษัทมีกลุม่ลกูค้าเป็นผู้ผลิตชั 1นนําที/มีฐานการผลิตในประเทศไทย และมี

กค้าเหลา่นี 1มาโดยตลอด ประกอบกับได้มีห้องทดสอบผลติภณัฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลา
และค่าใช้จ่ายในการทํางาน  

ดงันั 1น จึงมีความเสี/ยงตํ/าที/คู่แข่งขนัจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขนัได้ในระดบัเดียวกัน เนื/องจากจะต้องลงทนุสงู
และไม่สามารถดําเนินการได้ครบวงจรเช่นเดยีวกบับริษัท 

ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ 
บริษัทได้จัดซื 1อวตัถดุบิหลกั ได้แก่ เหลก็ ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมลูค่ารวมกว่า

วตัถดิุบและชิ 1นสว่นประกอบที/บริษัทจดัซื 1อทั 1งหมด โดยราคาวตัถดิุบเหล่านี 1ได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของ
ราคาซื 1อขายอันเนื/องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวตัถุดิบหลกัดังกล่าวในตลาดโลก ซึ/งปรับตัวสงูขึ 1นอย่าง
ต่อเนื/อง โดยปัจจยัดงักลา่วเป็นปัจจยัที/อยู่เหนือความควบคมุของบริษัท  

อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิดความผันผวนถึงขนาดที/มีนัยสําคัญ  บริษัทสามารถจะปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับต้นทุนวตัถุดิบที/มีความผนัผวนนั 1นได้ ตามข้อตกลงในสญัญาซื 1อขายชิ 1นส่วนที/บริษัททํากบัลกูค้านั 1น ได้
กําหนดให้บริษัทและลกูค้าสามารถพจิารณาปรับราคาได้เป็นครั 1งคราว เช่น ทกุ ๆ 6 เดือน ห
การเปลี/ยนแปลงตั 1งแต่ร้อยละ 3 ขึ 1นไป เป็นต้น ซึ/งการปรับราคาแต่ละครั 1งคู่สญัญาทั 1งสองฝ่ายจะทําการตกลงร่วมกัน 
โดยบางครั 1งลกูค้าจะยินยอมให้ทําการปรับราคาย้อนหลงัด้วย ซึ/งการปรับราคาได้ดงักล่าวจะช่วยทําให้ผลกระทบจาก
ความผนัผวนของราคาวตัถดิุบลดลง และบริษัทได้กําหนดนโยบายให้ผู้ผลิตทําการลดต้นทนุเพื/อเกิดการบริหารจัดการ
ต้นทุนที/ดี ซึ/งเมื/อผู้ ผลิตมีความแข็งแกร่ง มีต้นทุนการบริหารจัดการที/ตํ/าแล้วก็จะสามาร

แม้ราคาวตัถดุิบจะสงูขึ 1นก็ตาม 

ความเสี ยงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี ยนเงนิตราต่างประเทศ 
บริษัทมีการจัดซื 1อวตัถดุิบและชิ 1นส่วนประกอบโดยนําเข้าจากต่างประเทศ

วตัถดุิบและชิ 1นสว่นประกอบทั 1งหมด โดยบริษัทมียอดการสั/งซื 1อวตัถดุิบและชิ 1นส่วนประกอบทั 1งหมดที/เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศตลอดทั 1งปีเทียบเท่าเงินบาทจํานวนประมาณ 349 ล้านบาท ซึ/งทําให้บริษัทมีความเสี/ยงจากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปลี/ยนเงินตราต่างประเทศในกรณีที/อตัราแลกเปลี/ยนมีการปรับตวัสงูขึ 1น

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทอาจมีความเสี/ยงจากการแข่งขนักบัคูแ่ข่งรายใหม่ ซึ/งเป็นผู้ประกอบการต่างชาติที/ย้ายฐานการผลิตชิ 1นส่วนเข้ามา
ารสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขนัได้คือ 

คณุภาพ ต้นทนุการผลิตที/สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า การสง่มอบที/ตรงเวลา และการบริการหลงัการขายเพื/อ
สร้างความมั/นใจให้กับลกูค้า โดยบริษัทได้กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที/สาํคญั คือ มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที/มีคณุภาพสงู 

การจัดส่งที/ตรงต่อเวลา และการกําหนดราคาผลิตภณัฑ์ที/
เหมาะสมและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได้ ซึ/งบริษัทมีกลุม่ลกูค้าเป็นผู้ผลิตชั 1นนําที/มีฐานการผลิตในประเทศไทย และมี

กค้าเหลา่นี 1มาโดยตลอด ประกอบกับได้มีห้องทดสอบผลติภณัฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลา

ดงันั 1น จึงมีความเสี/ยงตํ/าที/คู่แข่งขนัจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขนัได้ในระดบัเดียวกัน เนื/องจากจะต้องลงทนุสงู

บริษัทได้จัดซื 1อวตัถดุบิหลกั ได้แก่ เหลก็ ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมลูค่ารวมกว่าร้อยละ 50 ของ
โดยราคาวตัถดุิบเหล่านี 1ได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของ

ราคาซื 1อขายอันเนื/องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวตัถุดิบหลกัดังกล่าวในตลาดโลก ซึ/งปรับตัวสงูขึ 1นอย่าง

ดความผันผวนถึงขนาดที/มีนัยสําคัญ  บริษัทสามารถจะปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้
ตามข้อตกลงในสญัญาซื 1อขายชิ 1นส่วนที/บริษัททํากบัลกูค้านั 1น ได้

เดือน หรือทกุ ๆ ครั 1งที/ราคาวตัถดุิบมี
ขึ 1นไป เป็นต้น ซึ/งการปรับราคาแต่ละครั 1งคู่สญัญาทั 1งสองฝ่ายจะทําการตกลงร่วมกัน 

ซึ/งการปรับราคาได้ดงักล่าวจะช่วยทําให้ผลกระทบจาก
ให้ผู้ผลิตทําการลดต้นทนุเพื/อเกิดการบริหารจัดการ

ต้นทุนที/ดี ซึ/งเมื/อผู้ ผลิตมีความแข็งแกร่ง มีต้นทุนการบริหารจัดการที/ตํ/าแล้วก็จะสามารถควบคุมราคาขายให้มี

บริษัทมีการจัดซื 1อวตัถดุิบและชิ 1นส่วนประกอบโดยนําเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 30 ของยอดซื 1อ
วตัถดิุบและชิ 1นสว่นประกอบทั 1งหมด โดยบริษัทมียอดการสั/งซื 1อวตัถดุิบและชิ 1นส่วนประกอบทั 1งหมดที/เป็นสกุลเงินตรา

ซึ/งทําให้บริษัทมีความเสี/ยงจากความผนัผวน
กรณีที/อตัราแลกเปลี/ยนมีการปรับตวัสงูขึ 1น 



 

3.5   ความเสี ยงจากการพึ งพาลกูค้ารายใหญ่
 ปัจจบุนับริษัทมีลกูค้ารายใหญ่

ใหญ่ 2 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษัทเหล่านี 1คิดเป็นประมาณร้อยละ 
บริษัทในปี 2557 ดงันั 1นบริษัทจึงอาจมีความเสี/ยงด้านรายได้หากผู้ผลติรายใดรายหนึ/งลดปริมาณการผลิตหรือเลิกการ
สั/งซื 1อผลติภณัฑ์จากบริษัทซึ/งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิ
ในอนาคต 

 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลติสายควบคมุสาํหรับรถยนต์และรถจกัรยานยนต์และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์
ที/ดําเนินธุรกิจมากว่า 36 ปี โดยได้พฒันาประสิทธิภาพการผลติจนมีชื/อเสียง มีเทคโนโลยีการผลติที/ได้คุณภาพ
ประสทิธิภาพที/เป็นที/ยอมรับอยา่งกว้างขวาง มีต้นทนุการผลติที/แขง่ขนัได้ มีห้องทดสอบผลติภณัฑ์เป็นของตนเอง ส่งผล
ให้ลดเวลาและเพิ/มความรวดเร็วในการดําเนินงาน 
รายใหญ่มาเป็นเวลานาน มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุม่ของซมัมทิ คอร์ปอเรชั/น ซึ/งเป็นผู้ผลติชิ 1นสว่น

 

 รถยนต์และรถจกัรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไ
เรื/องของคณุภาพผลติภณัฑ์ โดยผลติภณัฑ์ของบริษัทในกลุม่ซมัมิท คอร์ปอเรชั/น
ทกุชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตวัถัง เบาะที/นั/ง ผนงัประตขู้าง ฯลฯ ซึ/งคณุสมบตัิดังกลา่วทําให้เห็นว่ามี
ความเป็นไปได้ตํ/าที/บริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เหลา่นี 1จะเปลี/ยนไปสั/งซื 1อจากคูแ่ข่งของบริษัท 

  

 อนึ/ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี/ยงโดยมีแผนการจะเพิ/มการสง่ออกไปยั
ความเสี/ยงจากการพึ/งพาลกูค้ารายใหญ่อีกทางหนึ/งด้วย

 
 3.6   ความเสี ยงจากการที บริษัทมผู้ีถอืหุ้นรายใหญ่ถอืหุ้นรวมกนัเกนิกว่าร้อยละ 

บริษัทและผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท และ
ของบริษัท  

 ปัจจบุนับริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
ในประมาณร้อยละ 80 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัท ซึ/งสามารถควบคุมมติที/ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบ
ทั 1งหมด ผู้ ถือหุ้นรายอื/นอาจไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเพื/อทําการตรวจสอบและถ่วงดลุ
ในบางกรณีผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่อาจขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือของผู้ ถือหุ้นรายอื/นนอกจากนี 1
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ยงัเป็นผู้ มีอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทโดยดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทถึง 
11 ท่าน จงึมีความเสี/ยงจากการที/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อํานาจบริหารจดัการอย่างเบ็ดเสร็จ และบริหารจัดการไปในทางที/
ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท และ

  
 
 
 
 

 แบบ 

- 24 - 

ความเสี ยงจากการพึ งพาลกูค้ารายใหญ่ 
ลกูค้ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลติรถยนต์รายใหญ่ 6 ราย 

ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษัทเหล่านี 1คิดเป็นประมาณร้อยละ 
บริษัทจึงอาจมีความเสี/ยงด้านรายได้หากผู้ผลติรายใดรายหนึ/งลดปริมาณการผลิตหรือเลิกการ

สั/งซื 1อผลติภณัฑ์จากบริษัทซึ/งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงินและผลการดําเนินการของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลติสายควบคมุสาํหรับรถยนต์และรถจกัรยานยนต์และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์
ปี โดยได้พฒันาประสิทธิภาพการผลติจนมีชื/อเสียง มีเทคโนโลยีการผลติที/ได้คุณภาพ

ประสทิธิภาพที/เป็นที/ยอมรับอยา่งกว้างขวาง มีต้นทนุการผลติที/แขง่ขนัได้ มีห้องทดสอบผลติภณัฑ์เป็นของตนเอง ส่งผล
ให้ลดเวลาและเพิ/มความรวดเร็วในการดําเนินงาน  อีกทั 1งการทําธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์

มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น ซึ/งเป็นผู้ผลติสายควบคมุชั 1นนําของประเทศญี/ปุ่ น 
ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุม่ของซมัมทิ คอร์ปอเรชั/น ซึ/งเป็นผู้ผลติชิ 1นส่วน 

รถยนต์และรถจกัรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที/มีประสบการณ์ในธุรกิจมานาน
เรื/องของคณุภาพผลิตภณัฑ์ โดยผลติภณัฑ์ของบริษัทในกลุม่ซมัมิท คอร์ปอเรชั/น ครอบคลมุถึงอปุกรณ์และชิ 1นส่วนเกือบ
ทกุชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตวัถัง เบาะที/นั/ง ผนงัประตขู้าง ฯลฯ ซึ/งคณุสมบตัิดังกลา่วทําให้เห็นว่ามี

ผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เหลา่นี 1จะเปลี/ยนไปสั/งซื 1อจากคูแ่ข่งของบริษัท 

อนึ/ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี/ยงโดยมีแผนการจะเพิ/มการสง่ออกไปยงัต่างประเทศมากขึ 1น
ความเสี/ยงจากการพึ/งพาลกูค้ารายใหญ่อีกทางหนึ/งด้วย 

ความเสี ยงจากการที บริษัทมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ถอืหุ้นรวมกนัเกนิกว่าร้อยละ 50 และการมอีาํนาจบริหารจัดการ
บริษัทและผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท และ

ปัจจบุนับริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุม่ คอืกลุม่จฬุางกรู กลุม่พฒันะเมลอืง และไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น โดยถือหุ้นรวมกนั
ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัท ซึ/งสามารถควบคุมมติที/ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบ

ทั 1งหมด ผู้ ถือหุ้นรายอื/นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื/อทําการตรวจสอบและถ่วงดลุ
ในบางกรณีผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่อาจขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือของผู้ ถือหุ้นรายอื/นนอกจากนี 1
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ยงัเป็นผู้ มีอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทโดยดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทถึง 

งมีความเสี/ยงจากการที/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อํานาจบริหารจดัการอย่างเบ็ดเสร็จ และบริหารจัดการไปในทางที/
ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย ซึ/งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ราย และผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ราย
ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษัทเหล่านี 1คิดเป็นประมาณร้อยละ 86 ของรายได้รวมของ

บริษัทจึงอาจมีความเสี/ยงด้านรายได้หากผู้ผลติรายใดรายหนึ/งลดปริมาณการผลิตหรือเลิกการ
จ สถานะทางการเงินและผลการดําเนินการของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลติสายควบคมุสาํหรับรถยนต์และรถจกัรยานยนต์และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์
ปี โดยได้พฒันาประสิทธิภาพการผลติจนมีชื/อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที/ได้คุณภาพและมี

ประสทิธิภาพที/เป็นที/ยอมรับอยา่งกว้างขวาง มีต้นทนุการผลติที/แขง่ขนัได้ มีห้องทดสอบผลติภณัฑ์เป็นของตนเอง ส่งผล
การทําธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต ์    

ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น ซึ/งเป็นผู้ผลิตสายควบคมุชั 1นนําของประเทศญี/ปุ่ น 

ทย ที/มีประสบการณ์ในธุรกิจมานานเป็นผู้ผลิตที/มีความน่าเชื/อถือใน
ครอบคลมุถึงอปุกรณ์และชิ 1นส่วนเกือบ

ทกุชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตวัถัง เบาะที/นั/ง ผนงัประตขู้าง ฯลฯ ซึ/งคณุสมบัติดังกลา่วทําให้เห็นว่ามี
ผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เหล่านี 1จะเปลี/ยนไปสั/งซื 1อจากคูแ่ข่งของบริษัท  

งต่างประเทศมากขึ 1น เพื/อเป็นการลด

และการมอีาํนาจบริหารจัดการ
บริษัทและผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถอืหุ้นรายอื น

กลุม่ คอืกลุม่จฬุางกรู กลุม่พฒันะเมลอืง และไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น โดยถือหุ้นรวมกนั
ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัท ซึ/งสามารถควบคุมมติที/ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบ

ทั 1งหมด ผู้ ถือหุ้นรายอื/นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื/อทําการตรวจสอบและถ่วงดลุเรื/องที/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ 
ในบางกรณีผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่อาจขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือของผู้ ถือหุ้นรายอื/นนอกจากนี 1   
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ยงัเป็นผู้ มีอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทโดยดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทถึง 7 ท่าน จากทั 1งหมด 

งมีความเสี/ยงจากการที/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อํานาจบริหารจดัการอย่างเบ็ดเสร็จ และบริหารจัดการไปในทางที/
หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย ซึ/งอาจมผีลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้ 



 

 อย่างไรก็ตามบริษัทมีคณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการ 
สามารถทําหน้าที/ตรวจสอบการดําเนินงานของผู้บริหาร
อีกทั 1งบริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกให้ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบของ
บริษัท ซึ/งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบจะนําไปปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน เพื/อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ/งขึ 1น 

  

ดงันั 1น จึงมีความเป็นไปได้น้อยที/จะเกิดความเสี/ยงดงักล่าวขึ 1น
 

3.7 ความเสี ยงจากการชดใช้ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ 
 ตามที/บริษัทมีหน้าที/ในการรับประกันคณุภาพผลิตภณัฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลกูค้าของบริษัทนั 1น กรณีที/เกิดความ

เสียหายอันเนื/องมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
ค่าเสยีหายที/เกิดจากความบกพร่องนั 1น ๆ  ซึ/งหากผู้ผลติรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัทชําระค่าเสียหาย
จากผลิตภณัฑ์ ในจํานวนเท่ากับหรือมากกว่ายอดขายของบริษัท และศาลมีคําสั/งเป็นที/สุดให้บริษัทชําระเงินจํานวน
ดงักลา่ว บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต
หรือรถจักรยานยนต์หากมีผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ผ่านมาลกูค้าได้มีการเรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสี
กบัยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยคา่เสยีหายดงักลา่วเป็นเหตกุารณ์ปกติของการดําเนินธุรกิจยานยนต์ ไมใ่ช่ปัจจยั
ที/มผีลต่อการตดัสินใจสั/งซื 1อผลติภณัฑ์ของลกูค้า และเท่าที/ผา่นมาไมเ่คยมีผลกระทบอย่างมนีั
ปกติของบริษัทแต่ประการใด นอกจากนี 1บริษัทยงัตระหนกัถึงความสําคญัในเรื/องคณุภาพของผลิตภั
ส่งให้ลกูค้าบริษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถี/ถ้วน และทุก ๆ ครึ/งปี บริษัทจะสรุปยอดการ
เรียกร้องให้ชดเชยค่าเสยีหาย เพื/อนํา
เชื/อว่าจะช่วยลดความเสี/ยงในกรณีที/บริษัทต้องชําระคา่เสยีหายจากผลติภณัฑ์ได้

  
3.8  ความเสี ยงจากการพึ งพาอตุสาหกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์

 การดําเนินการของบริษัทจะเปลี/ยนแปลงไปในแนวทางที/สอดคล้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็น
สําคัญ ซึ/งหากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ ในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงักงัน บริษัทก็จะ
ได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกนั 

 

 เนื/องจากปัจจบุนั อตุสาหกรรม
จึงพยายามสนบัสนนุให้เกิดการผลติภายในประเทศตวัเองให้มากที/สดุ
ของโลก มียอดผลิตในปี 2557
ศนูย์กลางของอตุสาหกรรมรถยนต์ของภมูภิาคอาเซยีน โดยได้ริเริ/มโครงการ 
ยานยนต์จะเข้าสูภ่าวะถดถอยยิ/งมน้ีอยลง

 
 

 แบบ 

- 25 - 

บริษัทมีคณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ซึ/งเป็นบุคคลที/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท 
สามารถทําหน้าที/ตรวจสอบการดําเนินงานของผู้บริหาร และดแูลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้อย่างเพียงพอ 
อีกทั 1งบริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกให้ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบของ

ษัท ซึ/งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบจะนําไปปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน เพื/อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสทิธิภาพยิ/งขึ 1น 

ดงันั 1น จึงมีความเป็นไปได้น้อยที/จะเกิดความเสี/ยงดงักลา่วขึ 1น 

การชดใช้ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim)  
ตามที/บริษัทมีหน้าที/ในการรับประกันคณุภาพผลิตภณัฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลกูค้าของบริษัทนั 1น กรณีที/เกิดความ
เสียหายอันเนื/องมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในสัญญาซื 1อขายชิ 1นส่วนระบุให้บริษัทต้องชําระ
ค่าเสยีหายที/เกิดจากความบกพร่องนั 1น ๆ  ซึ/งหากผู้ผลติรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัทชําระค่าเสียหาย
จากผลิตภณัฑ์ ในจํานวนเท่ากับหรือมากกว่ายอดขายของบริษัท และศาลมีคําสั/งเป็นที/สดุให้บริษัทชําระเงินจํานวน

าว บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทั 1งการที/บริษัทต้องร่วมรับผิดกับผู้ผลติรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์หากมีผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ลกูค้าได้มีการเรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสยีหายจากผลิตภณัฑ์อยู่บ้าง แต่เป็นจํานวนเงินที/น้อยมากเมื/อเทียบ
กบัยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสยีหายดงักลา่วเป็นเหตกุารณ์ปกติของการดําเนินธุรกิจยานยนต์ ไมใ่ช่ปัจจยั
ที/มผีลต่อการตดัสินใจสั/งซื 1อผลติภณัฑ์ของลกูค้า และเท่าที/ผา่นมาไมเ่คยมีผลกระทบอย่างมนีั
ปกติของบริษัทแต่ประการใด นอกจากนี 1บริษัทยงัตระหนกัถึงความสาํคญัในเรื/องคณุภาพของผลิตภั

บริษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถี/ถ้วน และทุก ๆ ครึ/งปี บริษัทจะสรุปยอดการ
เรียกร้องให้ชดเชยค่าเสยีหาย เพื/อนําผลลพัธ์ไปวางแผนการตรวจสอบและพฒันาคณุภาพของผลติภณัฑ์ต่อไป ซึ/งบริษัท
เชื/อว่าจะช่วยลดความเสี/ยงในกรณีที/บริษัทต้องชําระคา่เสยีหายจากผลติภณัฑ์ได้  

ความเสี ยงจากการพึ งพาอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
การดําเนินการของบริษัทจะเปลี/ยนแปลงไปในแนวทางที/สอดคล้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็น
สําคัญ ซึ/งหากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ ในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงักงัน บริษัทก็จะ
ได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกนั  

เนื/องจากปัจจบุนั อตุสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอตุสาหกรรมที/สร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล หลายประเทศ
จึงพยายามสนบัสนนุให้เกิดการผลติภายในประเทศตวัเองให้มากที/สดุ ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรถยนต์อนัดบั 

2557 ประมาณ 2 ล้านคัน ภาครัฐมีนโยบายเพิ/มเติมในการส่งเสริ
ศนูย์กลางของอตุสาหกรรมรถยนต์ของภมูภิาคอาเซยีน โดยได้ริเริ/มโครงการ Eco Car 2
ยานยนต์จะเข้าสูภ่าวะถดถอยยิ/งมน้ีอยลง 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ท่าน ซึ/งเป็นบุคคลที/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท 
และดแูลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้อย่างเพียงพอ     

อีกทั 1งบริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกให้ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบของ
ษัท ซึ/งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบจะนําไปปรับปรุงระบบการควบคุม

ภายใน เพื/อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสทิธิภาพยิ/งขึ 1น  

ตามที/บริษัทมีหน้าที/ในการรับประกันคณุภาพผลิตภณัฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลกูค้าของบริษัทนั 1น กรณีที/เกิดความ
ในสัญญาซื 1อขายชิ 1นส่วนระบุให้บริษัทต้องชําระ

ค่าเสยีหายที/เกิดจากความบกพร่องนั 1น ๆ  ซึ/งหากผู้ผลติรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัทชําระค่าเสียหาย
จากผลิตภณัฑ์ ในจํานวนเท่ากับหรือมากกว่ายอดขายของบริษัท และศาลมีคําสั/งเป็นที/สดุให้บริษัทชําระเงินจํานวน

รวมทั 1งการที/บริษัทต้องร่วมรับผิดกับผู้ผลติรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์หากมีผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของบริษัท  ในแต่ละปีที/     

ยหายจากผลิตภณัฑ์อยู่บ้าง แต่เป็นจํานวนเงินที/น้อยมากเมื/อเทียบ
กบัยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยคา่เสยีหายดงักลา่วเป็นเหตกุารณ์ปกติของการดําเนินธุรกิจยานยนต์ ไมใ่ช่ปัจจยั
ที/มผีลต่อการตดัสินใจสั/งซื 1อผลติภณัฑ์ของลกูค้า และเท่าที/ผ่านมาไม่เคยมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินงาน
ปกติของบริษัทแต่ประการใด นอกจากนี 1บริษัทยงัตระหนกัถึงความสาํคญัในเรื/องคณุภาพของผลิตภณัฑ์ ดงันั 1นก่อนการ

บริษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถี/ถ้วน และทุก ๆ ครึ/งปี บริษัทจะสรุปยอดการ
ผลลพัธ์ไปวางแผนการตรวจสอบและพฒันาคณุภาพของผลติภณัฑ์ต่อไป ซึ/งบริษัท

การดําเนินการของบริษัทจะเปลี/ยนแปลงไปในแนวทางที/สอดคล้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็น
สําคัญ ซึ/งหากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ ในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงักงัน บริษัทก็จะ 

ยานยนต์ถือเป็นอตุสาหกรรมที/สร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล หลายประเทศ
ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรถยนต์อนัดบั 9 

ภาครัฐมีนโยบายเพิ/มเติมในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
Eco Car 2  ซึ/งคาดว่าโอกาสที/อตุสาหกรรม



 

3.9   ความเสี ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลติชิ Hนส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
บริษัทอาจสญูเสยีสว่นแบ่งการตลาดแก่บริษัทคู่แขง่ เนื/องจากอตุสาหกรรมผลิตชิ 1นส่วนรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เป็น
อตุสาหกรรมที/มีการแข่งขนัสงูทั 1งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี/ยงที/อาจเกิดผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจ  เนื/องจากการผลติชิ 1นสว่นรถยนต์และรถจกัรยาน
คณุภาพตรงกับความต้องการของลกูค้าแต่ละราย นอกจากนี 1ในการสั/งซื 1อชิ 1นส่วนสําหรับรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์
แต่ละรุ่นนั 1น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะทําการคดัเลือกผู้ผลิตชิ 1นส่วนล่วงหน้าก่อ
ผู้ผลิตชิ 1นส่วนที/ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้รับคําสั/งซื 1อผลิตภณัฑ์จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อย่าง
ต่อเนื/องตลอดอายุการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นนั 1น ๆ อีกทั 1งการเปลี/ยนแปลงรุ่นของรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ไม่มผีลต่อการเปลี/ยนแปลง
มากนกั  
 

ดงันั 1น บริษัทในฐานะที/เป็นผู้ผลิตสายควบคุมสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ ซึ/งดําเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 
ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์มาเป็นเวลานาน จึงได้เปรียบคู่แข่งอื/น ๆ ในการผลิต
สายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เพื/อประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ ด้วยเหตผุล
ดงักล่าวข้างต้น บริษัทจึงมั/นใจว่า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ 

- 26 - 

ความเสี ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลติชิ Hนส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
บริษัทอาจสญูเสยีสว่นแบ่งการตลาดแก่บริษัทคู่แขง่ เนื/องจากอตุสาหกรรมผลิตชิ 1นส่วนรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เป็น
อตุสาหกรรมที/มีการแข่งขนัสงูทั 1งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี/ยงที/อาจเกิดผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจ  เนื/องจากการผลติชิ 1นสว่นรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ต้องใช้ขั 1นตอนการผลิตที/มีประสิทธิภาพเที/ยงตรง เพื/อให้ได้
คณุภาพตรงกับความต้องการของลกูค้าแต่ละราย นอกจากนี 1ในการสั/งซื 1อชิ 1นส่วนสําหรับรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์
แต่ละรุ่นนั 1น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะทําการคดัเลือกผู้ผลิตชิ 1นส่วนล่วงหน้าก่อ
ผู้ผลิตชิ 1นส่วนที/ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้รับคําสั/งซื 1อผลิตภณัฑ์จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อย่าง
ต่อเนื/องตลอดอายุการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นนั 1น ๆ อีกทั 1งการเปลี/ยนแปลงรุ่นของรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ไม่มผีลต่อการเปลี/ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลติสายควบคมุ และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ดงันั 1น บริษัทในฐานะที/เป็นผู้ผลิตสายควบคุมสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ ซึ/งดําเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 36 ปี เป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ/งของประเทศ มีผลงานแ
ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์มาเป็นเวลานาน จึงได้เปรียบคู่แข่งอื/น ๆ ในการผลิต
สายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เพื/อประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ ด้วยเหตผุล

กล่าวข้างต้น บริษัทจึงมั/นใจว่ายงัสามารถจะแขง่ขนักบัผู้ผลติรายอื/นได้อย่างมปีระสทิธิภาพ

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ความเสี ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลติชิ Hนส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
บริษัทอาจสญูเสยีสว่นแบ่งการตลาดแก่บริษัทคู่แขง่ เนื/องจากอตุสาหกรรมผลิตชิ 1นส่วนรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เป็น
อตุสาหกรรมที/มีการแข่งขันสงูทั 1งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี/ยงที/อาจเกิดผลกระทบต่อการประกอบ

ยนต์ต้องใช้ขั 1นตอนการผลิตที/มีประสิทธิภาพเที/ยงตรง เพื/อให้ได้
คณุภาพตรงกับความต้องการของลกูค้าแต่ละราย นอกจากนี 1ในการสั/งซื 1อชิ 1นส่วนสําหรับรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์    
แต่ละรุ่นนั 1น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะทําการคดัเลือกผู้ผลิตชิ 1นส่วนล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง โดย
ผู้ผลิตชิ 1นส่วนที/ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้รับคําสั/งซื 1อผลิตภณัฑ์จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อย่าง
ต่อเนื/องตลอดอายุการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นนั 1น ๆ อีกทั 1งการเปลี/ยนแปลงรุ่นของรถยนต์และ

และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ดงันั 1น บริษัทในฐานะที/เป็นผู้ผลิตสายควบคุมสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
ปี เป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ/งของประเทศ มีผลงานและชื/อเสียงที/เป็นที/

ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์มาเป็นเวลานาน จึงได้เปรียบคู่แข่งอื/น ๆ ในการผลิต
สายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เพื/อประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ ด้วยเหตุผล

งสามารถจะแขง่ขนักบัผู้ผลิตรายอื/นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 

4. ทรัพย์สินที ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก  
บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรที/ใช้ในการดําเนินงาน และไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน  โดยมีรายละเอียดและมูลค่าบัญชีสทุธิ 
ณ วนัที/ 30 กนัยายน 2557 ดงัตอ่ไปนี 1

ลาํดบั ประเภททรัพย์สนิ 

1 
 

 

ที/ดินที/ตั 1งโรงงาน  
- 18 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา 
- 50 ไร่ 56 ตารางวา 

2 ที/ดินเปลา่ 
- 3 งาน 78 ตารางวา 

3 
 

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

4 เครื/องจกัรและอปุกรณ์ 
- บนที/ดิน เลขที/ 700/737     
หมูท่ี/ 1 นิคมอตุสาหกรรม 

  อมตะนคร 
5 เครื/องมือเครื/องใช้สาํนกังาน 

- ใช้ในการดําเนินงาน 
 

6 ยานพาหนะ 
 

  
  
 4.2  เครื องหมายการค้า 

บริษัทมีเครื/องหมายการค้าที/เป็นของบริษัทที/ใช้ในการผลิตและจดัจําหน่ายสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ณ วนัที/ 
 

 แบบ 
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ทรัพย์สินที ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรที/ใช้ในการดําเนินงาน และไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน  โดยมีรายละเอียดและมูลค่าบัญชีสทุธิ 
ดงัตอ่ไปนี 1 

ที ตั Hง ลักษณะกรรมสทิธิb

 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสทิธิY

เจ้าของกรรมสทิธิY

 
 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 

 
เจ้าของกรรมสทิธิY

 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 
 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสทิธิY

 
เจ้าของกรรมสทิธิY

 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสทิธิY

 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสทิธิY

 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

เจ้าของกรรมสทิธิY

รวม  

บริษัทมีเครื/องหมายการค้าที/เป็นของบริษัทที/ใช้ในการผลิตและจดัจําหน่ายสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ณ วนัที/ 30 กนัยายน 2557 เพียงเครื/องหมายการค้าเดียว คือ 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรที/ใช้ในการดําเนินงาน และไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน  โดยมีรายละเอียดและมูลค่าบัญชีสทุธิ           

ลักษณะกรรมสทิธิb 
มูลค่าบัญชี

สุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระ

ผูกพัน 

เจ้าของกรรมสทิธิY 
เจ้าของกรรมสทิธิY 

 
85 

141 

 
- 
- 

เจ้าของกรรมสทิธิY 
 

5 
 
- 

เจ้าของกรรมสทิธิY 

เจ้าของกรรมสทิธิY 

 
44 

 
439 

 
- 
 
- 

เจ้าของกรรมสทิธิY 
 

425 
 
- 

เจ้าของกรรมสทิธิY 
 

27 
 

 
- 
 

เจ้าของกรรมสทิธิY 5 - 
 

1,171  

บริษัทมีเครื/องหมายการค้าที/เป็นของบริษัทที/ใช้ในการผลติและจดัจําหน่ายสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุ
เพียงเครื/องหมายการค้าเดียว คือ  



 

 4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที เกี ยวข้อง
              ณ วนัที/ 30 กนัยายน 2557 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทที/เกี/ยวข้องคือบริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จํากัด โดยถือหุ้นในสดัส่วน

ร้อยละ 6.30 คิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุตามราคาทนุรวม 
นโยบายในการลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที/เกี/ยวข้องเพิ/มเติมของบริษัทจะเน้นธุรกิจที/มีความเกี/ยวเนื/องกับ
ผลติภณัฑ์และบริการของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนและผลประโยชน์อื/นที/บริษัทจ
เป็นสาํคญั เพื/อเป็นการสนบัสนนุและส่งเสริมธุรกิจของบริษัท 

 

  บริษัทมีเป้าหมายที/จะลงทนุรวมทั 1งหมดในสดัสว่นไม่เกินร้อยละ 
การพจิารณาจากคณะกรรมการของบริษัท และ
งานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที/เกี/ยวข้องนั 1น บริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นจะแต่งตั 1งผู้จัดการฝ่ายการบญัชีเป็นผู้แทน
บริษัทไปร่วมในการประชุมในฐานะผู้ ถือหุ้ น และผู้ แทนบริษัทมีหน้าที/ในการออกเสียงในที/ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตา
คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาเห็นชอบแล้ว ทั 1งนี 1จะขึ 1นอยู่กบัลกัษณะและอตัราส่วนการถือหุ้นของบริษัท

 
4.4 สรุปสัญญาสาํคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทอื น

1) สญัญาการใช้สทิธิและรับความช่วยเหลอืด้านเทคนิค 
บริษัทได้ทาํสญัญาฉบบันี 1กบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น
ทั 1งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสิทธิในการใช้เครื/องหมายการค้า
การผลติและประกอบสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทย 

 

สญัญาฉบบัดงักล่าวมีอาย ุ
ตามเงื/อนไขที/กําหนดไว้ 
ค่าธรรมเนียมให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น
สว่นประกอบของสายควบคมุ
ส่วนประกอบของสายควบคุมทั 1งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หักด้วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี 1ยประกันภยั ค่าขนส่ง ค่า
จดัเก็บผลติภณัฑ์ สว่นลดทางการค้า ภาษีขายที/บริษัทต้องจ่าย และมลูค่าวตัถดุิบและชิ 1นสว่นทั 1งหมดที/ซื 1อจากไฮเลก็ซ์ 
คอร์ปอเรชั/น  

 

 สญัญาฉบบัดงักล่าวหมดอายไุปเมื/อวนัที/ 
 

2)  สญัญาการใช้สทิธิและรับความช่วยเหลอืด้านเทคนิค 
บริษัทได้ทําสญัญาฉบบันี 1กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น
ส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม และสิทธิในการใช้เครื/องหมาย
การค้า
ประเทศไทย  
 

 แบบ 

- 28 - 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที เกี ยวข้อง 
บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทที/เกี/ยวข้องคือบริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จํากัด โดยถือหุ้นในสดัส่วน

คิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุตามราคาทนุรวม 25.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.96 
นโยบายในการลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที/เกี/ยวข้องเพิ/มเติมของบริษัทจะเน้นธุรกิจที/มีความเกี/ยวเนื/องกับ
ผลติภณัฑ์และบริการของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนและผลประโยชน์อื/นที/บริษัทจ

เพื/อเป็นการสนบัสนนุและสง่เสริมธุรกิจของบริษัท  

บริษัทมีเป้าหมายที/จะลงทนุรวมทั 1งหมดในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัท โดยการลงทนุจะต้องผ่าน
การพจิารณาจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที/ประชมุผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจการอนมุติั  และในการกํากบัดแูล
งานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที/เกี/ยวข้องนั 1น บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นจะแต่งตั 1งผู้จัดการฝ่ายการบญัชีเป็นผู้แทน
บริษัทไปร่วมในการประชุมในฐานะผู้ ถือหุ้ น และผู้ แทนบริษัทมีหน้าที/ในการออกเสียงในที/ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้ นตา
คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาเห็นชอบแล้ว ทั 1งนี 1จะขึ 1นอยู่กบัลกัษณะและอตัราสว่นการถือหุ้นของบริษัท

สรุปสัญญาสาํคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทอื น 
สญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลอืด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement
บริษัทได้ทาํสญัญาฉบบันี 1กบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น  เพื/อสทิธิในการผลติสายควบคมุและสว่นประกอบของสายควบคมุ
ทั 1งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสิทธิในการใช้เครื/องหมายการค้า  

และประกอบสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทย  

สญัญาฉบบัดงักล่าวมีอาย ุ7 ปี เริ/มตั 1งแต่วนัที/ 15 กนัยายน 2541 และสามารถต่อสญัญาได้คราวละ 
 นอกจากนี 1สัญญาดังกล่าวกําหนดว่าในระหว่างอายุของสัญญา บริษัทจะต้องจ่ายเงิน

ค่าธรรมเนียมให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น ในจํานวนร้อยละ 2 ของรายได้สุทธิจากการขายสาย
สว่นประกอบของสายควบคมุทั 1งรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ทั 1งนี 1รายได้สทุธิดงักลา่วคิดจากยอดขายสายควบคมุและ
ส่วนประกอบของสายควบคุมทั 1งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หักด้วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี 1ยประกันภยั ค่าขนส่ง ค่า

ทางการค้า ภาษีขายที/บริษัทต้องจ่าย และมลูค่าวตัถดุิบและชิ 1นสว่นทั 1งหมดที/ซื 1อจากไฮเลก็ซ์ 

บดงักลา่วหมดอายไุปเมื/อวนัที/ 15 กนัยายน 2555 และได้ตอ่อายสุญัญาต่อไปอีกเป็นเวลา 

สญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลอืด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement
บริษัทได้ทําสญัญาฉบบันี 1กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น  เพื/อสิทธิในการผลิตชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และ
ส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม และสิทธิในการใช้เครื/องหมาย

 และ “HI-LEX” สําหรับการผลิต การใช้และการประกอบผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทใน

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทที/เกี/ยวข้องคือบริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จํากัด โดยถือหุ้นในสดัส่วน
6 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัท ทั 1งนี 1 

นโยบายในการลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที/เกี/ยวข้องเพิ/มเติมของบริษัทจะเน้นธุรกิจที/มีความเกี/ยวเนื/องกับ
ผลติภณัฑ์และบริการของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนและผลประโยชน์อื/นที/บริษัทจะได้รับจากการลงทนุ

ของสนิทรัพย์รวมของบริษัท โดยการลงทนุจะต้องผ่าน
อํานาจการอนมุตัิ  และในการกํากบัดแูล

งานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที/เกี/ยวข้องนั 1น บริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นจะแต่งตั 1งผู้จัดการฝ่ายการบญัชีเป็นผู้แทน
บริษัทไปร่วมในการประชุมในฐานะผู้ ถือหุ้ น และผู้ แทนบริษัทมีหน้าที/ในการออกเสียงในที/ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้ นตามที/
คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาเห็นชอบแล้ว ทั 1งนี 1จะขึ 1นอยู่กบัลกัษณะและอตัราสว่นการถือหุ้นของบริษัท 

License and Technical Assistance Agreement) 
เพื/อสทิธิในการผลติสายควบคมุและส่วนประกอบของสายควบคมุ

 และ “HI-LEX” สําหรับ

ามารถต่อสญัญาได้คราวละ 1 ปี หากเป็นไป
ในระหว่างอายุของสัญญา บริษัทจะต้องจ่ายเงิน

ของรายได้สุทธิจากการขายสายควบคุมและ
รายได้สทุธิดงักลา่วคิดจากยอดขายสายควบคมุและ

ส่วนประกอบของสายควบคุมทั 1งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หักด้วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี 1ยประกันภยั ค่าขนส่ง ค่า
ทางการค้า ภาษีขายที/บริษัทต้องจ่าย และมลูค่าวตัถดิุบและชิ 1นสว่นทั 1งหมดที/ซื 1อจากไฮเลก็ซ์ 

ด้ตอ่อายสุญัญาต่อไปอีกเป็นเวลา 5 ปี 

and Technical Assistance Agreement) 
เพื/อสิทธิในการผลิตชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และ

ส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม และสิทธิในการใช้เครื/องหมาย
บการผลิต การใช้และการประกอบผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทใน



 

สญัญาดงักล่าวมีอาย ุ10
เงื/อนไขที/กําหนดไว้ นอกจากนี 1สัญญาดังกล่าวกําหนดว่าในระหว่างอายุของสัญญา บริษัทจะต้องจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมให้กบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น
หน้าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชดุควบคมุรางกระจ
ดงักล่าวคิดจากยอดขายชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม
ทางการค้า ภาษีขายที/บริษัทต้องจ่าย และมลูคา่วตัถดุบิและชิ 1นสว่นทั 1งหมดที/ซื 1อจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น
 

 สญัญาฉบบัเดิมได้หมดอายไุปเมื/อวนัที/
 

3) บนัทกึความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) 
โครงการ T6 
บริษัทได้ลงนามในบนัทกึความเข้าใจลงวนัที/ 
จากประเทศบราซิล และเฟลกซ์เทค 

 

บนัทกึดงักลา่วเป็นบนัทกึแสดงเจตนาของทั 1งสามฝ่ายในการร่วมเสนอตวัเป็นผู้ผลิตสายควบคมุและชิ 1นสว่นประกอบ
รถกระบะภายใต้ชื/อโครงการ 

 

4) สญัญาซื 1อขายชิ 1นส่วนที/ทํากับบริษัท อีซูซุมอเตอร์ 
โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ/ง แอนด์ แมนแูฟคเจอริ/ง จํากดั และ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนแูฟคเจอริ/ง 
จํากดั 
เป็นสญัญาซื 1อขายที/บริษัททํากบับริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ต่าง ๆ ดงักลา่ว เพื/อจําหน่ายชิ 1นสว่นสําหรับ
ผลติรถยนต์และรถจกัรยานย
เจตนาเลกิสญัญาโดยชดัแจ้ง สญัญาดงักลา่วระบกุารรับรองและการรับประกนัชิ 1นส่วนที/บริษัทขายให้กบับริษัทตา่ง ๆ 
ข้างต้น รวมถึงหน้าที/และความรับผิดชอบกรณีที/บคุคลที/สามได้รับบาดเจ็บหรือได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สนิอนัมี
สาเหตมุาจากความบกพร่องข
 

สญัญาดงักลา่วเป็นเพยีงสญัญาที/
นั 1น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะประกาศแผนการผลิตแต่ละรุ่นพร้อมทั 1งรายละเอียดคุณสมบัติของ
ชิ 1นส่วนที/ต้องการ ซึ/งบริษัทจะต้องออกแบบ และ
การคดัเลือก บริษัทจึงจะได้รับคําสั/งซื 1อ ซึ/งการสั/งซื 1อจะเกิดขึ 1นเป็นรอบตามแผนการผลิตของบริษัทผู้ผลติรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์แตล่ะราย

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

 - ไมมี่ – 
 

 แบบ 
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10 ปี เริ/มตั 1งแต่วนัที/ 4 มีนาคม 2540 และสามารถต่อสญัญาได้คราวละ 
เงื/อนไขที/กําหนดไว้ นอกจากนี 1สัญญาดังกล่าวกําหนดว่าในระหว่างอายุของสัญญา บริษัทจะต้องจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมให้กบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น ในจํานวนร้อยละ 2 ของรายได้สทุธิที/ได้จากการขายชุดควบคมุรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์และสว่นประกอบของชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคมุ 
ดงักล่าวคิดจากยอดขายชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม หักด้วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี 1ยประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภณัฑ์ ส่วนลด

ภาษีขายที/บริษัทต้องจ่าย และมลูคา่วตัถดุบิและชิ 1นสว่นทั 1งหมดที/ซื 1อจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั/น

สญัญาฉบบัเดิมได้หมดอายไุปเมื/อวนัที/ 4 มีนาคม 2555 และได้รับการต่ออายอุอกไปอีก 

(Memorandum of Understanding) ในการเสนอราคาสายควบคมุและชิ 1

นามในบนัทกึความเข้าใจลงวันที/ 10 ตลุาคม 2550 ร่วมกับ ไฮเล็กซ์ บราซิล 
เฟลกซ์เทค (Flextech Manufacturing (Pty) Ltd.) จากประเทศอาร์เจนตินา

บนัทกึดงักลา่วเป็นบนัทกึแสดงเจตนาของทั 1งสามฝ่ายในการร่วมเสนอตวัเป็นผู้ผลิตสายควบคมุและชิ 1นสว่นประกอบ
รถกระบะภายใต้ชื/อโครงการ T6 ของฟอร์ด/ออโต้อลัลายแอนซ์  

สญัญาซื 1อขายชิ 1นส่วนที/ทํากับบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ปทท.) จํากดั, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล 
โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ/ง แอนด์ แมนแูฟคเจอริ/ง จํากดั และ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนแูฟคเจอริ/ง 

เป็นสญัญาซื 1อขายที/บริษัททํากบับริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ต่าง ๆ ดงักลา่ว เพื/อจําหน่ายชิ 1นสว่นสําหรับ
รถจกัรยานยนต์แต่ละสญัญามีอาย ุ1 ปี และสามารถต่อสญัญาได้คราวละ 

เจตนาเลกิสญัญาโดยชดัแจ้ง สญัญาดงักลา่วระบกุารรับรองและการรับประกนัชิ 1นสว่นที/บริษัทขายให้กบับริษัทตา่ง ๆ 
ข้างต้น รวมถึงหน้าที/และความรับผิดชอบกรณีที/บคุคลที/สามได้รับบาดเจ็บหรือได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สนิอนัมี
สาเหตมุาจากความบกพร่องของผลติภณัฑ์ของบริษัท 

สญัญาดงักลา่วเป็นเพยีงสญัญาที/กําหนดเงื/อนไขหลกัต่าง ๆ ทั 1งนี 1ก่อนที/จะเริ/มต้นสั/งซื 1อและผลติชิ 1นส่วนแตล่ะรายการ
นั 1น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะประกาศแผนการผลิตแต่ละรุ่นพร้อมทั 1งรายละเอียดคุณสมบัติของ

ริษัทจะต้องออกแบบ และ/หรือผลิตชิ 1นงานต้นแบบเพื/อนําเสนอ หากชิ 1นงานของบริษัทได้รับ
การคดัเลอืก บริษัทจึงจะได้รับคําสั/งซื 1อ ซึ/งการสั/งซื 1อจะเกิดขึ 1นเป็นรอบตามแผนการผลิตของบริษัทผู้ผลติรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์แตล่ะราย 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ามารถต่อสญัญาได้คราวละ 1 ปี หากเป็นไปตาม
เงื/อนไขที/กําหนดไว้ นอกจากนี 1สัญญาดังกล่าวกําหนดว่าในระหว่างอายุของสัญญา บริษัทจะต้องจ่ายเงิน

ของรายได้สทุธิที/ได้จากการขายชุดควบคมุรางกระจก
กหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบลิควบคมุ ทั 1งนี 1รายได้สทุธิ

ดงักล่าวคิดจากยอดขายชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่าง
หักด้วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี 1ยประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภณัฑ์ ส่วนลด

ภาษีขายที/บริษัทต้องจ่าย และมลูคา่วตัถดุบิและชิ 1นส่วนทั 1งหมดที/ซื 1อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั/น 

และได้รับการต่ออายอุอกไปอีก 5 ปี  

ในการเสนอราคาสายควบคมุและชิ 1นสว่นประกอบสาํหรับ

ร่วมกับ ไฮเล็กซ์ บราซิล (HI-LEX Do Brazil Ltda.) 
จากประเทศอาร์เจนตินา 

บนัทกึดงักลา่วเป็นบนัทกึแสดงเจตนาของทั 1งสามฝ่ายในการร่วมเสนอตวัเป็นผู้ผลิตสายควบคมุและชิ 1นสว่นประกอบ

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ปทท.) จํากดั,  บริษัท  
โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ/ง แอนด์ แมนแูฟคเจอริ/ง จํากดั และ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนแูฟคเจอริ/ง 

เป็นสญัญาซื 1อขายที/บริษัททํากบับริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ต่าง ๆ ดงักลา่ว เพื/อจําหน่ายชิ 1นสว่นสําหรับ
ามารถต่อสญัญาได้คราวละ 1 ปี หากไม่มีฝ่ายใดแสดง

เจตนาเลกิสญัญาโดยชดัแจ้ง สญัญาดงักลา่วระบกุารรับรองและการรับประกนัชิ 1นสว่นที/บริษัทขายให้กบับริษัทตา่ง ๆ 
ข้างต้น รวมถึงหน้าที/และความรับผิดชอบกรณีที/บคุคลที/สามได้รับบาดเจ็บหรือได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สนิอนัมี

ก่อนที/จะเริ/มต้นสั/งซื 1อและผลติชิ 1นสว่นแตล่ะรายการ
นั 1น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะประกาศแผนการผลิตแต่ละรุ่นพร้อมทั 1งรายละเอียดคุณสมบัติของ

หรือผลิตชิ 1นงานต้นแบบเพื/อนําเสนอ หากชิ 1นงานของบริษัทได้รับ
การคดัเลือก บริษัทจึงจะได้รับคําสั/งซื 1อ ซึ/งการสั/งซื 1อจะเกิดขึ 1นเป็นรอบตามแผนการผลิตของบริษัทผู้ผลติรถยนต์และ



 

6. ข้อมูลทั วไปและข้อมูลสําคัญอื น
 

6.1 ข้อมูลบริษัท 
ชื/อบริษัท    : บริษัท ไทยสตลีเคเบิล จํากดั 
เลขทะเบยีนบริษัท : 0107548000145
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมรางกระจก

หน้าต่างรถยนต์
ศนูย์อะไหล ่ตลอดจนสง่ออกไปยงัผู้ผลิตชิ 1นสว่นรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในต่างประเทศ

ที/ตั 1งสํานกังานใหญ่ : นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร เลขที/ 
และโรงงาน   จงัหวดัชลบรีุ 
เว็บไซต์บริษัท : www.thaisteelcable.com
โทรศพัท์ : (038
โทรสาร : (038
ทนุจดทะเบยีน :  268,500,000 

 
6.2 ข้อมูลที บริษัทถอืหุ้นตั Hงแต่ร้อยล

บริษัทมิได้ถือหุ้นใด ๆ ในบริษัทอื/นหรือธุรกิจอื/น
 

6.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื นๆ
นายทะเบียน บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

  เลขที/ 62
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
   โทรศพัท์
   โทรสาร
 

ผู้สอบบญัช ี นายกฤษดา เลศิวนา
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 
บริษัท สํานกังาน อวีาย จํากดั

  เลขที/ 193/136
กรุงเทพฯ 
โทรศพัท์

   โทรสาร
 

 แบบ 
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ข้อมูลทั วไปและข้อมูลสําคัญอื น 

บริษัท ไทยสตลีเคเบิล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”) 
0107548000145 
ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ โดยจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลติรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์หลกัในประเทศ 
ศนูย์อะไหล ่ตลอดจนสง่ออกไปยงัผู้ผลติชิ 1นสว่นรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในต่างประเทศ
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร เลขที/ 700/737 หมู่ที/ 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง 

หวดัชลบรีุ 20160 
www.thaisteelcable.com 
038) 447 200 – 15 
038) 185 025 

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

ข้อมูลที บริษัทถอืหุ้นตั Hงแต่ร้อยละ 10 ขึ Hนไป 
บริษัทมิได้ถือหุ้นใด ๆ ในบริษัทอื/นหรือธุรกิจอื/น 

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื นๆ 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

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

นายกฤษดา เลศิวนา 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4958 
บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั 1น 33 ถนนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท์ :  (02) 264 9090 
โทรสาร  : (02) 264 0789  

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

 

ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมรางกระจก
โดยจําหน่ายผลติภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์หลกัในประเทศ 

ศนูย์อะไหล ่ตลอดจนสง่ออกไปยงัผู้ผลติชิ 1นสว่นรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในต่างประเทศ 
ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง  

อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 



 

 

การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ ถือหุ้น
 

7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทนุชาํระแล้ว
  บริษัทฯ มีทนุจดทะเบยีน  268,500,000 

หุ้น  มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื�นที�มีสิทธิหรือเงื�อนไขแตกตา่งจากหุ้นสามญั
หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพให้กองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุซึ�งเป็นคนตา่งด้าว
สทิธิในผลตอบแทนที�เกิดจากหลกัทรัพย์
 

 7.2  ผู้ถอืหุ้น 
 รายชื�อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัที� 

ลาํดบัที% 

1 กลุม่จฬุางกรู
2 ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น
3 กลุม่พฒันะเมลือง
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จํากดั
5 นายไชยทศัน์ ไชยพิภทัรสขุ
6 นายดาํรงค์ กลุธนพงศ์
7 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั 
8 นางสาววราภรณ์ สงฆ์ประชา
9 นายเทวารักษ์  วีระวฒักานนท์

10 ผู้ ถือหุ้นรายย่อยอื�น ๆ
 

หมายเหต:ุ  1)  กลุม่จฬุางกรู ประกอบด้วยกลุม่ผู้ ถือหุ้นนามสกลุเดยีวกนัและผู้ ที�เกี�ยวข้องทั Fงหมด 
- นายสรรเสริญ จฬุางกรู
- นายทวีฉตัร  จฬุางกรู
- นายกรกฤช  จฬุางกรู
- นายอภิชาต ิ  จฬุางกรู
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ส่วนที% 2 
การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

 

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ ถือหุ้น 

จาํนวนทุนจดทะเบียนและทนุชาํระแล้ว 
268,500,000 บาท และทนุชําระแล้ว 259,800,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ

บาท 

ไม่มีหุ้นประเภทอื�นที�มีสิทธิหรือเงื�อนไขแตกตา่งจากหุ้นสามญั เช่น หุ้นบริุมสทิธิ หรือโครงการออกและเสนอขายหุ้น
หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพให้กองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุซึ�งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) 
สทิธิในผลตอบแทนที�เกิดจากหลกัทรัพย์ 

รายชื�อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัที� 31 ตลุาคม 2557 มีดงันี F  

ผู้ถอืหุ้น จาํนวน 
จาํนวนหุ้น

กลุม่จฬุางกรู        107,288
ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น 70,000,000
กลุม่พฒันะเมลอืง         31,248,9
บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จํากดั    12,750,0
นายไชยทศัน์ ไชยพิภทัรสขุ      6,500,000

กลุธนพงศ์      6,000,000
บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 5,353,3
นางสาววราภรณ์ สงฆ์ประชา      2,105
นายเทวารักษ์  วีระวฒักานนท์ 1,915,500
ผู้ ถือหุ้นรายย่อยอื�น ๆ 16,638,900

รวม 259,800,000

กลุม่จฬุางกรู ประกอบด้วยกลุม่ผู้ถือหุ้นนามสกลุเดยีวกนัและผู้ ที�เกี�ยวข้องทั Fงหมด 4 ราย ได้แก่
จฬุางกรู ถือหุ้นจํานวน   83,115,000 หุ้น   คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
จฬุางกรู ถือหุ้นจํานวน  19,980,500 หุ้น    คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ   
จฬุางกรู ถือหุ้นจํานวน    4,000,000 หุ้น    คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ  
จฬุางกรู ถือหุ้นจํานวน       192,500 หุ้น    คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 
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แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 259,800,000 

หรือโครงการออกและเสนอขายหุ้น
(Thai Trust Fund) หรือมีการออกตราสารแสดง

ทุนชําระแล้ว 
จาํนวน 259,800,000 บาท 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

107,288,000       41.30 
70,000,000 26.94 

1,248,900        12.03 
12,750,000          4.91 

6,500,000          2.50 
6,000,000          2.31 
5,353,300 2.06 

105,400          0.81 
1,915,500 0.74 

638,900 6.40 
259,800,000 100 

ราย ได้แก่ 
คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ  31.99  ของทุนชําระแล้ว  
คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ   7.69  ของทนุชําระแล้ว 
คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ   1.54  ของทนุชําระแล้ว  
คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ   0.07  ของทนุชําระแล้ว 



 

 
2) ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น

1. Teraura Investment Co., Ltd.
2. JP Morgan Chase Bank
3. Teraura Scholarship Foundation    
4. Japan Trustee Services Bank, Ltd.
5. State Street Bank and Trust Company
6. Nippon Life Insurance Company
7. BBH For Fidelity 
8. NISHIKAWA RUBBER
9. Northern Trust Company
10. Honda Motor CO., LTD. 

 

3) กลุม่พฒันะเมลอืง ประกอบด้วยกลุม่ผู้ ถือหุ้นนามสกลุเดยีวกนัและผู้ที�เกี�ยวข้องทั Fงหมด 
- นายชทูอง         
- นางอรสา          
- นายสนัติ        
- นายสริศ        
- นางสาวสิริณา  

 

ข้อจาํกดัการถอืหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ ถือหุ้นที�เป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ
ณ วนัที� 31 ตลุาคม 2557 หุ้นของบริษัทฯ

 
 7.3 การออกหลกัทรัพย์อื%น 
 

  - ไม่มี -  
 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 
ได้กล่าวไว้ในข้อบงัคับและตาม
ดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสาํคญั
ให้กระทําใน 1 เดอืนนบัแต่วนัที�
ผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนั Fนในหนงัสอืพิมพ์
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รายแรกของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั�น  (ณ วนัที� 31 ตลุาคม 2557) ประกอบด้วย 
Teraura Investment Co., Ltd.   ถือหุ้นร้อยละ  19.83 
JP Morgan Chase Bank   ถือหุ้นร้อยละ    4.76 
Teraura Scholarship Foundation      ถือหุ้นร้อยละ    4.06 
Japan Trustee Services Bank, Ltd.  ถือหุ้นร้อยละ    3.72 
State Street Bank and Trust Company  ถือหุ้นร้อยละ    3.68 
Nippon Life Insurance Company  ถือหุ้นร้อยละ    3.39 
BBH For Fidelity Low–Priced Stock Fund  ถือหุ้นร้อยละ    3.13 

RUBBER  CO., LTD.  ถือหุ้นร้อยละ    2.70 
Northern Trust Company   ถือหุ้นร้อยละ    2.56 
Honda Motor CO., LTD.                            ถือหุ้นร้อยละ    2.22 

กลุม่พฒันะเมลอืง ประกอบด้วยกลุม่ผู้ ถือหุ้นนามสกลุเดยีวกันและผู้ ที�เกี�ยวข้องทั Fงหมด 5
  พฒันะเมลอืง   ถือหุ้นจํานวน  16,997,400 หุ้น  คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ
 พฒันะเมลอืง    ถือหุ้นจํานวน  12,000,000 หุ้น  คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 

        พฒันะเมลอืง   ถือหุ้นจํานวน     1,641,200 หุ้น  คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ
        พฒันะเมลอืง   ถือหุ้นจํานวน       460,200 หุ้น  คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 

นางสาวสริิณา   พฒันะเมลอืง   ถือหุ้นจํานวน       150,100 หุ้น  คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ

ข้อจาํกดัการถอืหุ้นของชาวต่างชาติ 
ผู้ ถือหุ้นที�เป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกนัได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที�ออกและชําระแล้ว

หุ้นของบริษัทฯ ที�ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจํานวนร้อยละ 27.15 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 25 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัเงินสํารองต่าง ๆ 
ได้กล่าวไว้ในข้อบงัคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็นอื�นใดและการจ่ายเงินปันผลนั Fนจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสาํคญั และนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิ

เดอืนนบัแต่วนัที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตหิรือวนัที�คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั Fงนี Fให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงั
ผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนั Fนในหนงัสอืพิมพ์ 
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5 ราย ได้แก่ 
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ  6.54  ของทนุชําระแล้ว                               
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ  4.62  ของทนุชําระแล้ว                                                          
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ  0.63  ของทนุชําระแล้ว                                                               
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ  0.18  ของทนุชําระแล้ว                                                        
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ  0.06  ของทนุชําระแล้ว 

ของจํานวนหุ้นที�ออกและชําระแล้ว โดย 

ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัเงินสํารองต่าง ๆ  ทกุประเภทตามที�
และการจ่ายเงินปันผลนั Fนจะไม่มีผลกระทบต่อการ

และนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุติั โดยการจ่ายเงินปันผล
ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตหิรือวนัที�คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั Fงนี Fให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงั



 

 

8.  โครงสร้างการจัดการ 

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ
กิจการที�ดี, และคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง
8.1  คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทตามหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ลง
• กรรมการที�เป็นผู้บริหาร   
• กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร  
• กรรมการที�เป็นอสิระ 

ลาํดบัที% รายชื%อ 

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

10 นายปริญญา        ไววฒันา
11 นายฉตัรชยั          เอียสกลุ

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษัทฯ
นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือนายทวีฉัตร จุฬางกูร หรือ
พฒันะเมลือง  หรือนายสริศ พัฒนะเมลือง
หรือนายชทูอง พฒันะเมลอืง หรือนายสริศ พฒันะเมลอืง ลงลายมือชื�อร่วมกับนายคาซูฮิโร  ทาเคชิตะ และประทบัตราสาํคัญ
ของบริษัท   
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Fงที� 
ปรับปรุง)  ซึ�งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสํานกังานกลต
บงัคบัตั Fงแต่วนัที� 23 กนัยายน 2557 
บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 

ภาษาไทย http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=
ภาษาองักฤษ http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=
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การจัดการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 
คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

และคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี F 

คณะกรรมการบริษัทตามหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวนัที� 8 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 
 จํานวน 4 ท่าน 

 จํานวน 3 ท่าน 
 จํานวน 4 ท่าน  

ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั6งการประชุม
คณะกรรมการบริษัท

นายสรรเสริญ      จฬุางกรู ประธานกรรมการ 5 
นายชทูอง            พฒันะเมลอืง รองประธานกรรมการ 5 
นายสริศ              พฒันะเมลอืง กรรมการ 5 

เทราอรุา กรรมการ 5 
จฬุางกรู กรรมการ 5 

นายกรกฤช          จฬุางกรู กรรมการ 5 
นายคาซฮิูโร         ทาเคชิตะ กรรมการ 5 
นายกวี                วสวุตั กรรมการอิสระ  5 
นายอภินนัท์         ณ ระนอง กรรมการอิสระ 5 
นายปริญญา        ไววฒันา กรรมการอิสระ  5 

เอียสกลุ กรรมการอิสระ 5 

กรรมการผู้ มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 

นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือนายทวีฉัตร จุฬางกูร หรือนายกรกฤช จุฬางกูร  คนใดคนหนึ�งลงลายมือชื�อร่
หรือนายสริศ พัฒนะเมลือง  หรือนายคาซูฮิโร  ทาเคชิตะ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท

นายสริศ พฒันะเมลอืง ลงลายมือชื�อร่วมกับนายคาซูฮิโร  ทาเคชิตะ และประทบัตราสาํคญั

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Fงที� 5/2557  เมื�อวนัที� 23 กันยายน 2557 ได้มีมติอนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 
ซึ�งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสํานกังานกลต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ

2557  โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ มีสว่นเกี�ยวข้องได้เสยีรับทราบ

http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=
http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=
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บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 5 ชุด โดยแบ่งเป็น
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการการกํากับดแูล

มีจํานวน 11 ท่าน ประกอบด้วย 

จาํนวนครั6งการประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

จาํนวนครั6งการ    
เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท 

3 
4 
5 
- 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

คนใดคนหนึ�งลงลายมือชื�อร่วมกับนายชูทอง 
นายคาซูฮิโร  ทาเคชิตะ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท     

นายสริศ พฒันะเมลอืง ลงลายมือชื�อร่วมกับนายคาซูฮิโร  ทาเคชิตะ และประทบัตราสําคญั

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท (ฉบบั
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที�ประกาศและมีผล

งาน และผู้ มีสว่นเกี�ยวข้องได้เสยีรับทราบ

http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10 
http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=10 



 

 
และเพื�อเป็นการยกระดบัประสิทธิภาพการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท 
เมื�อวนัที� 27 พฤศจิกายน 2556 
และตนเอง) และมีผลบงัคบัตั Fงแต่ปี 
 

คณะกรรมการบริษัท ครั Fงที� 5

เจ้าหน้าที�บริหาร สามารถสรุปผลการประเมินดงักลา่วได้ดงันี F
หมวดที% 

1 ความเป็นผู้นาํ
2 การกาํหนดกลยทุธ์
3 การปฎิบตัติามกลยทุธ์
4 การวางแผนและผลปฏิบตัทิางการเงิน
5 ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ
6 ความสมัพนัธ์กบัภายนอก
7 การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร
8 การสบืทอดตําแหน่ง
9 ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ

10 คณุลกัษณะสว่นตวั
 

 
ขอบเขตและอาํนาจหน้าที%ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการทําหน้าที�ประธานในที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท  และปฏิบัติตาม
กฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท บริษัท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ 
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และเพื�อเป็นการยกระดบัประสิทธิภาพการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
2556 ได้มีมติอนมุตัิเกณฑ์มาตรฐานการประเมินการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการ 

และมีผลบงัคบัตั Fงแต่ปี 2557 เป็นต้นไป (รอบบญัชี เดอืนตลุาคม 2556 – กนัยายน 

5/2557 เมื�อวันที� 23 กันยายน 2557 ได้ดําเนินการประเมินผล

สามารถสรุปผลการประเมินดงักลา่วได้ดงันี F 
หวัข้อการประเมิน จาํนวน

ความเป็นผู้นาํ 
การกาํหนดกลยทุธ์ 
การปฎิบตัติามกลยทุธ์ 
การวางแผนและผลปฏิบตัทิางการเงิน 
ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
การสบืทอดตําแหน่ง 
ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 
คณุลกัษณะสว่นตวั 

รวม 30

หน้าที%ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการทําหน้าที�ประธานในที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท  และปฏิบัติตาม
กฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Fงที� 1/2557 
ได้มีมติอนมุตัิเกณฑ์มาตรฐานการประเมินการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการ (ทั Fงคณะ

กนัยายน 2557) 

ดําเนินการประเมินผลแบบประเมินประธาน

จาํนวน (ข้อ) คะแนน (ร้อยละ) 

3 10 
3 9 
3 9 
3 9 
3 10 
3 9 
3 10 
3 9 
3 10 
3 10 
30 95 

ประธานกรรมการทําหน้าที�ประธานในที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท  และปฏิบัติตามขอบเขตและอํานาจหน้าที�ตาม      



 

 
8.2  ผู้บริหาร 

รายชื�อและตาํแหน่งของผู้บริหาร 
ลาํดบัที% รายชื%อผู้บริหาร

1 นายสรรเสริญ     จฬุางกรู
2 นายชทูอง           พฒันะเมลือง
3 นายสริศ             พฒันะเมลอืง

4 นายไชยยนัต์       

5 นางสาวสนิีนชุ     
6 นายคาซฮิูโร        ทาเคชิตะ
7 นายสทุน             เปรมปรี
8 นายสวสัดิ�           สขุะอาจิณ
9 นางสาวสริิณา    

10 นายนาโอฮิโร       โคอซิมิู
ผู้บริหาร  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารสี�รายแรกนบัต่อจากคณะกรรมการบริษัทลงมา รวมถึงผู้ซึ�งดํารง
ตําแหน่งเทียบเทา่ผู้บริหารรายที�สี�ทกุราย  โดยรวมถงึผู้จดัการฝ่ายบญัชี
ดงักลา่ว) 

 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที�ของกรรมการผู้จดัการ
กรรมการผู้จดัการมีอํานาจหน้าที�ดําเนนิการตามที�คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ�งอยูภ่ายใต้กฎระเบียบและข้อบงัคบั
ของบริษัท ทั Fงนี Fการมอบอํานาจดังกล่าวต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจที�ทําให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนมุัติ
รายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลป
บริษัท หรือบริษัทยอ่ยของบริษัท 
ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี
ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการที�เป็นไปตามปกติธุรกิจที�มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน 
หน้าที�ได้ดงันี F 
1. รับผดิชอบดแูลการบริหารงานทั�วไปที�มีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
2. ประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายในด้านบญัชี การเบิก
3. รับและจ้างพนกังานของบริษัทที�ไมใ่ช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดยเป็นผู้

สญัญาจ้างแรงงาน 
4. เข้าร่วมพจิารณางบประมาณของบริษัทกบัคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาเอกสารหรือสัญญาที�เกี�ยวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะในเรื�อง

ดงักลา่ว   
6. ปฏบิตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัท

   แบบ 
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รายชื�อและตาํแหน่งของผู้บริหาร และโครงสร้างการบริหารจดัการ 

รายชื%อผู้บริหาร ตาํแหน่ง

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

รักษาการผู้จดัการทั�วไป (สว่นงานจดัหา
      สาวนะชยั รองกรรมการผู้จดัการ  

รักษาการผู้จดัการทั�วไป (สว่นงานปฏิบตักิารธุรกิจ
   ศรีธรรมา ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

นายคาซฮิูโร        ทาเคชิตะ ผู้จดัการทั�วไปอาวโุส (ส่วนงานวจิยัและพฒันา
นายสทุน             เปรมปรี ผู้จดัการทั�วไป (สว่นงานผลติ) 
นายสวสัดิ�           สขุะอาจิณ ผู้จดัการทั�วไป (สว่นงานคณุภาพ
นางสาวสริิณา     พฒันะเมลอืง ผู้จดัการทั�วไป (สว่นงานบริหารธรุกิจ
นายนาโอฮิโร       โคอซิมิู ผู้จดัการทั�วไป (สว่นงานการตลาด

ผู้บริหาร  หมายความว่า  ผู้ ดํารงตําแหน่งระดับบริหารสี�รายแรกนบัต่อจากคณะกรรมการบริษัทลงมา รวมถึงผู้ซึ�งดํารง
ตําแหน่งเทียบเทา่ผู้บริหารรายที�สี�ทกุราย  โดยรวมถงึผู้จดัการฝ่ายบญัชี (ผู้บริหารลําดบัที� 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที�ของกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการมีอํานาจหน้าที�ดําเนนิการตามที�คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ�งอยูภ่ายใต้กฎระเบียบและข้อบงัคบั

การมอบอํานาจดังกล่าวต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจที�ทําให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนมุัติ
รที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลป
หรือบริษัทยอ่ยของบริษัท  ซึ�งการอนมุตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องผ่านมตทิี�ประชมุคณะกรรมการ และ

แล้วแต่กรณี) เพื�อพิจารณารายการดงักล่าวตามที�ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกําหนด 
ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการที�เป็นไปตามปกติธุรกิจที�มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน   

รับผดิชอบดแูลการบริหารงานทั�วไปที�มีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
ประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายในด้านบญัชี การเบิก-จ่ายเงินใด ๆ ของบริษัทที�ไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
รับและจ้างพนกังานของบริษัทที�ไมใ่ช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดยเป็นผู้มีอํานาจแทนบริษัทที�จะลงนามใน

เข้าร่วมพิจารณางบประมาณของบริษัทกบัคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาเอกสารหรือสัญญาที�เกี�ยวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะในเรื�อง

ปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่ง 

ส่วนงานจดัหา) 

ส่วนงานปฏบิตักิารธุรกิจ) 

สว่นงานวจิยัและพฒันา) 

ส่วนงานคณุภาพ) 
สว่นงานบริหารธรุกิจ) 
สว่นงานการตลาด) 

ผู้บริหาร  หมายความว่า  ผู้ ดํารงตําแหน่งระดับบริหารสี�รายแรกนบัต่อจากคณะกรรมการบริษัทลงมา รวมถึงผู้ซึ�งดํารง
ผู้บริหารลําดบัที� 1 - 5 เป็นผู้บริหารภายใต้นิยาม

กรรมการผู้จดัการมีอํานาจหน้าที�ดําเนนิการตามที�คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ�งอยูภ่ายใต้กฎระเบียบและข้อบงัคบั
การมอบอํานาจดังกล่าวต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจที�ทําให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนมุัติ

รที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกับ
ซึ�งการอนมุตัริายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องผ่านมตทีิ�ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ

ยการดงักล่าวตามที�ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกําหนด 
  โดยสามารถสรุปขอบเขตอํานาจ

รับผดิชอบดแูลการบริหารงานทั�วไปที�มีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 
จ่ายเงินใด ๆ ของบริษัทที�ไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 

มีอํานาจแทนบริษัทที�จะลงนามใน

พิจารณาเอกสารหรือสัญญาที�เกี�ยวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะในเรื�อง



 

 

โครงสร้าง
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โครงสร้างองค์กร ณ วนัที% 30 กันยายน 2557 

 
 
 

 

 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

 



 

 
8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตั Fงนางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม ทําหน้าที�เลขานกุารบริษัท โดยให้มีอาํนาจหน้าที�ตามที�กําหนดไว้
ในพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ
ขอบเขตและหน้าที�  ดงัต่อไปนี F 
คณุสมบตัิ 
อ้างอิงจากกฎหมายมิได้กําหนดคุณสมบติัของเลขานุการบริษัทไว้  จึงถือเป็นหน้าที�ของคณะกรรมการที�จะต้องดูแล
รับผดิชอบให้ได้บคุคลที�มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏบิตัิหน้าที�  
มิสามารถรับหน้าที�เลขานกุารบริษัทในบริษัทอื�น ๆ แต่อาจรับหน้าที�เลขานกุารบริษัทในบริษัทยอ่ยได้

ขอบเขตและหน้าที�เลขานกุารบริษัท 
บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัททําหน้าที�ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ทํา
ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง สนับสนนุให้ดําเนินการตามหลกัการกํากับดแูลกิจการที�ดี พร้อม
ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
กําหนด ดงันี F  
1. ให้คําแนะนําเบื Fองต้นแก่กรรมการเกี�ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคบัต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการ

ปฏบิตัิตามอยา่งถกูต้องและสมํ�าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลี�ยนแปลงที�มีนยัสาํคญัแก่กรรมการ 
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ดแูลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

รวมทั Fงดําเนินการให้มีการปฎิบติัตามมติคณะกรรมการบริษัท 
3. จัดการประชุมผู้ ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพึงปฎิบัติ

ต่าง ๆ  
4. บนัทกึรายงานการประชมุผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั Fงติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติ

ที�ป ระชมุผู้ ถือหุ้น และที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนที�เกี�ยวข้อง
6. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี F

(ก) ทะเบียนกรรมการ  
(ข) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท 
(ค) หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ถือหุ้น

7. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียที�รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดําเนินการอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
9. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื�องการกํากับดูแลกิจการที�ดีให้กับกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังาน  
10. ติดต่อและสื�อสารกบัผู้ถือหุ้นทั�วไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้นและข่า
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นางกสติา  พิทกัษ์สงคราม ทําหน้าที�เลขานกุารบริษัท โดยให้มีอาํนาจหน้าที�ตามที�กําหนดไว้
ในพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 
ขอบเขตและหน้าที�  ดงัต่อไปนี F 

อ้างอิงจากกฎหมายมิได้กําหนดคุณสมบติัของเลขานุการบริษัทไว้  จึงถือเป็นหน้าที�ของคณะกรรมการที�จะต้องดูแล
รับผดิชอบให้ได้บคุคลที�มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏบิตัิหน้าที�  โดยเลขานกุารบริษัทซึ�งเป็นลกูจ้างของบริษัท
มิสามารถรับหน้าที�เลขานกุารบริษัทในบริษัทอื�น ๆ แต่อาจรับหน้าที�เลขานกุารบริษัทในบริษัทย่อยได้

ขอบเขตและหน้าที�เลขานกุารบริษัท  
บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัททําหน้าที�ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ทํา
ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง สนับสนนุให้ดําเนินการตามหลกัการกํากับดแูลกิจการที�ดี พร้อม
ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.)  โดยเลขานกุารบริษัทมีหน้าที�และความรับผิดชอบตามที�กฎหมายและบริษัท

ให้คําแนะนําเบื Fองต้นแก่กรรมการเกี�ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคบัต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการ
ปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องและสมํ�าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลี�ยนแปลงที�มีนยัสําคญัแก่กรรมการ 
ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ดแูลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง 
รวมทั Fงดําเนินการให้มีการปฎิบติัตามมติคณะกรรมการบริษัท  
จัดการประชุมผู้ ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพึงปฎิบัติ

บนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั Fงติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติ
ระชมุผู้ ถือหุ้น และที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท  

ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนที�เกี�ยวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของ
จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี F 

หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท 
หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที�รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
นการอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด  

จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื�องการกํากับดูแลกิจการที�ดีให้กับกรรมการ 

ติดต่อและสื�อสารกบัผู้ถือหุ้นทั�วไปให้ได้รับทราบสิทธิตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
 
 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

นางกสติา  พิทกัษ์สงคราม ทําหน้าที�เลขานกุารบริษัท โดยให้มีอาํนาจหน้าที�ตามที�กําหนดไว้
ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 โดยมีคุณสมบัต ิ

อ้างอิงจากกฎหมายมิได้กําหนดคุณสมบตัิของเลขานุการบริษัทไว้  จึงถือเป็นหน้าที�ของคณะกรรมการที�จะต้องดูแล
โดยเลขานกุารบริษัทซึ�งเป็นลกูจ้างของบริษัท

มิสามารถรับหน้าที�เลขานกุารบริษัทในบริษัทอื�น ๆ แต่อาจรับหน้าที�เลขานกุารบริษัทในบริษัทยอ่ยได้ 

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัททําหน้าที�ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ทําหน้าที�ดูแลและ
ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง สนับสนนุให้ดําเนินการตามหลกัการกํากับดแูลกิจการที�ดี พร้อม

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
ารบริษัทมีหน้าที�และความรับผิดชอบตามที�กฎหมายและบริษัท

ให้คําแนะนําเบื Fองต้นแก่กรรมการเกี�ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคบัต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการ
ปฏบิตัิตามอยา่งถกูต้องและสมํ�าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลี�ยนแปลงที�มีนยัสาํคญัแก่กรรมการ  
ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ดแูลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

จัดการประชุมผู้ ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพึงปฎิบัติ

บนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั Fงติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติ

ตามระเบียบและข้อกําหนดของกลต. และตลท. 

หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท  

จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื�องการกํากับดูแลกิจการที�ดีให้กับกรรมการ 

วสารของบริษัท 



 

 

• หวัหน้าแผนก – ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบภายในเพื�อให้ความเชื�อมั�น และให้คาํปรึกษาอย่างเที�ยงธรรมและเป็นอิสระ 
ปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี�ยงที�
เหมาะสม  โดยหวัหน้าแผนก - 
1. กํากบัดแูลการปฏบิตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน

ปฏบิตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
2. กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(Audit plan) เสนอคณะกรรมการตรวจสอบก่อนขออนมุตัิดาํเนนิการตรวจสอบ
3. วางมาตรฐานการปฏิบตัิงาน
4. พิจารณาอนมุติัแนวการตรวจสอบ 
5. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ

และผู้บริหาร 
6. ติดตามผลการปฏิบตัิงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ

ในการให้บริการแก่ผู้บริหาร
7. ให้คาํปรึกษา ข้อคิดเห็น และคําแนะนําแนวทางในการปฏิบตัิตามระเบียบ วิธีการปฏิบติังาน และการควบคมุภายใน

ตลอดจนกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัหนว่ยรับตรวจต่าง ๆ
8. จัดให้มีการฝึกอบรม เพื�อพฒันาศกัยภาพผู้ตรวจสอบภายใน 

เป้าหมาย และให้มกีารประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ปฏิบตังิานในฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. ทําหน้าที�ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจัดวาระการประชุม จัดหาข้อมลู สรุปผลและบันทึกประชุม 

พร้อมแจ้งมติให้กับผู้ เกี�ยวข้อง รวมทั Fงช่
และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมทั Fงบริหารงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื�อสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ

10. ควบคมุการจดัทาํงบประมาณประจําปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน
11. กํากบัการประสานงานการต
12. ปฏบิตัิงานอื�นตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 

• เจ้าหน้าที�ฝ่ายกํากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์
กิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์มีความสาํคญัอย่างยิ�งตอ่บริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทนุทกุประเภท และตลาดทนุ อีกทั Fงยงัต้องติดตอ่
ประสานงานกบับคุคลตา่ง ๆ เช่น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ หรือผู้ลงทนุ เป็นต้น  ตลอดจนปฏิบติังานในงานด้านการอํานวย
ความสะดวก ประสานงานจัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคญัในนามบริษัทหรื
กํากับดูแลการดําเนินกิจการให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยพรบ
ข้อบงัคบั กฎระเบยีบ กฎหมายที�เกี�ยวข้อง และจัดทําและส่งข้อมลูและรายงานต่าง ๆ ครบถ้วนตามที�กําหนดและโปร่งใส 
โดยมขีอบเขตหน้าที�และความรับผดิชอบ ดงันี F 
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ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบภายในเพื�อให้ความเชื�อมั�น และให้คาํปรึกษาอย่างเที�ยงธรรมและเป็นอิสระ 
ปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี�ยงที�

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีขอบเขตและหน้าที� ดงันี F  
กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน และควบคมุงานตรวจสอบภายในให้
ปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน พร้อมทั Fงวางแผนการตรวจสอบประจําปี 

เสนอคณะกรรมการตรวจสอบก่อนขออนมุตัิดาํเนนิการตรวจสอบ 
วางมาตรฐานการปฏิบตัิงาน และสอบทานการปฏิบตัิงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตังิานที�กําหนดไว้
พิจารณาอนมุติัแนวการตรวจสอบ (Audit Program) 
สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื�อการปรับปรุงแก้ไข ก่อนนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 

ติดตามผลการปฏิบตัิงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการ
ในการให้บริการแก่ผู้บริหาร 

และคําแนะนําแนวทางในการปฏิบตัิตามระเบียบ วิธีการปฏิบติังาน และการควบคมุภายใน
ตลอดจนกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัหนว่ยรับตรวจต่าง ๆ 

เพื�อพฒันาศกัยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ความสามารถ ตรวจสอบงานได้บรรลตุาม
เป้าหมาย และให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ปฏิบตังิานในฝ่ายตรวจสอบภายใน
ทําหน้าที�ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจัดวาระการประชุม จัดหาข้อมลู สรุปผลและบันทึกประชุม 
พร้อมแจ้งมติให้กับผู้ เกี�ยวข้อง รวมทั Fงช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบเพื�อมั�นใจว่าปฏิบตัิหน้าที�ตามกฎบตัร 
และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมทั Fงบริหารงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื�อสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ควบคมุการจดัทาํงบประมาณประจําปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
กํากบัการประสานงานการตรวจสอบภายในโดย Outsource ตรวจสอบภายในให้เป็นตามเป้าหมายที�กําหนดไว้
ปฏิบตัิงานอื�นตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายกํากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
มีความสาํคญัอย่างยิ�งตอ่บริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทนุทกุประเภท และตลาดทนุ อีกทั Fงยงัต้องติดตอ่

ประสานงานกบับคุคลตา่ง ๆ เช่น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ หรือผู้ลงทนุ เป็นต้น  ตลอดจนปฏิบตัิงานในงานด้านการอํานวย
ความสะดวก ประสานงานจัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคญัในนามบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท การวางแผนและ
กํากับดูแลการดําเนินกิจการให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยพรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พรบ
ข้อบงัคบั กฎระเบยีบ กฎหมายที�เกี�ยวข้อง และจัดทําและส่งข้อมลูและรายงานต่าง ๆ ครบถ้วนตามที�กําหนดและโปร่งใส 

รับผดิชอบ ดงันี F  

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบภายในเพื�อให้ความเชื�อมั�น และให้คําปรึกษาอย่างเที�ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื�อเพิ�มคณุค่าและ
ปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี�ยงที�

และควบคมุงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลการ

และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน พร้อมทั Fงวางแผนการตรวจสอบประจําปี 

ป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตังิานที�กําหนดไว้ 

และให้ข้อเสนอแนะเพื�อการปรับปรุงแก้ไข ก่อนนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการทํางานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

และคําแนะนําแนวทางในการปฏิบติัตามระเบียบ วิธีการปฏิบตัิงาน และการควบคมุภายใน 

ให้มีความรู้ความสามารถ ตรวจสอบงานได้บรรลตุาม
เป้าหมาย และให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ปฏิบตังิานในฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ทําหน้าที�ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจัดวาระการประชุม จัดหาข้อมลู สรุปผลและบันทึกประชุม 

วยคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบเพื�อมั�นใจว่าปฏิบตัิหน้าที�ตามกฎบตัร 
และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมทั Fงบริหารงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื�อสนับสนุนการปฏิบัติ

ตรวจสอบภายในให้เป็นตามเป้าหมายที�กําหนดไว้ 

มีความสาํคญัอย่างยิ�งตอ่บริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทนุทกุประเภท และตลาดทนุ อีกทั Fงยงัต้องติดตอ่
ประสานงานกบับคุคลตา่ง ๆ เช่น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ หรือผู้ลงทนุ เป็นต้น  ตลอดจนปฏิบตัิงานในงานด้านการอํานวย

อคณะกรรมการบริษัท การวางแผนและ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พรบ.มหาชนจํากัด 

ข้อบงัคบั กฎระเบยีบ กฎหมายที�เกี�ยวข้อง และจัดทําและส่งข้อมลูและรายงานต่าง ๆ ครบถ้วนตามที�กําหนดและโปร่งใส 



 

 
1. รวบรวมข้อมลูสําคญัในตลาดทนุสาํหรับผู้บริหารระดบัสงูและกรรมการบริษัท
2. รายงานผู้บริหารระดบัสงูเกี�ยวกบัข้อมลูที�ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
3. ปรับปรุงแก้ไขข้อมลูให้ถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา
4. สร้างความน่าเชื�อถือให้แก่บริษัท โดยรายงานข้อมลูที�

อย่างเป็นระบบ 
5. ให้การรับรองและต้อนรับนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์และผู้ลงทนุ
6. ประสานงาน จดัทํา ตรวจสอบเรื�องการประชมุผู้ถือหุ้น และเรื�องการประชมุคณะกรรมการบริษัท  
7. จดัทํา จดัสง่และการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐาน

การอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ 
ทะเบียนกรรมการบริษัท รายงานประจําปี และรายงานการประชมุตา่ง ๆ

8. วางแผนการกํากับดแูลการดําเนินกิจการ
มหาชนจํากัด ข้อบงัคบั กฎระเบียบ และกฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง

9. จัดทําข้อมลูรายงานการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์และหน่วยงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง  ตามกฎระเบียบและกฎหมาย
ข้างต้น (เช่น รายงานประจําปี

10. ให้คําแนะนํา คําปรึกษาเบื Fองต้นและสนบัสนนุงานของกรรมการเกี�ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฎิบัติ
ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมทั Fงรายงานการเปลี�ยนแปลงในข้อกําหนดกฎหมายที�มีนยัสาํคญัแก่กรรมการทราบ 

 8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ
หลกัทรัพย์ฯ ที�อยู่ในอตุสาหกรรมและธุรกิจที�มีขนาดใกล้เคียงกนั ดงันี F
(1) ค่าตอบแทนที%เป็นตัวเงนิ

(1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ 
    ค่าตอบแทนกรรมการ

• ค่าเบี Fยประชมุ 
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย

• จ่ายบําเหน็จกรรมการบริษัท ในอตัราร้อยละ 

ทั Fงนี F บริษัทได้ขออนมุติัค่าตอบแทนกรรมการจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว
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รวบรวมข้อมลูสาํคญัในตลาดทนุสาํหรับผู้บริหารระดบัสงูและกรรมการบริษัท 
รายงานผู้บริหารระดบัสงูเกี�ยวกบัข้อมลูที�ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว 
ปรับปรุงแก้ไขข้อมลูให้ถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา 
สร้างความน่าเชื�อถือให้แก่บริษัท โดยรายงานข้อมลูที�ถกูต้องและครบถ้วน  ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมลูที�ต่อเนื�อง

ให้การรับรองและต้อนรับนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์และผู้ลงทนุ 
ประสานงาน จดัทํา ตรวจสอบเรื�องการประชมุผู้ถือหุ้น และเรื�องการประชมุคณะกรรมการบริษัท  
จดัทํา จัดสง่และการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ที�สําคญัเกี�ยวกบันโยบายต่าง ๆ ระเบียบที�เกี�ยวข้องที�ผ่าน
การอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ 
ทะเบียนกรรมการบริษัท รายงานประจําปี และรายงานการประชมุต่าง ๆ) 
วางแผนการกํากับดแูลการดําเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พรบ
มหาชนจํากดั ข้อบงัคบั กฎระเบียบ และกฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 
จัดทําข้อมลูรายงานการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์และหน่วยงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง  ตามกฎระเบียบและกฎหมาย

เช่น รายงานประจําปี, แบบ 56-1, งบการเงิน รวมถึงการลงประกาศข้อมลูในหนงัสอืพิมพ์ตามข้อกําหนด
ให้คําแนะนํา คําปรึกษาเบื Fองต้นและสนบัสนนุงานของกรรมการเกี�ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฎิบัติ
ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมทั Fงรายงานการเปลี�ยนแปลงในข้อกําหนดกฎหมายที�มีนยัสาํคญัแก่กรรมการทราบ 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร*** 

ได้พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร***  ที�เป็นธรรมและสมเหตสุมผล
ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทที�จดทะเบียนในตลาด

หกรรมและธุรกิจที�มีขนาดใกล้เคียงกนั ดงันี F 
ค่าตอบแทนที%เป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเทา่นั Fน) 
ค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท แบง่เป็นดงันี F 

ค่าเบี Fยประชมุ (ต่อครั Fงที�เข้าร่วมประชมุ) ในอตัราเดยีวกบัปี 2556 คือ 
ประธานกรรมการบริษัท   เป็นเงิน 35,000 บาท 
กรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย เป็นเงิน 25,000 บาท 

จ่ายบําเหน็จกรรมการบริษัท ในอตัราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที�จ่ายจากผลการดาํเนนิงานปี 

บริษัทได้ขออนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ถกูต้องและครบถ้วน  ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมลูที�ต่อเนื�อง

ประสานงาน จดัทํา ตรวจสอบเรื�องการประชมุผู้ ถือหุ้น และเรื�องการประชมุคณะกรรมการบริษัท   
ต่าง ๆ ที�สําคญัเกี�ยวกบันโยบายต่าง ๆ ระเบียบที�เกี�ยวข้องที�ผ่าน

การอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ (เช่น 

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พรบ.

จัดทําข้อมลูรายงานการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์และหน่วยงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง  ตามกฎระเบียบและกฎหมาย
งบการเงิน รวมถึงการลงประกาศข้อมลูในหนงัสอืพิมพ์ตามข้อกําหนด) 

ให้คําแนะนํา คําปรึกษาเบื Fองต้นและสนบัสนนุงานของกรรมการเกี�ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฎิบัติ
ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมทั Fงรายงานการเปลี�ยนแปลงในข้อกําหนดกฎหมายที�มีนยัสาํคญัแก่กรรมการทราบ  

ที�เป็นธรรมและสมเหตสุมผล สอดคล้องกับ
และเปรียบเทียบกับบริษัทที�จดทะเบียนในตลาด

 
 

ของเงินปันผลที�จ่ายจากผลการดาํเนนิงานปี 2556 



 

 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคล ในปี 2557 มีรายละเอียดดงันี F

รายชื%อ ตาํแหน่ง 

 1. นายสรรเสริญ   จฬุางกรู ประธานกรรมการ 

2. นายชทูอง        พฒันะเมลือง รองประธานกรรมการ 
3. นายสริศ          พฒันะเมลือง กรรมการ 

4. นายมากาโต    เทราอรุา กรรมการ 
5. นายทวีฉตัร      จฬุางกรู กรรมการ 
6. นายกรกฤช      จฬุางกูร กรรมการ 
7. นายคาซฮิูโร     ทาเคชิตะ กรรมการ 
8. นายกวี            วสวุตั กรรมการอสิระ  
9. นายอภินนัท์    ณ ระนอง กรรมการอสิระ 
10. นายปริญญา ไววฒันา กรรมการอสิระ  
11. นายฉตัรชยั   เอียสกลุ กรรมการอสิระ 

รวม 

* คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน อนุมตัิจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Fงที�
และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน) 

**คณะกรรมการการกํากบัดแูลกิจการที�ด ีอนมุติัจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Fงที�

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร*** ของบริษัท

ค่าตอบแทน 

เงินเดือน โบนสัและอื�น ๆ 

 
(1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

• มีนโยบายปรับคา่ตอบแทนของปร
ปีก่อนหน้า  

• ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ให้กบัผู้บริหาร***   

 
(2) ค่าตอบแทนอื%น 

• ค่าตอบแทนอื�นของกรรมการ
- ไม่มี – 

   แบบ 
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มีรายละเอียดดงันี F 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)

คณะ 
กรรมการ

บริษัท 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
กําหนด

ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 

คณะกรรม 
การสรรหา
และกําหนด
ค่าตอบแทน

105,000     

100,000     
125,000   25,000  

0     
25,000   25,000  

125,000   25,000  
125,000     
125,000 125,000 50,000  25,000
125,000 125,000 50,000  25,000
125,000 125,000 50,000  25,000
125,000 125,000 25,000  25,000

1,105,000 500,000 175,000 75,000 100,000

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน อนุมตัิจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Fงที� 3/2557 เมื�อวนัที� 6 พฤษภาคม

การการกํากบัดแูลกิจการที�ด ีอนมุตัจิากการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Fงที� 4/2557 เมื�อวนัที� 5 สงิหาคม 2557 (

ของบริษัท 
ปี 2556 

จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

 99.87 (จํานวน 10 ราย) 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร*** 

มีนโยบายปรับคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที�บริหารประจําปี 2557 

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร***  ระดบัรองลงไปเป็นดลุยพินจิของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร***  ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนสั
  จํานวน 12 ราย รวมทั Fงสิ Fน 134.59 ล้านบาท 

ค่าตอบแทนอื�นของกรรมการ 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

) 

 
รวมสุทธ ิ

คณะกรรม 
การสรรหา
และกําหนด
ค่าตอบแทน* 

คณะกรรม 
การการกํากับ
ดูแลกิจการ   

ที%ดี** 

บาํเหน็จ 

 283,418 388,418 

 283,418 383,418 

 283,418 433,418 

 283,418 283,418 

 283,418 333,418 

 283,418 433,418 

 118,091 243,091 

25,000 0 283,418 608,418 

25,000 25,000 283,418 633,418 

25,000 25,000 283,418 633,418 

25,000 25,000 283,418 608,418 

100,000 75,000 2,952,271 4,982,271 

พฤษภาคม 2557 (รวม 2 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา 

(จดัตั Fงใหม่) 

ปี 2557 
จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

134.59 (จํานวน 12 ราย) 

 ในอตัราไมเ่กิน 10% ของอตัราใน

ระดบัรองลงไปเป็นดลุยพินจิของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนสั



 

 

• ค่าตอบแทนอื�นของผู้บริหาร
 เงินกองทนุสาํรองเลี Fยงชีพ
 บริษัทได้จดัให้มีกองทนุสาํรองเลี Fยงชีพ โดยพนกังานจ่ายสมทบในอตัราส่วนร้อยละ 

บริษัทสมทบให้ในอตัราเท่ากนั โดยในปี 
12 ราย รวมทั Fงสิ Fน 1,419,551 

 เงินประกนัสงัคม 
 ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินประกันสงัคมสาํหรับผู้บริหารทั Fง 
 

***ผู้บริหารของบริษัทที�นบัตอ่จากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร
กรรมการผู้จดัการ, รองกรรมการผู้จดัการ 

      
8.5  บุคลากร (ไม่รวมคณะผู้บริหาร

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557  บริษัทมีพนกังานทั Fงสิ Fนจํานวน 
แรงงานอีกจํานวน 457 คน โดยสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลติภณัฑ์ ดงัต่อไปนี F

 
ธุรกจิ 

• สายควบคมุรถยนต์ 

• สายควบคมุ - รถจกัรยานยนต์ 

• ชดุควบคมุ-รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

• สว่นกลาง 

รวมจาํนวนพนักงาน 

 
ผลตอบแทนพนกังาน 
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับพนักงานของบริษัททั Fงหมดในปี 
ประกอบด้วย 
 - เงินเดือน คา่ล่วงเวลา และโบนสัประจําปี รวมเป็นเงิน 

- ค่าตอบแทนอื�น ๆ (ประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล คา่รถรับ
กองทนุสํารองเลี Fยงชีพ ค่าใช้จ่ายประกนัสงัคม ค่าอบรมสมัมนา ค่าประกนั
เป็นเงิน 47.53 ล้านบาท 

- ค่าแรงของพนกังานชั�วคราว รวมเป็นเงิน 
   
ข้อพิพาทด้านแรงงานที%สาํคัญในระยะเวลา 

  - ไม่มี – 

   แบบ 
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ค่าตอบแทนอื�นของผู้บริหาร*** 
เงินกองทนุสาํรองเลี Fยงชีพ 
บริษัทได้จดัให้มีกองทนุสาํรองเลี Fยงชีพ โดยพนกังานจ่ายสมทบในอตัราส่วนร้อยละ 
บริษัทสมทบให้ในอตัราเท่ากนั โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทนุสํารองเลี Fยงชีพสาํหรับผู้บริหารทั Fง 

1,419,551 บาท 

บริษัทได้จ่ายเงินประกนัสงัคมสาํหรับผู้บริหารทั Fง 12 ราย รวมทั Fงสิ Fน 

ผู้บริหารของบริษัทที�นบัตอ่จากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร
รองกรรมการผู้จดัการ และผู้จดัการทั�วไปทกุราย 

ไม่รวมคณะผู้บริหาร)            
บริษัทมีพนกังานทั Fงสิ Fนจํานวน 1,008 คน และมีพนกังานชั�วคราวที�จ้างผ่านบริษัทรับเหมาจ้าง

คน โดยสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลติภณัฑ์ ดงัต่อไปนี F 
30 กนัยายน 2555 30 กนัยายน 2556

พนักงาน 
รายเดอืน 

พนักงาน 
ชั%วคราว 

พนักงาน 
รายเดอืน 

พนักงาน
ชั%วคราว

228 384 229 385
 114 51 119 

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 21 35 19 
592 175 688 182
955 645 1,055 630

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับพนักงานของบริษัททั Fงหมดในปี 2557 (ไม่รวมส่วนของคณะผู้บริหาร) 

เงินเดือน คา่ล่วงเวลา และโบนสัประจําปี รวมเป็นเงิน 280 ล้านบาท 
ประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล คา่รถรับ-สง่พนกังาน คา่เครื�องแบบ เงินสมทบกองทนุทดแทน เงินสมทบ

กองทนุสํารองเลี Fยงชีพ ค่าใช้จ่ายประกนัสงัคม ค่าอบรมสมัมนา ค่าประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพ ค่าสวสัดิการอื�น ๆ

ค่าแรงของพนกังานชั�วคราว รวมเป็นเงิน 79.78 ล้านบาท 

าทด้านแรงงานที%สาํคญัในระยะเวลา 3 ปี 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทได้จดัให้มีกองทนุสาํรองเลี Fยงชีพ โดยพนกังานจ่ายสมทบในอตัราส่วนร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือน และ
บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทนุสํารองเลี Fยงชีพสาํหรับผู้บริหารทั Fง 

รวมทั Fงสิ Fน 52,500 บาท 

ผู้บริหารของบริษัทที�นบัตอ่จากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร, 

คน และมีพนกังานชั�วคราวที�จ้างผ่านบริษัทรับเหมาจ้าง

2556 30 กนัยายน 2557 
พนักงาน 
ชั%วคราว 

พนักงาน 
รายเดอืน 

พนักงาน 
ชั%วคราว 

385 233 257 
33 100 33 
30 17 10 

182 658 157 
630 1,008 457 

) รวมเป็นเงิน 407.31 ล้านบาท 

สง่พนกังาน ค่าเครื�องแบบ เงินสมทบกองทนุทดแทน เงินสมทบ
ชีวิตและประกนัสขุภาพ ค่าสวสัดิการอื�น ๆ) รวม



 

 
นโยบายในการสรรหาและพฒันาบุคลากร ปี 
ภาพรวมการพฒันาบคุลากรในปี 2557  บริษัทยงัคงให้ความสาํคญักบัการพฒันาบคุลากรผ่านกิจกรรม และโครงการตามแผนที�ได้วาง
ไว้ตั Fงแตปี่ 2556 และมีการเพิ�มเตมิแผนงานใหมท่ี�ปรับปรุงเพื�อให้สอดคล้องกบักลยทุธ์การดําเนนิธุรกิจของบริษัทฯ
• การทบทวนเส้นทางอบรมตามสายอาชีพ 

สืบเนื�องจากกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจและมาตรฐานในการทํางานด้านต่าง
รับผดิชอบของแตล่ะสายงานต้องปรับเปลี�ยนให้สอดคล้องและเป็นปัจจบุนั 
จําเป็นต้องได้รับการทบทวน และปรับเปลี�ยนให้เ

• การประเมนิประสทิธิภาพหลงัการอบรม
นอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรม และการประเมินด้วยแบบทดสอบแล้ว การประเมินประสิทธิภาพ
หลงัการอบรมยงัเป็นอีกหนึ�งกิจกรรมที�สําคญัที�ต้องดําเนินการ 
สามารถนําความรู้ที�ได้รับไปปรับใช้ในการทาํงานได้จริง และมีพฒันาการหลงัการอบรมตามที�ผู้บงัคบับญัชาคาดหวงั เนื�องจากการ
ประเมินเพียงแบบทดสอบหลงัการอบรมเป็นเพียงการประเมินความรู้ในระยะสั Fนเท่านั Fน
อบรมในระยะยาวแล้วพนกังานจะสามารถนาํความรู้ไปใช้ได้จริง
นอกจากนี F ข้อมลูจากการประเมินฯ ยังสามารถนํามาวิเคราะห์ประสิทธิผลในการจัดอบรมแต่ละหลกัสตูร ทั F
วิทยากรที�สอนและผู้เข้ารับการอบรม ซึ�งถือเป็นปัจจยัหลกัที�มีผลต่อประสทิธิผลการอบรมรวมถึงความคุ้มคา่ในการจดัอบรมอีกด้วย

• แผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล (Individual Development Plan)
การที�บริษัทฯ จะสามารถบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจได้ตามแผนที�วางไว้ สิ�งสาํคญัคือการสร้าง
ซึ�งเป็นที�มาของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยให้โ
พฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชาทกุคนตามเส้นทางของแต่ละสายอาชีพ 
จะมคีวามเชี�ยวชาญในสายงานของตนเอง มีความพร้
ระดบัโลก 

• จดัทําระบบสืบค้นประวติัฝึกอบรมด้วยตนเอง
เพื�อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความสนใจพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง ฝ่ายสรรหาว่าจ้างและฝึกอบรมจึงจัดทําระบบ
ประวตัิฝึกอบรมด้วยตนเองขึ Fน เพื�ออํานวยความสะดวกให้กับพนกังานที�ต้องการทราบประวตัิการอบรมของตนเอง และพฒันาให้ 
สอดคล้องกบัเส้นทางการพฒันาตามสายอาชีพ และแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล โดยพนกังานสามารถที�จะเข้าถึงข้อมลูประวตัิ
การอบรมด้วยตนเองได้อย่างง่ายผา่นระบ

• ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning System
อีกหนึ�งกิจกรรมด้านการพฒันาบคุลากรที�เกิดขึ Fนในปี 
เพิ�มช่องทางในการพฒันาบุคลากรให้กับพนักงาน 
ภายในห้องเรียน โดยหลงัการเรียนรู้ ผู้ เรียนต้องทําการทดสอบหลงัการเรียน 
และในปี 2557 ทางฝ่ายฯ มีแผนที�จะเพิ�มจํานวนหลกัสตูรและพฒันาประสทิธิภาพการทํา

นโยบายการอบรมและพฒันาบคุลากรของ 
สามารถประเมินค่าได้ ดงันั Fนการพฒันาบคุลากรจึงถือเป็นการลงทนุที�คุ้มคา่ เมื�อเทียบกบัผลตอบแทนที�จะได้รับในรูปของผลผลิต
เพิ�มขึ Fน คณุภาพของผลติภณัฑ์ที�ดี เป็นต้น ซึ�งทั Fงหมดเกิดจากความเชี�ยวชาญในงานของพนกังานที�ได้รับการพฒันาแล้วทั Fงสิ Fน  

   แบบ 
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นโยบายในการสรรหาและพฒันาบุคลากร ปี 2557 
บริษัทยงัคงให้ความสาํคญักบัการพฒันาบคุลากรผ่านกิจกรรม และโครงการตามแผนที�ได้วาง

และมีการเพิ�มเตมิแผนงานใหมที่�ปรับปรุงเพื�อให้สอดคล้องกบักลยทุธ์การดําเนนิธุรกิจของบริษัทฯ
การทบทวนเส้นทางอบรมตามสายอาชีพ (Training Road Map Review) 

และมาตรฐานในการทํางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีการปรับเปลี�ยน ส่งผลให้หน้าที�ความ
ายงานต้องปรับเปลี�ยนให้สอดคล้องและเป็นปัจจบุนั  ดงันั Fนหวัข้อการอบรมและพฒันาของแต่ละตําแหนง่

จําเป็นต้องได้รับการทบทวน และปรับเปลี�ยนให้เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกนั  
การประเมินประสทิธิภาพหลงัการอบรม (Training Effectiveness Evaluation)  
นอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรม และการประเมินด้วยแบบทดสอบแล้ว การประเมินประสิทธิภาพ
หลงัการอบรมยงัเป็นอีกหนึ�งกิจกรรมที�สําคญัที�ต้องดําเนินการ เพื�อเป็นการสร้างความมั�นใจว่าพนักงานที�ได้รับการอบรมไปแล้ว
สามารถนําความรู้ที�ได้รับไปปรับใช้ในการทาํงานได้จริง และมีพฒันาการหลงัการอบรมตามที�ผู้บงัคบับญัชาคาดหวงั เนื�องจากการ
ประเมินเพียงแบบทดสอบหลงัการอบรมเป็นเพียงการประเมินความรู้ในระยะสั Fนเท่านั Fน แต่ไม่

านจะสามารถนาํความรู้ไปใช้ได้จริงการประเมนิประสทิธิภาพหลงัการอบรมจึงมีความสาํคญัอยา่งมาก 
นอกจากนี F ข้อมลูจากการประเมินฯ ยังสามารถนํามาวิเคราะห์ประสิทธิผลในการจัดอบรมแต่ละหลกัสตูร ทั F

และผู้ เข้ารับการอบรม ซึ�งถือเป็นปัจจยัหลกัที�มีผลต่อประสทิธิผลการอบรมรวมถึงความคุ้มคา่ในการจดัอบรมอีกด้วย
(Individual Development Plan) 

การที�บริษัทฯ จะสามารถบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจได้ตามแผนที�วางไว้ สิ�งสาํคญัคือการสร้างและพฒันาบคุลากรให้ทั�วถึงทั Fงองค์กร 
ซึ�งเป็นที�มาของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยให้โอกาสผู้บงัคับบญัชาในแต่ละสายงาน
พฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชาทกุคนตามเส้นทางของแต่ละสายอาชีพ (Training Road Map) ดงันั Fนจึงมั�น

ะมีความเชี�ยวชาญในสายงานของตนเอง มีความพร้อมที�จะเติบโตไปตามสายอาชีพของตนและพร้อมจะพฒันาองค์กรให้ก้าวไปสู่

จดัทําระบบสบืค้นประวติัฝึกอบรมด้วยตนเอง 
เพื�อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความสนใจพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง ฝ่ายสรรหาว่าจ้างและฝึกอบรมจึงจัดทําระบบ
ประวติัฝึกอบรมด้วยตนเองขึ Fน เพื�ออํานวยความสะดวกให้กับพนกังานที�ต้องการทราบประวตัิการอบรมของตนเอง และพฒันาให้ 
สอดคล้องกบัเส้นทางการพฒันาตามสายอาชีพ และแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล โดยพนักงานสามารถที�จะเข้าถึงข้อมลูประวตัิ

ผา่นระบบสบืค้นสารสนเทศภายในบริษัท  
Learning System)  

อีกหนึ�งกิจกรรมด้านการพฒันาบคุลากรที�เกิดขึ Fนในปี 2557 คือการจดัทาํระบบการเรียนรู้ด้วยต้นเอง 
เพิ�มช่องทางในการพฒันาบุคลากรให้กับพนักงาน และพนกังานเกิดความสะดวกในการพฒันาตนเอง นอกเหนือจากการเรียนรู้
ภายในห้องเรียน โดยหลงัการเรียนรู้ ผู้ เรียนต้องทําการทดสอบหลงัการเรียน (Post Test) เพื�อเป็นการวดัผลหลงัการเรียนรู้อีกด้วย

ทางฝ่ายฯ มีแผนที�จะเพิ�มจํานวนหลกัสตูรและพฒันาประสทิธิภาพการทํางานของระบบฯ ให้ดียิ�งขึ Fน

และพัฒนาบคุลากรของ TSC จะเพิ�มความเข้มข้นมากขึ Fนเรื�อย ๆ เนื�องจาก “คน
การพฒันาบคุลากรจึงถือเป็นการลงทนุที�คุ้มคา่ เมื�อเทียบกบัผลตอบแทนที�จะได้รับในรูปของผลผลติ

เพิ�มขึ Fน คณุภาพของผลติภณัฑ์ที�ดี เป็นต้น ซึ�งทั Fงหมดเกิดจากความเชี�ยวชาญในงานของพนกังานที�ได้รับการพฒันาแล้วทั Fงสิ Fน  

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทยงัคงให้ความสาํคญักบัการพฒันาบคุลากรผ่านกิจกรรม และโครงการตามแผนที�ได้วาง
และมีการเพิ�มเตมิแผนงานใหมที่�ปรับปรุงเพื�อให้สอดคล้องกบักลยทุธ์การดําเนนิธุรกิจของบริษัทฯ 

ๆ ของบริษัทฯ มีการปรับเปลี�ยน ส่งผลให้หน้าที�ความ
หวัข้อการอบรมและพฒันาของแต่ละตําแหนง่ จึง

นอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรม และการประเมินด้วยแบบทดสอบแล้ว การประเมินประสิทธิภาพ
เพื�อเป็นการสร้างความมั�นใจว่าพนกังานที�ได้รับการอบรมไปแล้ว

สามารถนําความรู้ที�ได้รับไปปรับใช้ในการทาํงานได้จริง และมีพฒันาการหลงัการอบรมตามที�ผู้บงัคบับญัชาคาดหวงั เนื�องจากการ
แต่ไมส่ามารถรับประกันได้ว่าหลงัการ

การประเมินประสทิธิภาพหลงัการอบรมจึงมีความสําคญัอยา่งมาก  
นอกจากนี F ข้อมลูจากการประเมินฯ ยังสามารถนํามาวิเคราะห์ประสิทธิผลในการจัดอบรมแต่ละหลกัสตูร ทั Fงในด้านของเนื Fอหา 

และผู้เข้ารับการอบรม ซึ�งถือเป็นปัจจยัหลกัที�มีผลต่อประสทิธิผลการอบรมรวมถึงความคุ้มคา่ในการจดัอบรมอีกด้วย 

และพฒันาบคุลากรให้ทั�วถึงทั Fงองค์กร 
อกาสผู้บงัคับบญัชาในแต่ละสายงานวางแผนการอบรมและ

จึงมั�นใจได้ว่าเมื�อบคุลากรของบริษัท
และพร้อมจะพฒันาองค์กรให้ก้าวไปสู่

เพื�อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความสนใจพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง ฝ่ายสรรหาว่าจ้างและฝึกอบรมจึงจัดทําระบบสืบค้น
ประวตัิฝึกอบรมด้วยตนเองขึ Fน เพื�ออํานวยความสะดวกให้กับพนกังานที�ต้องการทราบประวตัิการอบรมของตนเอง และพฒันาให้ 
สอดคล้องกับเส้นทางการพฒันาตามสายอาชีพ และแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล โดยพนกังานสามารถที�จะเข้าถึงข้อมลูประวตัิ

คือการจดัทาํระบบการเรียนรู้ด้วยต้นเอง (Self-Learning System) เพื�อ
และพนกังานเกิดความสะดวกในการพฒันาตนเอง นอกเหนือจากการเรียนรู้

เพื�อเป็นการวดัผลหลงัการเรียนรู้อีกด้วย 
งานของระบบฯ ให้ดียิ�งขึ Fน 

คน” คือ สินทรัพย์ขององค์กรที�ไม่
การพฒันาบคุลากรจึงถือเป็นการลงทนุที�คุ้มคา่ เมื�อเทียบกบัผลตอบแทนที�จะได้รับในรูปของผลผลติที�

เพิ�มขึ Fน คณุภาพของผลติภณัฑ์ที�ดี เป็นต้น ซึ�งทั Fงหมดเกิดจากความเชี�ยวชาญในงานของพนกังานที�ได้รับการพฒันาแล้วทั Fงสิ Fน   



 

 

9.  การกํากับดูแลกิจการ 

9.1  นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ
บริษัทมีความมุง่มั�นที�จะเป็นผู้ผลติสายควบคมุยานยนต์ระดบัโลก
ดําเนินธุรกิจ เพิ�มมลูค่าขององค์กร
กํากบัดแูลกิจการอนัเป็นสากล
ดงันั Fน บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการเพื�อเป็นกรอบในการปฏิบติังานด้านต่าง
1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน

ธุรกิจทกุระดบัด้วยความเชื�อมั�น
2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนจะยดึมั�นในความเป็นธรรม

และปฏิบติังานเพื�อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความสจุริต
3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนสามารถเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทเพื�อให้

สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐานการดําเนินธุรกิจและมาตรฐานสากล
เปลี�ยนแปลงไปได้ 

บริษัทมีการบริหารและปฏิบตัิงานโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี โดยตระหนกัถงึความสาํคญัและ
ความรับผิดชอบที�มีต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด
เต็มที�ของทกุฝ่าย ทั Fงคณะกรรมการ
รวมถึงจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน  จรรยาบรรณธุรกิจ  จรรยาบรรณนักลงทุนสมัพนัธ์  ตลอดจน
นโยบายสําคญัและระเบียบปฏิบัติที�เกี�ยวข้อง  เพื�อให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ มี
รับทราบบนเวบ็ไซต์ของบริษัทแล้ว

ทั Fงนี F การประชุมคณะกรรมการการกํากับดแูลกิจการที�ดี ครั Fงที� 
คู่มือหลกัการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
ครั Fงที� 3/2558 ในวนัที� 10 กมุภาพนัธ์ 

ภาษาไทย http://www.thaistee

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

ทั Fงนี Fบริษัทได้สง่เสริมให้เกิดการปฏบิตัิตามคู่มอืหลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท  ดงันี F  
1. คณะกรรมการ  ทบทวนคู่มือหลกัการกํากบัดแูลกิจการเป็นประจําทกุปี
2. ผู้บริหารได้รับฟังสรุปสาระสาํคญัคูมื่อหลกัการกํากบัดแูลกิจการในที�ประชมุระดบับริหารเป็นประจําทกุปี
3. จดัทํา Training Road Map สาํหรับทกุตําแหน่งงาน

ต่อเนื�อง   
4. ประชาสมัพนัธ์คู่มือหลกัการกํากบัดแูลกิจการให้พนกังานทกุคนรับทราบ โดยการติดบอร์ดประชาสมัพนัธ์  
 
 

   แบบ 
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นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 
บริษัทมีความมุง่มั�นที�จะเป็นผู้ผลติสายควบคุมยานยนต์ระดบัโลก สร้างความน่าเชื�อถือให้กบัผู้ที�มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ

เพิ�มมลูค่าขององค์กร และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั�งยืนของบริษัท ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจตามหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการอนัเป็นสากล เพื�อให้สามารถบรรลเุป้าหมายและรักษาคณุธรรมอนัเป็นคณุค่าพื Fนฐานข

บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการเพื�อเป็นกรอบในการปฏิบติังานด้านต่าง
และพนกังานทกุคน จะปฏิบตัติามคูมื่อหลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท

ธุรกิจทกุระดบัด้วยความเชื�อมั�น ศรัทธา และเข้าใจในหลกัการกํากบัดแูลกิจการ โดยถือเป็นวฒันธรรมที�ดีขององค์กร
และพนกังานทกุคนจะยดึมั�นในความเป็นธรรม ปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอย่างเท่าเทียมกนั

และปฏิบติังานเพื�อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความสจุริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
และพนกังานทกุคนสามารถเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทเพื�อให้

สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐานการดําเนินธุรกิจและมาตรฐานสากล  ตลอดจนความต้องการของสงัคมที�

บริษัทมีการบริหารและปฏบิติังานโดยยดึถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี โดยตระหนกัถงึความสาํคญัและ
ความรับผิดชอบที�มีต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั�น
เต็มที�ของทกุฝ่าย ทั Fงคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน โดยได้เผยแพร่คู่มือหลกัการกํากบัดแูลกิจการ  ซึ�งได้
รวมถึงจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน  จรรยาบรรณธุรกิจ  จรรยาบรรณนักลงทุนสมัพนัธ์  ตลอดจน
นโยบายสําคญัและระเบียบปฏิบัติที�เกี�ยวข้อง  เพื�อให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ มี
รับทราบบนเวบ็ไซต์ของบริษัทแล้ว 

ทั Fงนี F การประชุมคณะกรรมการการกํากับดแูลกิจการที�ดี ครั Fงที� 1/2558 เมื�อวนัที� 28 ตุลาคม 
ลกัการกํากับดูแลกิจการของบริษัทดังกล่าวให้เป็นปัจจุบนัแล้ว (โดยจะรายงานให้ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

กมุภาพนัธ์ 2558 รับทราบต่อไป) 
http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC-CG-Handbook

http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC-CG-Handbook

ทั Fงนี Fบริษัทได้สง่เสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามคู่มือหลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท  ดงันี F  
คณะกรรมการ  ทบทวนคู่มือหลกัการกํากบัดแูลกิจการเป็นประจําทกุปี 
ผู้บริหารได้รับฟังสรุปสาระสาํคญัคูมื่อหลกัการกํากบัดแูลกิจการในที�ประชมุระดบับริหารเป็นประจําทกุปี

สาํหรับทกุตําแหน่งงาน เพื�อให้มีการศึกษาและทบทวนคู่มือหลกัการกํากับดแูลกิจการอย่าง

ประชาสมัพนัธ์คูมื่อหลกัการกํากบัดแูลกิจการให้พนกังานทกุคนรับทราบ โดยการติดบอร์ดประชาสมัพนัธ์  

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

สร้างความน่าเชื�อถือให้กบัผู้ ที�มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจตามหลกัการ

เพื�อให้สามารถบรรลเุป้าหมายและรักษาคณุธรรมอนัเป็นคณุค่าพื Fนฐานขององค์กรชั Fนนํา  

บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการเพื�อเป็นกรอบในการปฏิบตัิงานด้านต่าง ๆ ดงัตอ่ไปนี F 
จะปฏิบตัติามคูมื่อหลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท และบริหารจดัการ

โดยถือเป็นวฒันธรรมที�ดีขององค์กร 
ปฏบิติัตอ่ผู้มสีว่นได้สว่นเสียอย่างเท่าเทียมกนั 

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
และพนกังานทกุคนสามารถเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทเพื�อให้

ตลอดจนความต้องการของสงัคมที�

บริษัทมีการบริหารและปฏบิติังานโดยยดึถือแนวปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี โดยตระหนกัถงึความสาํคญัและ
ด้วยความมุ่งมั�น ทุ่มเท และความร่วมมืออย่าง

และพนกังานทกุคน โดยได้เผยแพร่คู่มือหลกัการกํากบัดแูลกิจการ  ซึ�งได้
รวมถึงจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน  จรรยาบรรณธุรกิจ  จรรยาบรรณนักลงทุนสมัพนัธ์  ตลอดจน
นโยบายสําคญัและระเบียบปฏิบัติที�เกี�ยวข้อง  เพื�อให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องได้เสีย

ตลุาคม 2557 ได้พิจารณาทบทวน
โดยจะรายงานให้ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

Handbook-TH-Version-resize.pdf  

Handbook-ENG-Version-resize.pdf  

ทั Fงนี Fบริษัทได้สง่เสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามคู่มือหลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท  ดงันี F   

ผู้บริหารได้รับฟังสรุปสาระสาํคญัคูมื่อหลกัการกํากบัดแูลกิจการในที�ประชมุระดบับริหารเป็นประจําทกุปี 
เพื�อให้มีการศึกษาและทบทวนคู่มือหลกัการกํากับดแูลกิจการอย่าง

ประชาสมัพนัธ์คูมื่อหลกัการกํากบัดแูลกิจการให้พนกังานทกุคนรับทราบ โดยการติดบอร์ดประชาสมัพนัธ์   



 

 
ผลการประเมินจากหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง  มีดงันี F
สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
คณุภาพการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
เข้าร่วมโครงการทั Fงสิ Fน 528 บริษัท
 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที� 
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
การประชมุคณะกรรมการบริษัทครั Fงที� 
ตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง ซึ�งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 
หลกัทรัพย์กําหนด และทกุท่านเป็นกรรมการอิสระ 

ลาํดบัที% รายชื%อ 

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

* นายปริญญา ไววฒันา  เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน
 

 โดยมนีางเบญจมาส เทพฤทธิ� (หวัหน้าแผนก
คณะกรรมการบริษัท ครั Fงที� 3/2556 
สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
10 พฤษภาคม 2556  

คณะกรรมการ                       
ตรวจสอบ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

   แบบ 
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ผลการประเมินจากหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง  มีดงันี F 

คณุภาพการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 อยู่ในระดบั “ดีเยี�ยม” ด้วยคะแนน 
บริษัท  

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที� 31 ตุลาคม 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ดงันี F 

การประชมุคณะกรรมการบริษัทครั Fงที� 5/2556 เมื�อวนัที� 26 กันยายน 2556 ได้อนมุตัิให้คณะกรรมการตรวจสอบกลบัเข้าดํารง
ตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง ซึ�งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการมีคุณสมบัติตามที�สํานักงานกลต

และทกุท่านเป็นกรรมการอิสระ  

 ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั6งการ

ประชุม 

นายกวี              วสวุตั ประธาน 5 
นายอภินนัท์       ณ ระนอง กรรมการ 5 
นายปริญญา      ไววฒันา* กรรมการ 5 
นายฉตัรชยั         เอียสกลุ กรรมการ 5 

เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน 

หวัหน้าแผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ
3/2556 เมื�อวนัที� 9 พฤษภาคม 2556 ได้มีมตอินมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบขึ Fน 

สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสํานักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที�ประกาศแล

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ                    
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

คณะกรรมการ                    
การกํากบัดแูลกิจการที�ดี

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ด้วยคะแนน 98.75 คะแนน   จากบริษัทที�

ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 4 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการการกํากับดแูลกิจการที�ดี   และ

 

ได้อนมุตัิให้คณะกรรมการตรวจสอบกลบัเข้าดํารง
ปี โดยกรรมการมีคุณสมบัติตามที�สํานักงานกลต. และตลาด

จาํนวนครั6งการ
 

จาํนวนครั6งการเข้า
ร่วมประชุม 

5 
5 
5 
5 

 

เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ  ที�ประชุม
ได้มีมตอินมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบขึ Fน  ซึ�งมคีวาม

และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที�ประกาศและมีผลบังคับตั Fงแต่วันที�        

คณะกรรมการ                    
การกํากบัดแูลกิจการที�ดี

คณะกรรมการ                    
บริหารความเสี�ยง



 

 
 ที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั Fงที�

ตรวจสอบให้เป็นปัจจบุนัแล้ว  โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร 
เว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 

ภาษาไทย  http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10
ภาษาองักฤษ  http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=10

 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

ลาํดบัที% รายชื%อ

คณะกรรมการสรรหา 

1 นายทวีฉัตร         จฬุางกรู

2 นายสริศ             พฒันะเมลอืง
3 นายกรกฤช         จฬุางกรู

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน

1 นายกวี              วสวุตั
2 นายอภินนัท์       ณ ระนอง

3 นายปริญญา      ไววฒันา
 

ลาํดบัที% รายชื%อ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

1 นายกวี              วสวุตั

2 นายอภินนัท์       ณ 
3 นายปริญญา      ไววฒันา

4 นายฉตัรชยั         เอียสกลุ
 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท  ครั Fงที�
กําหนดค่าตอบแทน กับ คณะกรรมการสรรหา
บริหารธุรกิจ) เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

 

   แบบ 
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ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั Fงที� 5/2557 เมื�อวันที� 23 กันยายน 2557 ได้พิจารณาทบทวน
โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  พนกังาน และผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องได้เสีย 

http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10
http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=10

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการชดุเดิม 

รายชื%อ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั6งการ

ประชุม

นายทวีฉตัร         จฬุางกรู ประธาน 1 

นายสริศ             พฒันะเมลอืง กรรมการ 1 
นายกรกฤช         จฬุางกรู กรรมการ 1 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

นายกวี              วสวุตั ประธาน 2 
ณ ระนอง กรรมการ 2 

นายปริญญา      ไววฒันา กรรมการ 2 

คณะกรรมการชดุใหม่ 

รายชื%อ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั6งการ

ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

นายกวี              วสวุตั ประธาน 1 

 ระนอง กรรมการ 1 
นายปริญญา      ไววฒันา กรรมการ 1 

นายฉตัรชยั         เอียสกลุ กรรมการ 1 

ครั Fงที� 3/2557  เมื�อวนัที� 6 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติอนมุตัิ
คณะกรรมการสรรหา เข้าด้วยกันโดยมีนางสาวสิริณา  พฒันะเมลือง 

เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ได้พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการ
และผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องได้เสีย รับทราบบน

http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10 
http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=10 

จาํนวนครั6งการ
ประชุม 

จาํนวนครั6งการเข้า
ร่วมประชุม 

1 

1 
1 

2 
2 

2 

จาํนวนครั6งการ
ประชุม 

จาํนวนครั6งการเข้า
ร่วมประชุม 

1 

1 
1 

1 

ได้มีมติอนมุติัให้ดําเนินการรวมคณะกรรมการ
พฒันะเมลือง (ผู้จัดการทั�วไป - ส่วนงาน



 

 
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั Fงที�
กําหนดค่าตอบแทนขึ Fนมีผลบงัคบัตั Fงแต่วนัที� 
สว่นเกี�ยวข้องได้เสยี รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ภาษาไทย  http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10
ภาษาองักฤษ  http:

   
คณะกรรมการการกํากบัดแูลกิจการที�ดี

การประชมุคณะกรรมการบริษัท  

ดแูลกิจการที�ดี ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 

ลาํดบัที% รายชื%อ

1 นายกวี                 วสวุตั
2 นายอภินนัท์         ณ ระนอง

3 นายปริญญา        ไววฒันา

4 นายฉตัรชยั          เอียสกลุ

 
โดยมีนางกสิตา  พิทักษ์สงคราม 
คณะกรรมการบริษัท ครั Fงที� 4/255
ขึ Fน มีผลบงัคบัตั Fงแตว่นัที� 6  สงิหาคม 
รับทราบบนเวบ็ไซต์ของบริษัทแล้ว

ภาษาไทย  http://www.th
ภาษาองักฤษ  http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=10

 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Fงที� 

ความเสี�ยง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ดงันี F

ลาํดบัที% รายชื%อ 

1 นายสริศ             พฒันะเมลอืง

2 นายไชยยนัต์       สาวนะชยั
3 ผู้จดัการทั�วไป (สว่นงานทั Fงหมด

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง เป็นคณะผู้บริหารของบริษัท จึงไม่ประสงค์ที�จะรับคา่เบี Fยประชมุฯ
 

   แบบ 
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ครั Fงที� 4/2557  เมื�อวนัที� 5 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนมุตักิฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนขึ Fนมีผลบงัคบัตั Fงแต่วนัที� 6 สิงหาคม 2557  โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ มี
สว่นเกี�ยวข้องได้เสยี รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 

http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10
http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=10

คณะกรรมการการกํากบัดแูลกิจการที�ด ี  

 ครั Fงที� 4/2557 เมื�อวนัที� 5 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนมุตัิโครงสร้างคณะกรรมการการกํากบั

ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ ดงันี F 

รายชื%อ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั6งการ

ประชุม

วสวุตั ประธาน 1 
ณ ระนอง กรรมการ 1 

ไววฒันา กรรมการ 1 

เอียสกลุ กรรมการ 1 

โดยมีนางกสิตา  พิทักษ์สงคราม (เลขานกุารบริษัท) เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการการกํากับดูแลกิจการที�ดี
2557 เมื�อวนัที� 5 สงิหาคม 2557 ได้มีมติอนมุตักิฎบตัรคณะกรรมการการกํากับดูแลกิจการที�ดี

สงิหาคม 2557  โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนกังาน และผู้มีสว่นเกี�ยวข้องได้เสยี 
รับทราบบนเวบ็ไซต์ของบริษัทแล้ว 

http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10
http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=10

ครั Fงที� 4/2557 เมื�อวันที� 5 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนมุติัโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ดงันี F 

 ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั6งการ

ประชุม 

พฒันะเมลือง ประธาน 1 

นายไชยยนัต์       สาวนะชยั รองประธาน 1 
สว่นงานทั Fงหมด) กรรมการ 1 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง เป็นคณะผู้บริหารของบริษัท จึงไม่ประสงค์ที�จะรับคา่เบี Fยประชมุฯ

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและ
โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ มี

http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10 
//www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=10 

ได้มีมติอนมุตัิโครงสร้างคณะกรรมการการกํากบั

จาํนวนครั6งการ
ประชุม 

จาํนวนครั6งการเข้า
ร่วมประชุม 

 1 
 1 

 1 

 1 

เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการการกํากับดูแลกิจการที�ดี ที�ประชุม
กฎบตัรคณะกรรมการการกํากับดแูลกิจการที�ดี

โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ มีสว่นเกี�ยวข้องได้เสยี 

aisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10 
http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=10 

โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร

จาํนวนครั6งการ
 

จาํนวนครั6งการเข้า
ร่วมประชุม 

1 

1 
1 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง เป็นคณะผู้บริหารของบริษัท จึงไม่ประสงค์ที�จะรับคา่เบี Fยประชมุฯ 



 

 
โดยมีนางเบญจมาส เทพฤทธิ� (หวัหน้าแผนก
คณะกรรมการบริษัท ครั Fงที� 4/2557
บงัคบัตั Fงแต่วนัที� 6  สงิหาคม 2557  
บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 

ภาษาไทย  http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10
ภาษาองักฤษ  http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=10
 

9.3   การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสุด  
การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารระดบัสงู  จะมีการพิจารณาคดัเลือก
และกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ
ดําเนินการตามนโยบายของบริษัท 
การสรรหากรรมการ 
1. หลกัเกณฑ์และวิธีการ 

คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาและคํานงึถงึคณุสมบติัที�เหมาะสมสอดคล้องตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท  โดย
ต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาทํางานให้บริษัทอย่างเพียงพอตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 
ทั Fงหมดจะต้องมีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

2. การแตง่ตั Fง  แบง่เป็น 2 กรณี  ดงันี F
กรณีที% 1 ตาํแหน่งกรรมการว่างลงตามคราวออกตามวาระ  
 ให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็

ออกจากตาํแหน่งอาจได้รับคดัเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกได้
ครั Fง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน
แบ่งให้ตรงออกเ
ตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตาํแหนง่อีกได้ กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกหรือปี
ที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั Fนให้จบัสลากกนั 
เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง

กรณีที% 2 ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอืุ%นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ 
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ�งมีคณุสมบัติ  เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั Fนจะเหลือน้อยกว่า 
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที�ยังเหลืออยู่ของกรรมการที�ตนเข้ามาแทน  โดยมติของกรรมการต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 
 
 
 

   แบบ 
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หวัหน้าแผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ
2557 เมื�อวันที� 5 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงขึ Fนมีผล

2557  โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ มีสว่นเกี�ยวข้องได้เสยี รับทราบ

http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10
http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=10

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด   
การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารระดบัสงู  จะมีการพิจารณาคดัเลือก
และกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ
ดําเนินการตามนโยบายของบริษัท  

คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาและคํานงึถงึคณุสมบตัิที�เหมาะสมสอดคล้องตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท  โดย
ต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาทํางานให้บริษัทอย่างเพียงพอตามข้อบงัคับของบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการ
ทั Fงหมดจะต้องมีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรณี  ดงันี F 
ตาํแหน่งกรรมการว่างลงตามคราวออกตามวาระ   
ให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตั Fงกรรมการแทนผู้ครบกําหนดออกตามวาระ โดยกรรมการที�ครบกําหนด
ออกจากตาํแหน่งอาจได้รับคดัเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกได้ โดยในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุ
ครั Fง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนั Fน ถ้าจํานวนกรรมการจะ
แบ่งให้ตรงออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกับส่วน
ตําแหน่งอาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับตาํแหนง่อีกได้ กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกหรือปี
ที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั Fนให้จบัสลากกนั  สว่นปีถดัไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนาน
เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื%นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ 
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ�งมีคณุสมบัติ  เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั Fนจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน  โดยบุคคลดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที�ยังเหลืออยู่ของกรรมการที�ตนเข้ามาแทน  โดยมติของกรรมการต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที�ยงัเหลอือยู่

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ ที�ประชุม
กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงขึ Fนมีผล
พนกังาน และผู้ มีสว่นเกี�ยวข้องได้เสยี รับทราบ

http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10 
http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=10 

การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารระดบัสงู  จะมีการพิจารณาคดัเลือก
และกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยจะ

คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาและคํานงึถงึคณุสมบตัิที�เหมาะสมสอดคล้องตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท  โดย
ต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาทํางานให้บริษัทอย่างเพียงพอตามข้อบงัคับของบริษัท คณะกรรมการ

คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการ
ทั Fงหมดจะต้องมีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

นผู้ เลือกตั Fงกรรมการแทนผู้ครบกําหนดออกตามวาระ โดยกรรมการที�ครบกําหนด
โดยในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุ

ของจํานวนกรรมการในขณะนั Fน ถ้าจํานวนกรรมการจะ
ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ�งพ้นจาก

ตําแหน่งอาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับตาํแหนง่อีกได้ กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกหรือปี
สว่นปีถดัไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุ

ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื%นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ  
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ�งมีคณุสมบัติ  เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว

เดือน  โดยบุคคลดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที�ยังเหลืออยู่ของกรรมการที�ตนเข้ามาแทน  โดยมติของกรรมการต้อง

ของจํานวนกรรมการที�ยงัเหลอือยู ่



 

 
3. หลกัเกณฑ์และวิธีการที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั Fงกรรมการ

- ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเท่ากบั
- ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสยีงที�มีอยูท่ั Fงหมดเลอืกตั Fงบคุคลเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนน

เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้
- บคุคลที�ได้รับคะแนนสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกเป็

เลือกตั Fงในครั Fงนั Fน ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับการเลือกตั Fงในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที�
จะพงึมี ให้ประธานที�ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงชี Fขาด

- ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิ
จํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
 

การสรรหาผู้บริหารระดบัสงู 
เพื�อมั�นใจได้ว่าบริษัทฯ มผีู้บริหารที�มีความรู้ ความสามารถเพียงพอตอ่การปฏิบตัหิน้าที� ดงันี F
1. คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื�อจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งประกอบด้วย 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และกรรมการผู้จดัการ
2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน พิจารณากําหนดความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ของแต่ละตําแหน่ง เพื�อคดัเลือกผู้บริหารที�มีคณุสมบตัิสอดคล้องตามที�กําหนด สามารถสืบทอดงาน
ของแต่ละตาํแหน่งได้ 

3. ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ 
เทียบกบัระดบั Competency 

4. ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร จัดให้มีการหมนุเวียนหน้าที�
มอบหมายให้รองประธานเจ้
ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต

5. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งงานของ
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที�
คณะกรรมการบริษัท ทราบปีละ 

 

9.4  การดูแลเรื%องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทกําหนดจรรยาบรรณฯ ห้าม
ประโยชน์ส่วนตนและผู้อื�น  โดยสื�อสารการใช้ข้อมลูภาย
ซึ�งคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท มีหน้าที�ต้องปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด ในกรณีที�พบเห็นการปฏิบตัิที�
ขดัต่อนโยบายดงักล่าว ให้รายงานผู้บงัคบับญัชา
กรณี สรุปได้ดงันี F 

   แบบ 
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หลกัเกณฑ์และวิธีการที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตั Fงกรรมการ 
ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสยีงที�มีอยูท่ั Fงหมดเลอืกตั Fงบคุคลเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 
บคุคลที�ได้รับคะแนนสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�จะพงึมี
เลือกตั Fงในครั Fงนั Fน ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับการเลือกตั Fงในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที�
จะพงึมี ให้ประธานที�ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชี Fขาด 
ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่

ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้
จํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ทฯ มผีู้บริหารที�มีความรู้ ความสามารถเพียงพอตอ่การปฏิบตัหิน้าที� ดงันี F
คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื�อจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งประกอบด้วย 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน พิจารณากําหนดความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ของแต่ละตําแหน่ง เพื�อคดัเลือกผู้บริหารที�มีคณุสมบตัิสอดคล้องตามที�กําหนด สามารถสืบทอดงาน

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที�มีคณุสมบัติสอดคล้อง 
Competency ที�ต้องการ เพื�อจดัทําแผนการพฒันารายบคุคลในการลด 

หาร จัดให้มีการหมนุเวียนหน้าที�ความรับผิดชอบของผู้บริหารที�มีคณุสมบตัิสอดคล้อง และ
มอบหมายให้รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และกรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร เพื�อให้มีความเข้าใจ 
ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งงานของ
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และกรรมการผู้ จัดการ เป็นประจํา

ษัท ทราบปีละ 2 ครั Fง 

การดูแลเรื%องการใช้ข้อมูลภายใน 
กําหนดจรรยาบรรณฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที�รับทราบข้อมูลภายในนําข้อมูลไปใช้เพื�อ

โดยสื�อสารการใช้ข้อมลูภายในคู่มือการกํากับดแูลกิจการให้ผู้ที�เกี�ยวรับทราบอย่างต่อเนื�อง 
คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท มีหน้าที�ต้องปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด ในกรณีที�พบเห็นการปฏิบตัิที�

งกล่าว ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสยีงที�มีอยูท่ั Fงหมดเลอืกตั Fงบคุคลเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนน

นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�จะพงึมีหรือจะพึง
เลือกตั Fงในครั Fงนั Fน ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับการเลอืกตั Fงในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที�

อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
ออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่ากึ�งหนึ�งของ

ทฯ มผีู้บริหารที�มีความรู้ ความสามารถเพียงพอตอ่การปฏบิติัหน้าที� ดงันี F 
คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื�อจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งประกอบด้วย 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน พิจารณากําหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) 
ประสบการณ์ของแต่ละตําแหน่ง เพื�อคดัเลือกผู้บริหารที�มีคณุสมบตัิสอดคล้องตามที�กําหนด สามารถสืบทอดงาน

ความสามารถของผู้บริหารที�มีคณุสมบัติสอดคล้อง 
ที�ต้องการ เพื�อจดัทําแผนการพฒันารายบคุคลในการลด Competency Gap 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารที�มีคณุสมบตัิสอดคล้อง และ
เข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร เพื�อให้มีความเข้าใจ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งงานของ
ร และกรรมการผู้ จัดการ เป็นประจําและรายงาน

มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที�รับทราบข้อมูลภายในนําข้อมูลไปใช้เพื�อ
ในคู่มือการกํากับดแูลกิจการให้ผู้ที�เกี�ยวรับทราบอย่างต่อเนื�อง 

คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท มีหน้าที�ต้องปฏิบติัอย่างเคร่งครัด ในกรณีที�พบเห็นการปฏิบติัที�
รทรัพยากรบคุคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่



 

 

• จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์  ระบุว่า
ผลประโยชน์ตนเองและบคุคลภายนอก ซึ�งข้อมลูภายในหมายรวมถงึข้อมลูที�ไม่ได้มีการเปิดเผยสูส่าธารณชนภายใต้
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องกําหนด 

• จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความ
คน หรือบคุคลใดก็ตามที�รับทราบข้อมลูภายในอนัเป็นสาระสาํคญัและมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ซึ�
ไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลกัทรัพย์ ภ
หลกัเกณฑ์อื�นที�เกี�ยวข้อง
 

9.5  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญช ี

รายการที% ชื%อบริษัทผู้จ่าย

1 
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล

2 

รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ

 

บริษัทได้พิจารณาเปลี�ยนบริษัทผู้สอบบญัชีในปี 
หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท ผู้บริหาร
 

 2. ค่าบริการอื%น (Non-Audit Fee)

รายการ ชื%อบริษัทผู้จ่าย

1 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

2 

3 

4 

5 

รวมค่าตอบแทนสําหรับงานบริการอื%น 

*PwC = Price waterhouse Coopers ABAS Ltd.
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ารขัดแย้งทางผลประโยชน์  ระบุว่าห้ามมิให้กรรมการและลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพื�อ
ผลประโยชน์ตนเองและบคุคลภายนอก ซึ�งข้อมลูภายในหมายรวมถงึข้อมลูที�ไม่ได้มีการเปิดเผยสูส่าธารณชนภายใต้

เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องกําหนด 

จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลบัและการใช้ข้อมลูภายใน ระบวุ่าห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุ
คน หรือบคุคลใดก็ตามที�รับทราบข้อมลูภายในอนัเป็นสาระสาํคญัและมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ซึ�
ไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลกัทรัพย์ ภายใต้ของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ
หลกัเกณฑ์อื�นที�เกี�ยวข้องมาซื Fอขายหลกัทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
การสอบบัญช ี(Audit Fee) 

ชื%อบริษัทผู้จ่าย ชื%อผู้สอบบัญชี 
ประเภทของงาน

ตรวจสอบ

ไทยสตีลเคเบิล บจ. สํานกังาน อีวาย  
ตรวจสอบบญัชี

ตรวจสอบ BOI

รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ 

บริษัทได้พิจารณาเปลี�ยนบริษัทผู้สอบบญัชีในปี 2557 โดยผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิหน้าที�ได้เป็นอย่างดี ไม่มีความสมัพนัธ์
หรือส่วนได้เสยีกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด

udit Fee) 

ชื%อบริษัทผู้จ่าย 
ประเภทของงานบริการอื%น

(non-audit service) 
ผู้ให้บริการ 

ไทยสตีลเคเบิล 

ที�ปรึกษาเกี�ยวกบัระบบบญัชี PwC* 

ให้บริการที�ปรึกษา 
พฒันานโยบายความเสี�ยง 

บจก. ดีลอยท์ ทู้ชโธมทัสุ

ให้บริการที�ปรึกษา 
พิกดั อากรกรมศลุกากร             

บจก. แท็กซ์โปร

ให้บริการที�ปรึกษาด้านกฏหมาย 
สํานกักฏหมาย 

วีระวงค์, ชินวฒัน์และ
เพียงพนอ 

ให้บริการที�ปรึกษาด้านกฏหมาย สํานกักฎหมายนิติรัฐภมิู

รวมค่าตอบแทนสําหรับงานบริการอื%น (non-audit fee) 

Coopers ABAS Ltd. 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ห้ามมิให้กรรมการและลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพื�อ
ผลประโยชน์ตนเองและบคุคลภายนอก ซึ�งข้อมลูภายในหมายรวมถงึข้อมลูที�ไม่ได้มกีารเปิดเผยสูส่าธารณชนภายใต้

เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องกําหนด  

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุ
คน หรือบคุคลใดก็ตามที�รับทราบข้อมลูภายในอนัเป็นสาระสาํคญัและมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ซึ�งข้อมลูนั Fนยงั

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ

ประเภทของงาน
ตรวจสอบ 

ค่าตอบแทนของงาน
ตรวจสอบ 

ตรวจสอบบญัชี 1,050,000 

BOI    200,000 

1,250,000 

โดยผู้สอบบญัชีได้ปฏิบติัหน้าที�ได้เป็นอย่างดี ไม่มีความสมัพนัธ์
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด 

 

ค่าตอบแทนของงาน
บริการอื%น 

ส่วนที%จ่ายไป
ในระหว่างปี

บัญชี 

ส่วนที%จะ 
ต้องจ่าย 

ในอนาคต 

 630,000 

โธมทัส ุ 625,671  

แท็กซ์โปร 384,020  

 
ชินวฒัน์และ   277,612  

สํานกักฎหมายนิติรัฐภมิู 150,000  

1,437,303 630,000 



 

 

10.  ความรับผิดขอบต่อสังคม : CSR

1. นโยบายภาพรวม 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมสิ�งแวดล้อม 
ส่วนได้เสยี รายละเอียดนโยบายที�เกี�ยวข้องโดยได้เผยแพร่รวมอยู่ในคู่มือหลกัการกํากับดูแลกิจการ เพื�อให้คณะกรรมการ  
ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ มีสว่นเกี�ยวข้องได้เสยีรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

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

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

ทั Fงนี Fคณะกรรมการบริษัทจะดําเนนิการทบทวนนโยบายที�เกี�ยวข้องในคู่มือหลกัการกํากบัดแูลกิจการเป็นประจําทกุปี

10.1   การดาํเนนิงานและการจดัทํารายงาน
(1)  กระบวนการจดัทํารายงาน

• หลกัการ 
ปัจจจบุนัในหลาย ๆ องคก์ร ต่างให้ความสาํคญักบัการดาํเนนิการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมมาก
ขึ Fน เพื�อให้กิจกรรมที�บริษัทได้ดําเนินการอยูมุ่่งไปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งยั�งยืนที�แท้จริง  หลกัการดําเนินการ
ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัท  จงึสรุปได้ดงันี F
1. มอบสิ�งที�ชมุชนและสงัคม 

เพื�อให้บริษัทเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้ รับอย่าง
ต้องการก่อนดําเนินการทกุครั Fง  เพื�อนํามาวางแผนการดําเนินการและนาํมาพฒันากิจกรรมโดยใช้
ความต้องการชุมชนและสังคม 
เกี�ยวข้องอย่างต่อเนื�อง 

2. พฒันาให้ครบวงจรและยั�งยืน
กิจกรรมของบริษัทพยายามเน้นให้เกิดการปฏบิตัแิละการพฒันาอย่างตอ่เนื�อง ครบวงจรและยั�งยนื 
โดยใช้หลกัการ 

3. ให้ผู้ รับได้มีสว่นร่วม
ในการดําเนินธุรกิจเพื�อสร้างความยั�งยืนให้กับชุมชนและสงัคม  บริษัทจําเป็นต้องต
ความต้องการของผู้มส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
ลบ เพื�อสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันดีกับผู้ มีส่วนได้เสียขององค์กร  การดําเนิน
กิจกรรมจะไม่สามารถประสบความสาํเร็จ หากไมไ่ด้รับความร่วมมอืจากชมุชนและสงัคม 

• กลุม่ผู้ มีสว่นได้เสยี
โดยได้เผยแพร่อยูใ่นคู่มือหลกัการกํากบัดแูลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
ภาษาไทย 

ภาษาองักฤษ

   แบบ 

- 50 - 

: CSR 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมสิ�งแวดล้อม 
ส่วนได้เสยี รายละเอียดนโยบายที�เกี�ยวข้องโดยได้เผยแพร่รวมอยู่ในคู่มือหลกัการกํากับดูแลกิจการ เพื�อให้คณะกรรมการ  
ผู้บริหาร พนกังาน และผู้มสีว่นเกี�ยวข้องได้เสยีรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 

http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC-CG-Handbook-TH-

http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC-CG-Handbook-ENG

คณะกรรมการบริษัทจะดําเนนิการทบทวนนโยบายที�เกี�ยวข้องในคู่มอืหลกัการกํากบัดแูลกิจการเป็นประจําทกุปี

การดาํเนนิงานและการจดัทํารายงาน 
กระบวนการจดัทํารายงาน 

ปัจจจบุนัในหลาย ๆ องคก์ร ตา่งให้ความสาํคญักบัการดาํเนนิการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมมาก
เพื�อให้กิจกรรมที�บริษัทได้ดําเนินการอยูมุ่่งไปสู่การปฏิบตัิอยา่งยั�งยืนที�แท้จริง  หลกัการดาํเนนิการ

ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัท  จงึสรุปได้ดงันี F 
มอบสิ�งที�ชุมชนและสงัคม (ผู้ รับ) ต้องการ 
เพื�อให้บริษัทเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้ รับอย่าง
ต้องการก่อนดําเนินการทกุครั Fง  เพื�อนํามาวางแผนการดําเนินการและนํามาพฒันากิจกรรมโดยใช้
ความต้องการชุมชนและสังคม (ผู้ รับ) เป็นที�ตั Fง ตลอดจนการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที�
เกี�ยวข้องอย่างต่อเนื�อง  
พฒันาให้ครบวงจรและยั�งยืน 
กิจกรรมของบริษัทพยายามเน้นให้เกิดการปฏบิตัแิละการพฒันาอย่างตอ่เนื�อง ครบวงจรและยั�งยนื 
โดยใช้หลกัการ 3R (Reuse / Reduce / Recycle)  อย่างต่อเนื�องในทกุ ๆ ปี
ให้ผู้ รับได้มีสว่นร่วม 
ในการดําเนินธุรกิจเพื�อสร้างความยั�งยืนให้กับชุมชนและสงัคม  บริษัทจําเป็นต้องต
ความต้องการของผู้มส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
ลบ เพื�อสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร  การดําเนิน
กิจกรรมจะไม่สามารถประสบความสาํเร็จ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากชมุชนและสงัคม 

มผู้ มีสว่นได้เสยี 
โดยได้เผยแพร่อยูใ่นคู่มือหลกัการกํากบัดแูลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

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

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

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมสิ�งแวดล้อม และกลุ่มผู้ มี
ส่วนได้เสยี รายละเอียดนโยบายที�เกี�ยวข้องโดยได้เผยแพร่รวมอยู่ในคู่มือหลกัการกํากับดูแลกิจการ เพื�อให้คณะกรรมการ  

-Version-resize.pdf (หน้า 53 – 75) 

ENG-Version-resize.pdf (หน้า55 – 77)   

คณะกรรมการบริษัทจะดําเนนิการทบทวนนโยบายที�เกี�ยวข้องในคู่มอืหลกัการกํากบัดแูลกิจการเป็นประจําทกุปี 

ปัจจจบุนัในหลาย ๆ องคก์ร ตา่งให้ความสาํคญักบัการดาํเนนิการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมมาก
เพื�อให้กิจกรรมที�บริษัทได้ดําเนินการอยูมุ่่งไปสูก่ารปฏิบติัอยา่งยั�งยืนที�แท้จริง  หลกัการดาํเนนิการ

เพื�อให้บริษัทเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้ รับอย่างยั�งยืน  บริษัทได้สํารวจความ
ต้องการก่อนดําเนินการทกุครั Fง  เพื�อนํามาวางแผนการดําเนินการและนาํมาพฒันากิจกรรมโดยใช้

ตลอดจนการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที�

กิจกรรมของบริษัทพยายามเน้นให้เกิดการปฏิบตัแิละการพฒันาอย่างตอ่เนื�อง ครบวงจรและยั�งยนื 
อย่างต่อเนื�องในทกุ ๆ ปี 

ในการดําเนินธุรกิจเพื�อสร้างความยั�งยืนให้กับชุมชนและสงัคม  บริษัทจําเป็นต้องตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ มีสว่นได้เสยีอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม  ใส่ใจผลกระทบทั Fงทางบวกและ
ลบ เพื�อสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันดีกับผู้ มีส่วนได้เสียขององค์กร  การดําเนิน
กิจกรรมจะไม่สามารถประสบความสําเร็จ หากไมไ่ด้รับความร่วมมอืจากชมุชนและสงัคม  

โดยได้เผยแพร่อยูใ่นคู่มือหลกัการกํากบัดแูลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 
images/file/TSC-CG-Handbook-TH-

file/TSC-CG-Handbook-ENG-



 

 

• มาตรฐานการเปิดเผยข้อมลูที�ใช้
ดําเนินการตาม

(2) การดาํเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายที�บริษัทเปิดเผยไว้
ตามนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม 
ธุรกิจ และหลกัการกํากับดแูลกิจการที�ดี ควบคู่ไปกับการดแูลรักษาสิ�งแวดล้อมและสงัคมอย่างต่อเนื�องนั Fน  
บริษัทจึงได้ดาํเนนิการ

• การปรับปรุงระบบการจดัการสิ�งแวดล้อมอย่างจริงจงัและตอ่เนื�อง
บริษัทจัดทํา
53 - 55) 

• การสง่เสริมการนาํวสัดใุช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่
บริษัทจดัทํา

• การปรับปรุงกระบวนการผลติ
บริษัทจัดทํา
หน้า 53 – 54

• การสนบัสนนุกิจกรรมอาสาที�พฒันาชมุชน สงัคม 
บริษัทจัดทํา
56), กิจกรรม 
รัก 2557 (รายละเอยีดปรากฎตามเอกสารหน้า 
ปรากฎตามเอกสารหน้า 
หน้า 58) 

• การเปิดโอกาสให้ชมุชน และผู้มีสว่นเกี�ยวข้องมีสว่นร่วมในการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่าง
นํามาปรับปรุงการดําเนินการมิให้เกิดผลกระทบในทางลบ
นกัลงทนุสมัพนัธ์  รวมถึงการแจ้งเบาะแสเพิ�มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัท 

10.2   การดาํเนนิธุรกิจที�มีผลกระทบต่อความรับผดิชอบทางสงัคม
(1) บริษัทถกูตรวจสอบโดยหน่วยงานที�มีอํานาจหน้าที�ว่าการดําเนินการของบริษัทมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื�อง

เกี�ยวกับหลกัการ 
- ไม่มี - 

(2) การดาํเนนิธุรกิจของบริษัทมีสว่นหรือถกูกลา่วหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสงัคม สิ�งแวดล้อม หรือไม่เป็นไป
ตามหลกัการ 8 
ประกอบธุรกิจ ชื�อเสยีง หรือความน่าเชื�อถือของบริษัทอย่างมีนยัสาํคญั
- ไม่มี – 

   

**** หลกัการตามแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการ
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มาตรฐานการเปิดเผยข้อมลูที�ใช้ 
ดําเนินการตามแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการที�จดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์

การดําเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายที�บริษัทเปิดเผยไว้ 
ตามนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม  บริษัทยดึมั�นในการดําเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมทาง
ธุรกิจ และหลกัการกํากับดแูลกิจการที�ดี ควบคู่ไปกับการดแูลรักษาสิ�งแวดล้อมและสงัคมอย่างต่อเนื�องนั Fน  
บริษัทจึงได้ดาํเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายที�บริษัทเปิดเผยไว้  ดงันี F 

การปรับปรุงระบบการจดัการสิ�งแวดล้อมอย่างจริงจงัและตอ่เนื�อง 
บริษัทจัดทําโครงการสิ�งแวดล้อมอย่างต่อเนื�องเป็นประจําทกุปี (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารหน้า 

การสง่เสริมการนาํวสัดใุช้แล้วกลบัมาใช้ใหม ่
บริษัทจดัทําโครงการ TSC 3R Project (รายละเอยีดปรากฎตามเอกสารหน้า 

การปรับปรุงกระบวนการผลติเพื�อลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 
บริษัทจัดทําโครงการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า (อนรัุกษ์พลงังาน) (

54) 

การสนบัสนนุกิจกรรมอาสาที�พฒันาชมุชน สงัคม และการบําเพญ็ประโยชน์สาธารณะ
บริษัทจัดทํากิจกรรม TSC บริจาคโลหิต เพื�อชีวิตใหม่ 01/2557 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารหน้า 

กิจกรรม TSC 1 วนั เพื�อสงัคม 2557 (รายละเอยีดปรากฎตามเอกสารหน้า 
รายละเอยีดปรากฎตามเอกสารหน้า 57), กิจกรรม TSC แบง่ปันหนงัสอืด้วยใจ

ปรากฎตามเอกสารหน้า 57) และกิจกรรม TSC Feel Good 01/2557 

การเปิดโอกาสให้ชมุชน และผู้มีสว่นเกี�ยวข้องมีสว่นร่วมในการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่าง
นํามาปรับปรุงการดําเนินการมิให้เกิดผลกระทบในทางลบ บริษัทจัดทํา
นกัลงทนุสมัพนัธ์  รวมถึงการแจ้งเบาะแสเพิ�มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัท 

การดาํเนนิธุรกิจที�มีผลกระทบต่อความรับผดิชอบทางสงัคม 
บริษัทถกูตรวจสอบโดยหน่วยงานที�มีอํานาจหน้าที�ว่าการดําเนินการของบริษัทมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื�อง
เกี�ยวกบัหลกัการ 8 ข้อ* อย่างมีนยัสาํคญั 

การดําเนนิธุรกิจของบริษัทมีสว่นหรือถกูกลา่วหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสงัคม สิ�งแวดล้อม หรือไม่เป็นไป
8 ข้อ****  โดยเฉพาะกรณีที�ปรากฎเป็นข่าวต่อสาธารณชนและเป็นกรณีที�อาจกระทบต่อการ

ประกอบธุรกิจ ชื�อเสยีง หรือความน่าเชื�อถือของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั 

หลกัการตามแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการ ที�จดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

แนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการที�จดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

บริษัทยดึมั�นในการดําเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมทาง
ธุรกิจ และหลกัการกํากับดแูลกิจการที�ดี ควบคู่ไปกับการดแูลรักษาสิ�งแวดล้อมและสงัคมอย่างต่อเนื�องนั Fน  

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารหน้า 

รายละเอยีดปรากฎตามเอกสารหน้า 54 - 55) 

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร    

และการบาํเพญ็ประโยชน์สาธารณะ 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารหน้า 

รายละเอยีดปรากฎตามเอกสารหน้า 56), กิจกรรม TSC ส่ง
แบง่ปันหนงัสือด้วยใจ (รายละเอียด

TSC Feel Good 01/2557 (รายละเอยีดปรากฎตามเอกสาร

การเปิดโอกาสให้ชมุชน และผู้ มีสว่นเกี�ยวข้องมีสว่นร่วมในการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื�อ
บริษัทจัดทําช่องทางการติดต่อบริษัท        

นกัลงทนุสมัพนัธ์  รวมถึงการแจ้งเบาะแสเพิ�มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัท  

บริษัทถกูตรวจสอบโดยหน่วยงานที�มีอํานาจหน้าที�ว่าการดําเนินการของบริษัทมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื�อง

การดาํเนนิธุรกิจของบริษัทมีสว่นหรือถกูกลา่วหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสงัคม สิ�งแวดล้อม หรือไม่เป็นไป
โดยเฉพาะกรณีที�ปรากฎเป็นข่าวต่อสาธารณชนและเป็นกรณีที�อาจกระทบต่อการ

ที�จดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 



 

 
 10.3  กิจกรรมเพื�อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม

กิจกรรมของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา  มีดงันี F
ส่วนที% 1 : นําดาํเนินการโดยฝ่ายบริหารคุณภาพ
บริษัทได้ทําการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเนื�อง 
กับทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบนั โดยกําหนดให้ทําการปรับปรุงนโยบายด้านสิ�งแวดล้อม
ประชาสมัพนัธ์ไปยงัพนกังานทกุระดบัให้รับทราบ ซึ�งนโยบายฯ สาํหรับปี 
นโยบายด้านสิ�งแวดล้อมในปี 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เป็นสถานประกอบการไร้มลพิษ ปลอดภยัต่อทกุชีวิต เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม      
หยดุโลกร้อนด้วยมอืเรา
1. มุ่งมั�นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดปริมาณการใช้พลังงานตลอดจน

ทรัพยากรธรรมชาติ
2. ร่วมกักกันสารอันตรายในวัตถดุิบอย่างถูกต้อง เพื�อป้องกันการก่อเกิดมลพิษและลดภาวะโลกร้อน อันจะ

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

ความสามารถ และสอดคล้องกบัข้อกําหนดทางกฎหมาย
4. ปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนดตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัสิ�งแวดล้อมอย่างต่อเนื�อง
5. สื�อสาร เผยแพร่นโยบายสิ�งแวดล้อมต่อสาธารณะชนอย่างเปิดเผย และ

พิทกัษ์รักษาสิ�งแวดล้อมแก่บคุลากรทกุระดบัในบริษัท
 

บริษัทกําหนดให้พนักงานที�ปฏิบตัิงาน
สารเคมหีรือของเสยีต่าง ๆ ต้องสวมอปุกรณ์ป้องกนัให้ครบถ้วน มีการตรวจสอบคณุภาพของอปุกรณ์ป้องกนัอย่าง
สมํ�าเสมอ ตลอดจนตรวจสอบการปฏบิตัิตามกฎระเบียบด้านความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด
 

ในสว่นของระดบัเสียงอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามที�คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติและกระทรวงอตุสาหกรรม
กําหนด กระบวนการผลิตและเครื�องจักรปัจจุบันก่อให้เกิดฝุ่ นควนัเล็กน้อย แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานที�กําหนดของ
อตุสาหกรรม  ในส่วนนํ Fานั Fน
ตามมาตรฐานที�กําหนด

 

ของเสยีจากกระบวนการผลิต สามารถแยกออกเป็น 
และนํากลบัมาใช้ได้อีก 
ดงันี F 
 
 
 
 

   แบบ 

- 52 - 

จกรรมเพื�อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม 
กิจกรรมของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา  มีดงันี F 

นําดาํเนินการโดยฝ่ายบริหารคณุภาพ 
บริษัทได้ทําการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเนื�อง เพื�อยกระดบัการจดัการด้านสิ�งแวดล้อมให้ทนัสมยัและสอดคล้อง
กับทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบนั โดยกําหนดให้ทําการปรับปรุงนโยบายด้านสิ�งแวดล้อม
ประชาสมัพนัธ์ไปยงัพนกังานทกุระดบัให้รับทราบ ซึ�งนโยบายฯ สาํหรับปี 2557 มีดงันี F
นโยบายด้านสิ�งแวดล้อมในปี 2557 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เป็นสถานประกอบการไร้มลพิษ ปลอดภยัต่อทกุชีวิต เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม      
หยดุโลกร้อนด้วยมอืเรา 

มุ่ งมั�นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดปริมาณการใช้พลังงานตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ร่วมกักกันสารอันตรายในวัตถดุิบอย่างถูกต้อง เพื�อป้องกันการก่อเกิดมลพิษและลดภาวะโลกร้อน อันจะ
นําไปสูก่ารทาํลายสิ�งแวดล้อม 
มุ่งมั�น แก้ไข ป้องกัน และควบคุมมลพิษที�เกิดจากกิจกรรมของทางบริษัทที�กระทบกับพนักงานอย่างเต็ม
ความสามารถ และสอดคล้องกบัข้อกําหนดทางกฎหมาย 

ฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนดตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัสิ�งแวดล้อมอย่างต่อเนื�อง
สื�อสาร เผยแพร่นโยบายสิ�งแวดล้อมต่อสาธารณะชนอย่างเปิดเผย และฝึกอบรม
พิทกัษ์รักษาสิ�งแวดล้อมแก่บคุลากรทกุระดบัในบริษัท 

บริษัทกําหนดให้พนักงานที�ปฏิบตัิงานในสายการผลิตและงานที�มีโอกาสเสี�ยงที�จะเกิดอุบัติเหตหุรือสมัผัสกับ
สารเคมหีรือของเสยีต่าง ๆ ต้องสวมอปุกรณ์ป้องกนัให้ครบถ้วน มีการตรวจสอบคณุภาพของอปุกรณ์ป้องกนัอย่าง
สมํ�าเสมอ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้านความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด

งอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามที�คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติและกระทรวงอตุสาหกรรม
กําหนด กระบวนการผลิตและเครื�องจักรปัจจุบันก่อให้เกิดฝุ่ นควนัเล็กน้อย แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานที�กําหนดของ

ในส่วนนํ Fานั Fนมีเพียงนํ Fาเสียจากการใช้ประจําวนัซึ�งมีการควบคมุและบําบดัคณุภ
ตามมาตรฐานที�กําหนดก่อนจะออกไปยงับ่อบําบดันํ Fาเสยีรวมของนิคมอตุสาหกรรมอมตะนครตอ่ไป

กระบวนการผลติ สามารถแยกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ (1) ขยะอนัตราย 
และนํากลบัมาใช้ได้อีก (Recycled) และ (3) ขยะทั�วไป โดยบริษัทมีกรรมวิธีบําบดัขยะแต่ละประเภทแตกต่างกัน 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

เพื�อยกระดบัการจดัการด้านสิ�งแวดล้อมให้ทนัสมยัและสอดคล้อง
กับทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบนั โดยกําหนดให้ทําการปรับปรุงนโยบายด้านสิ�งแวดล้อม ทุก ๆ 5 ปี และ

มีดงันี F 

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เป็นสถานประกอบการไร้มลพิษ ปลอดภยัต่อทกุชีวิต เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม      

มุ่ งมั�นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดปริมาณการใช้พลังงานตลอดจน

ร่วมกักกันสารอันตรายในวัตถดุิบอย่างถูกต้อง เพื�อป้องกันการก่อเกิดมลพิษและลดภาวะโลกร้อน อันจะ

มุ่งมั�น แก้ไข ป้องกัน และควบคุมมลพิษที�เกิดจากกิจกรรมของทางบริษัทที�กระทบกับพนักงานอย่างเต็ม

ฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนดตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัสิ�งแวดล้อมอย่างต่อเนื�อง 
ฝึกอบรมเพื�อสร้างจิตสํานึกในการ

ในสายการผลิตและงานที�มีโอกาสเสี�ยงที�จะเกิดอุบัติเหตหุรือสมัผัสกับ
สารเคมหีรือของเสยีต่าง ๆ ต้องสวมอปุกรณ์ป้องกนัให้ครบถ้วน มีการตรวจสอบคณุภาพของอปุกรณ์ป้องกนัอย่าง
สมํ�าเสมอ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้านความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด 

งอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามที�คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติและกระทรวงอตุสาหกรรม
กําหนด กระบวนการผลิตและเครื�องจักรปัจจุบันก่อให้เกิดฝุ่ นควนัเล็กน้อย แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานที�กําหนดของ

มีเพียงนํ Fาเสียจากการใช้ประจําวนัซึ�งมีการควบคมุและบําบดัคณุภาพนํ Fาให้เป็นไป
ก่อนจะออกไปยงับ่อบําบดันํ Fาเสยีรวมของนิคมอตุสาหกรรมอมตะนครตอ่ไป 

ขยะอนัตราย (2) ขยะที�สามารถขาย
ธีบําบดัขยะแต่ละประเภทแตกต่างกัน 



 

 
ประเภทขยะ และกรรมวิธีการบาํบดั

 
ประเภทขยะ - นํ Fามนัเครื�องเก่า

- สิ�งของปนเปืFอนต่าง ๆ เช่น     
  ถุงมือที�ใช้ในการทํางาน

บรรจปุนเปืFอนกาว 
-  หลอดไฟเสื�อมสภาพ

กรรมวธีิบําบดั - ส่งให้บริษัทกําจัดขยะดําเนินการ
ตามวิธีการของประเภทขยะนั Fน ๆ

  
 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ เชี�ยวชาญที�มีใบอนุญาตกําจัดของเสียให้เป็นผู้ดําเนินการกําจัดขยะอนัตรายโดยเฉพาะ และ

รายงานต่อกรมโรงงานอตุสาหกรรมทกุ ๆ เดือน 

การจัดการสิ�งแวดล้อมของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคบัของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอตุสาหกรรม
อมตะทกุประการ นอกเหนือจากกา
ภายในเพื�อลดการใช้พลงังานและวสัดสุิ Fนเปลอืงอย่างต่อเนื�อง

ด้วยความตระหนกัว่า ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที�ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและการดํารงชีวิตของ
ประชากรทั�วโลก บริษัทจึงจัดให้มีการรณรงค์
สิ�งแวดล้อมต่าง ๆ ที�บริษัทได้มีการทบทวนและจดัทําอย่างต่อเนื�องในทกุปี

 

บริษัทให้ความสําคญักับการรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบติัตามนโยบายของประเทศ 
และประชาคมโลกในการบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนที�เกิดขึ Fนบริษัทได้จัดให้มีโครงการด้านสิ�งแวดล้อมต่าง ๆ 
ในสว่นของปี 2557  ดงันี F

โครงการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า 
บริษัทฯ ได้จดัทาํโครงการ TSC Energy Management 
เต็มรูปแบบภายใต้นโยบายการจัดการพลังงาน บริษัทฯ 
ประโยชน์ในการใช้พลงังานให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ  ทั Fงเป็นการสนบัสนนุนโยบายสิ�งแวดล้อมและนโยบ
การพลงังานของบริษัทอย่างต่อเนื�
ด้านการจัดการพลงังาน และส่งรายงานการจัดการพลงังานไปยงักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังานทกุ
เดือนมีนาคมตามที�กฎหมายกําหนด  นอกจากนี Fได้กําหนดให้มีโครงการย่อยต่อเนื�องปี 
พลงังาน ดงันี F 

   แบบ 

- 53 - 

ประเภทขยะ และกรรมวิธีการบาํบดั 
ขยะอนัตราย ขยะ Recycled 

นํ Fามนัเครื�องเก่า 
สิ�งของปนเปืFอนต่าง ๆ เช่น      
ถุงมือที�ใช้ในการทํางาน, ภาชนะ
บรรจปุนเปืFอนกาว  
หลอดไฟเสื�อมสภาพ 

- เศษกระดาษ ดีบุก 
สงักะสี เศษไม้ 

ส่งให้บริษัทกําจัดขยะดําเนินการ
ตามวิธีการของประเภทขยะนั Fน ๆ 

- ขายเพื�อนาํกลบัไปใช้
ใหม่ 

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ เชี�ยวชาญที�มีใบอนุญาตกําจัดของเสียให้เป็นผู้ดําเนินการกําจัดขยะอนัตรายโดยเฉพาะ และ
รายงานต่อกรมโรงงานอตุสาหกรรมทกุ ๆ เดือน  

การจัดการสิ�งแวดล้อมของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคบัของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอตุสาหกรรม
อมตะทกุประการ นอกเหนือจากการกําจดัขยะโดยคํานงึถึงความปลอดภยัแล้ว บริษัทยงัจัดให้มีการจัดกิจกรรม
ภายในเพื�อลดการใช้พลงังานและวสัดสุิ Fนเปลอืงอย่างต่อเนื�อง 

ด้วยความตระหนกัว่า ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที�ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและการดํารงชีวิตของ
ประชากรทั�วโลก บริษัทจึงจัดให้มีการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนผ่านนโยบายสิ�งแวดล้อม และโครงการด้าน
สิ�งแวดล้อมต่าง ๆ ที�บริษัทได้มีการทบทวนและจดัทําอย่างต่อเนื�องในทกุปี 

บริษัทให้ความสําคญักับการรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบตัิตามนโยบายของประเทศ 
และประชาคมโลกในการบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนที�เกิดขึ Fนบริษัทได้จัดให้มีโครงการด้านสิ�งแวดล้อมต่าง ๆ 

ดงันี F 
 

โครงการสิ%งแวดล้อมประจาํปี 2557  
 

โครงการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า (อนุรักษ์พลังงาน ) 
TSC Energy Management 2557 อย่างต่อเนื�อง เพื�อการอนรัุกษ์พลั

ภายใต้นโยบายการจัดการพลังงาน บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการอนุรักษ์พลังงานเพื�อ
ประโยชน์ในการใช้พลงังานให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ  ทั Fงเป็นการสนบัสนนุนโยบายสิ�งแวดล้อมและนโยบ

อย่างต่อเนื�องโดยครอบคลมุการอนรัุกษ์พลงังานทกุประเภท  และยังทําการแต่งตั Fงคณะทํางาน
รจัดการพลงังาน และส่งรายงานการจัดการพลงังานไปยงักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังานทกุ

เดือนมีนาคมตามที�กฎหมายกําหนด  นอกจากนี Fได้กําหนดให้มีโครงการย่อยต่อเนื�องปี 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

 ขยะทั�วไป 
ดีบุก - ถงุมือพลาสตกิทั�วไป          

-  เศษอาหาร 

ขายเพื�อนาํกลบัไปใช้ - ส่งใ ห้บริษัท กําจัดขยะ   
ดําเนินการตามวิธีการ
ของประเภทขยะนั Fน ๆ 

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ เชี�ยวชาญที�มีใบอนุญาตกําจัดของเสียให้เป็นผู้ดําเนินการกําจัดขยะอนัตรายโดยเฉพาะ และ

การจัดการสิ�งแวดล้อมของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคบัของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอตุสาหกรรม
รกําจดัขยะโดยคํานงึถึงความปลอดภยัแล้ว บริษัทยงัจัดให้มีการจัดกิจกรรม

ด้วยความตระหนกัว่า ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที�ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและการดํารงชีวิตของ
ลดภาวะโลกร้อนผ่านนโยบายสิ�งแวดล้อม และโครงการด้าน

บริษัทให้ความสําคญักับการรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบตัิตามนโยบายของประเทศ 
และประชาคมโลกในการบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนที�เกิดขึ Fนบริษัทได้จัดให้มีโครงการด้านสิ�งแวดล้อมต่าง ๆ 

อย่างต่อเนื�อง เพื�อการอนรัุกษ์พลงังานอย่างเป็นรูปธรรม
ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการอนุรักษ์พลังงานเพื�อ

ประโยชน์ในการใช้พลงังานให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ  ทั Fงเป็นการสนบัสนนุนโยบายสิ�งแวดล้อมและนโยบายด้านการจดั
ทกุประเภท  และยงัทําการแต่งตั Fงคณะทํางาน

รจัดการพลงังาน และส่งรายงานการจัดการพลงังานไปยงักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังานทกุ
เดือนมีนาคมตามที�กฎหมายกําหนด  นอกจากนี Fได้กําหนดให้มีโครงการย่อยต่อเนื�องปี 2557  ที�สนับสนุนการลดใช้



 

 
1) โครงการย่อยการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

โครงการหุ้มฉนวนเครื�องฉีดพลาสติกแนวนอน และโครงการ
ซึ�งสามารถประหยดัพลงังานได้มากขึ Fน 
รวมทั Fงส่งเสริมให้มกีารลดการใช้ไฟฟ้าในทกุสว่นงาน สถานะดําเนนิการเรียบร้อยโดยโครง
ต่อเนื�องในทกุปี  

2) โครงการย่อยเปลี%ยน 

Compressor ที�มีใช้งานเป็นจํานวนมาก ซึ�งสาม
ระหว่างการดําเนินโครงการ 

3) โครงการย่อยหุ้มฉนวนเครื%องฉีดพลาสติกแนวนอน

เครื�องฉีดแนวตั Fง ซึ�งจะช่วยลดอณุภมูคิวามร้อนที�เกิดในบริเวณปฏิบติังาน และช่วยลดการใช้พลงังานได้อีกทางหนึ�ง
ด้วย  สถานะดําเนินการเรียบร้อยแล้ว

4) โครงการย่อยการติดตั 6งระบบไฟแสงสว่างรอบกาํแพงโรงงานเป็น 

สอ่งสว่างได้ถึง 16% สถานะอยูใ่นช่วงของการดําเนินการ
5) โครงการยกเลิกการใช้ 

ไฟฟ้า ซึ�งจะช่วยลดผลกระทบที�เกิดจากการใช้แก๊ส 
สถานะอยูใ่นช่วงของการดําเนินการต่อเนื�องจากปี 
 

โครงการ TSC 3R Project
บริษัทได้ดาํเนนิโครงการ TSC 3R
การใช้ที�สิ Fนเปลือง (Reduce
(Recycle) ของวสัดอุปุกรณ์เหลือใช้ต่าง ๆ  ภายในบริษัท ทั Fงนี Fจะเกิดผลดีในการลดภาวะโล
และเหน็เป็นรูปธรรมที�ชดัเจน  รวมถึงเป็นการตอบสนองนโยบายด้านสิ�งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยในปี 
โครงการอย่างต่อเนื�องโดยสมาชิกโครงการนาํเสนอโครงการ โดยใช้วสัดอุปุกรณ์เหลือใช้ภายในบริษัท ดงันี F
1) โครงการ Recycle Runner 

การบด และนํากลบัมาใช้ในการฉีดขึ Fนรูปเป็นชิ Fนงาน ซึ�งสามารถลดการซื Fอวตัถดุิบที�เป็นเม็ดพลาสตกิได้ถึง 
กิโลกรัม คดิเป็นมลูค่า 

2) โครงการ Servo machine 

พลงังานไฟฟ้า อีกทั Fงยงัช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการผลิตให้ดีขึ Fน ซึ�งสา
สถานะปัจจบุนัสามารถปิดโครงการได้เรียบร้อยแล้ว 

3) โครงการนําพลาสติกจากการล้างกระบ

พลาสติกจากการฉีดล้างกระบอกฉีดในกระบวนการผลิตจากการ 
Fixture สําหรับใช้ในกระบวนการผลิต โดยสามารถทําให้ลดปริมาณในการสั�งซื Fอวสัดใุนการทํา 
ลดปริมาณของขยะจากเศษพลาสติก ปัจจบุนัสามารถปิดโครงการได้เรียบร้อยแล้ว
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โครงการย่อยการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยจัดทําโครงการเปลี�ยน Air Compressor 
องฉีดพลาสติกแนวนอน และโครงการติดตั Fงระบบไฟแสงสว่างรอบกําแพงโรงงานเป็น 

ามารถประหยดัพลงังานได้มากขึ Fน 10% อีกทั Fงมีการรณรงค์สร้างจิตสํานกึในการลดการใช้ไฟฟ้าและทรัพยากร 
ลดการใช้ไฟฟ้าในทกุสว่นงาน สถานะดําเนนิการเรียบร้อยโดยโครง

เปลี%ยน Air Compressor ประสิทธิภาพสูง เพื�อลดการใช้พลังงานการใช้ไฟฟ้าของ 
ที�มีใช้งานเป็นจํานวนมาก ซึ�งสามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าได้ถึง 

ระหว่างการดําเนินโครงการ  
หุ้มฉนวนเครื%องฉีดพลาสตกิแนวนอน  สาํหรับเป็นฉนวนหุ้มป้องกนัความร้อนจากการทํางานของ

เครื�องฉีดแนวตั Fง ซึ�งจะช่วยลดอณุภมูคิวามร้อนที�เกิดในบริเวณปฏิบตัิงาน และช่วยลดการใช้พลงังานได้อีกทางหนึ�ง
นะดําเนินการเรียบร้อยแล้วปิดโครงการปี 2557 

ติดตั 6งระบบไฟแสงสว่างรอบกาํแพงโรงงานเป็น LED ซึ�งจะช่วยประหยดัการใช้ไฟฟ้าในการ
สถานะอยูใ่นช่วงของการดําเนินการ 

โครงการยกเลิกการใช้ LPG เป็นระบบไฟฟ้า  โดยเปลี�ยนการใช้แก๊ส LPG ในการผลิ
ไฟฟ้า ซึ�งจะช่วยลดผลกระทบที�เกิดจากการใช้แก๊ส LPG และยังเป็นการยกระดับกระบวนการผลิตให้ดียิ�งขึ Fน 
สถานะอยูใ่นช่วงของการดําเนินการต่อเนื�องจากปี 2556 

TSC 3R Project เพื%อพัฒนาสิ%งแวดล้อมและสงัคม  
TSC 3R โดยครอบคลมุถึงกิจกรรมการดําเนินการ 3R  (Reduce

Reduce) การนํามาใช้ซํ Fาให้คุ้มค่า (Reuse) และการนํากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ของวสัดอุปุกรณ์เหลือใช้ต่าง ๆ  ภายในบริษัท ทั Fงนี Fจะเกิดผลดีในการลดภาวะโล

และเหน็เป็นรูปธรรมที�ชดัเจน  รวมถึงเป็นการตอบสนองนโยบายด้านสิ�งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยในปี 
โครงการอย่างต่อเนื�องโดยสมาชิกโครงการนําเสนอโครงการ โดยใช้วสัดอุปุกรณ์เหลอืใช้ภายในบริษัท ดงันี F

Recycle Runner เป็นการนําเศษ Runner ที�เหลอืจากการกระบวนการฉีดพลาสติกนํามาใช้ใหม่ โดย
การบด และนํากลบัมาใช้ในการฉีดขึ Fนรูปเป็นชิ Fนงาน ซึ�งสามารถลดการซื Fอวตัถดุิบที�เป็นเม็ดพลาสตกิได้ถึง 
กิโลกรัม คดิเป็นมลูค่า 33,314 บาท / เดือน ปิดโครงการปี 2557 

Servo machine เป็นการเปลี�ยนเครื�องจักรจาก Induction Motor เป็น 
พลงังานไฟฟ้า อีกทั Fงยงัช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการผลิตให้ดีขึ Fน ซึ�งสามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ถึง 

ถานะปัจจุบนัสามารถปิดโครงการได้เรียบร้อยแล้ว  
นําพลาสติกจากการล้างกระบอกฉีดมาทําวัสดุทํา Jig โดยโครงการดงักล่าว เป็นการนําเอาเศษ

การฉีดล้างกระบอกฉีดในกระบวนการผลิตจากการ Setup เครื�องจักร มาเป็นวสัดใุนการจัดทํา 
สาํหรับใช้ในกระบวนการผลิต โดยสามารถทําให้ลดปริมาณในการสั�งซื Fอวสัดใุนการทํา 

งขยะจากเศษพลาสติก ปัจจบุนัสามารถปิดโครงการได้เรียบร้อยแล้ว

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

Air Compressor ประสทิธิภาพสงู และ
ติดตั Fงระบบไฟแสงสว่างรอบกําแพงโรงงานเป็น LED  

อีกทั Fงมีการรณรงค์สร้างจิตสาํนกึในการลดการใช้ไฟฟ้าและทรัพยากร 
ลดการใช้ไฟฟ้าในทกุสว่นงาน สถานะดําเนนิการเรียบร้อยโดยโครงการดงักลา่วเป็นโครงการ

เพื�อลดการใช้พลังงานการใช้ไฟฟ้าของ Air 
ารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าได้ถึง 13% สถานะปัจจุบัน อยู่ใน

สําหรับเป็นฉนวนหุ้มป้องกนัความร้อนจากการทํางานของ
เครื�องฉีดแนวตั Fง ซึ�งจะช่วยลดอณุภมิูความร้อนที�เกิดในบริเวณปฏิบตัิงาน และช่วยลดการใช้พลงังานได้อีกทางหนึ�ง

ซึ�งจะช่วยประหยดัการใช้ไฟฟ้าในการ

ในการผลิตมาเป็นการใช้พลงังาน
และยังเป็นการยกระดับกระบวนการผลิตให้ดียิ�งขึ Fน 

Reduce / Reuse / Recycle) เพื�อลด
และการนํากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ของวสัดอุปุกรณ์เหลือใช้ต่าง ๆ  ภายในบริษัท ทั Fงนี Fจะเกิดผลดีในการลดภาวะโลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหน็เป็นรูปธรรมที�ชดัเจน  รวมถึงเป็นการตอบสนองนโยบายด้านสิ�งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยในปี 2557 ได้ดําเนิน
โครงการอย่างต่อเนื�องโดยสมาชิกโครงการนาํเสนอโครงการ โดยใช้วสัดอุปุกรณ์เหลอืใช้ภายในบริษัท ดงันี F 

จากการกระบวนการฉีดพลาสติกนํามาใช้ใหม่ โดย
การบด และนํากลบัมาใช้ในการฉีดขึ Fนรูปเป็นชิ Fนงาน ซึ�งสามารถลดการซื Fอวตัถดุิบที�เป็นเม็ดพลาสตกิได้ถึง 158.64 

เป็น Servo Motor   เพื�อลดการใช้
มารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ถึง 15% 

โดยโครงการดงักล่าว เป็นการนําเอาเศษ
เครื�องจักร มาเป็นวสัดใุนการจัดทํา Jig 

สาํหรับใช้ในกระบวนการผลิต โดยสามารถทําให้ลดปริมาณในการสั�งซื Fอวสัดใุนการทํา Jig Fixture และ
งขยะจากเศษพลาสติก ปัจจบุนัสามารถปิดโครงการได้เรียบร้อยแล้ว 



 

 
4) โครงการใช้กระดาษ 

เมื�อนาํเอาเศษกระดาษที�ใช้แล้ว 
ฝุ่ นฟุ้ งกระจายเหมือนการใช้ผงคาร์บอน เป็นการนําสิ�งที�ไม่ใช้แล้วกลบัมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ตามหลกั 
ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถงึ 

5) โครงการนํา Electrode 
เครื%อง EDM  เป็นการนํา 
เครื�อง EDM โดยสามารถลดต้นทุนในการสั�งซื Fอทองแดง 
โครงการได้เรียบร้อยแล้ว

6) โครงการขาย Bobbin 

Lex นํามาขายให้กับบริษัทที�รับทํา 
การขายให้ได้มากยิ�งขึ Fน

7) โครงการนํากล่อง PB 

ประคองสายเคเบลิในกระบวนการผลติ ช่วยลดการตกของสายในสายการผลติได้ถึง 
พลาสติกที�ไม่ใช้แล้วได้อีกด้วย ปัจจบุนัสามารถปิดสรุปโครงการได้เรียบร้อย

8) โครงการยกเลกิพลาสตกิหุ้มสายเคเบิล

ลกูค้า โดยสามารถยกเลกิพลาสตกิหุ้มให้ได้ 
ยงัช่วยลดต้นทนุในกระบวนการ

9) โครงการยกเลกิกระบวนการผลิต 

ลดมลภาวะต่าง ๆ ด้านสิ�งแวดล้อม
ทั Fงหมดเหลอืเพยีงแคใ่นบางส่วน ซึ�งมีกําหนดแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 

10) โครงการนําพลาสติกจากการล้างกระบอกฉีดมาเป็นวัสดุสําหรับทํา 

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายในการสั�งซื Fอได้เป็นอย่างดี สถา
เฟส 2 ในปี 2558 โดยร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประยกุต์พลาสตกิดงักลา่วนํามาเคลอืบผิวด้วยไฟเบอร์เพื�อสามารถจดัทํา 
ใช้วตัถดุิบที�มีอยู่นํามา 
ความรู้ความสามารถของบคุลากรในบริษัทอกีด้วย
 

จากโครงการทั Fงหมดแสดงให้เห็นว่า
ดําเนินการเพื�อพิจารณาหาแนวทางและโครงการใหม่ ๆ เพื�อเป็นการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเนื�องในทกุ ๆ ปี ซึ�งในปี 
2558 นี Fยังมีการร่วมมือกับสถาบนัต่าง ๆ เพื�อเพิ�มความรู้ความสามารถในการจัดทําโครงก
บริษัทฯ มีความตระหนกัถึงหน้าที�ที�จะต้องรับผิดชอบในคณุภาพชีวิตต่อพนกังานของบริษัทเองและต่อชุมชนรอบด้าน
ด้วยดีต่อไป 
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โครงการใช้กระดาษ Reuse แทนผงคาร์บอน ซึ�งผงคาร์บอนจะใช้สําหรับการจัดสร้าง 
เมื�อนาํเอาเศษกระดาษที�ใช้แล้ว (Reuse) มาใช้ทดแทน ซึ�งมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน และยงัไม่มีอนัตรายจาก

งกระจายเหมือนการใช้ผงคาร์บอน เป็นการนําสิ�งที�ไม่ใช้แล้วกลบัมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ตามหลกั 
ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถงึ 108,000 บาท/ปี ปัจจุบนัสามารถปิดสรุปโครงการได้เรียบร้อยแล้ว 

Electrode หัว Spot จากแผนก Window ที%ไม่ใช้งานแล้วมาผลิตเป็
เป็นการนํา Electrode หวั Spot จากแผนก Window ที�ไม่ใช้แล้วมาผลิตเป็น 

โดยสามารถลดต้นทุนในการสั�งซื Fอทองแดง 190,000 บาท/ปี สถานะปัจจุบันสามารถปิดสรุป
โครงการได้เรียบร้อยแล้ว 

Bobbin เก่าเพื%อกลับมาให้ใหม่ เป็นการนํา Bobbin ที�ใช้สาํหรับ 
นํามาขายให้กับบริษัทที�รับทํา Recycle เพื�อให้สามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ โดยการหาผู้ซื Fอเพื�อเพิ�ม

การขายให้ได้มากยิ�งขึ Fนจากการขายเป็นขยะ ซึ�งสามารถเพิ�มมลูค่าได้จากเดมิ 5.9
PB มาใช้ทาํรางประคองสาย เป็นการนาํกลอ่งใส่ชิ Fนงานที�ชํารุดแล้วมาจดัทําเป็นรางสาํหรับ

ประคองสายเคเบลิในกระบวนการผลติ ช่วยลดการตกของสายในสายการผลิตได้ถึง 
พลาสติกที�ไม่ใช้แล้วได้อีกด้วย ปัจจุบนัสามารถปิดสรุปโครงการได้เรียบร้อยแล้ว 
โครงการยกเลกิพลาสตกิหุ้มสายเคเบิล โดยเป็นการยกเลิกการใช้ถงุพลาสติกในการหุ้มชิ Fนงาน ที�นําส่งให้กบั
ลกูค้า โดยสามารถยกเลกิพลาสตกิหุ้มให้ได้ 70% ของสายเคเบิลที�เป็น OEM ทําให้ลดขยะจากถงุพลาสติ
ยงัช่วยลดต้นทนุในกระบวนการและลดขั Fนการผลติ ซึ�งปัจจบุนัสามารถปิดสรุปโครงการได้เรียบร้อยแล้ว 

ยกเลกิกระบวนการผลิต Soldering Phase II  โดยเป็นการยกเลกิกระบวนการจดุจุ่มดบีกุเพื�อเป็นการ
ๆ ด้านสิ�งแวดล้อมและดแูลสขุภาพพนักงาน ซึ�งสามารถยกเลิกกระบวนการดังกลา่วได้เกือบ

งหมดเหลอืเพยีงแคใ่นบางส่วน ซึ�งมีกําหนดแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2558 นี F 
โครงการนําพลาสติกจากการล้างกระบอกฉีดมาเป็นวัสดุสําหรับทํา Jig

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายในการสั�งซื Fอได้เป็นอย่างดี สถา
โดยร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประยกุต์พลาสตกิดงักลา่วนํามาเคลอืบผิวด้วยไฟเบอร์เพื�อสามารถจดัทํา Jig/Fixture
ใช้วตัถดุิบที�มีอยู่นํามา Recycle ต่อไป โครงการนี Fสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างมากและเป็นการพฒันาเพิ�ม
ความรู้ความสามารถของบคุลากรในบริษัทอกีด้วย 

จากโครงการทั Fงหมดแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการจัดการทางด้านสิ�งแวดล้อมอย่างจริงจัง ทั Fงยัง
ดําเนินการเพื�อพิจารณาหาแนวทางและโครงการใหม่ ๆ เพื�อเป็นการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเนื�องในทกุ ๆ ปี ซึ�งในปี 

นี Fยงัมีการร่วมมือกับสถาบนัต่าง ๆ เพื�อเพิ�มความรู้ความสามารถในการจัดทําโครงก
บริษัทฯ มีความตระหนกัถึงหน้าที�ที�จะต้องรับผิดชอบในคณุภาพชีวิตต่อพนกังานของบริษัทเองและต่อชุมชนรอบด้าน

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ซึ�งผงคาร์บอนจะใช้สําหรับการจัดสร้าง Tooling ในการผลิต 
มาใช้ทดแทน ซึ�งมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน และยงัไม่มีอนัตรายจาก

งกระจายเหมือนการใช้ผงคาร์บอน เป็นการนําสิ�งที�ไม่ใช้แล้วกลบัมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ตามหลกั 3R และยงั
ปี ปัจจบุนัสามารถปิดสรุปโครงการได้เรียบร้อยแล้ว  

ที%ไม่ใช้งานแล้วมาผลิตเป็นตัว Electrode สําหรับ
ที�ไม่ใช้แล้วมาผลิตเป็น Electrode สําหรับ

ปี สถานะปัจจุบันสามารถปิดสรุป

ที�ใช้สาํหรับ Inner ที�แผนก Inner และ Hi-
เพื�อให้สามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ โดยการหาผู้ซื Fอเพื�อเพิ�มมลูค่าใน

5.9 เทา่  
เป็นการนาํกลอ่งใสช่ิ Fนงานที�ชํารุดแล้วมาจดัทําเป็นรางสาํหรับ

ประคองสายเคเบลิในกระบวนการผลติ ช่วยลดการตกของสายในสายการผลติได้ถึง 100% และลดขยะจากกลอ่ง
แล้ว  

โดยเป็นการยกเลิกการใช้ถงุพลาสติกในการหุ้มชิ Fนงาน ที�นําส่งให้กบั
ทําให้ลดขยะจากถงุพลาสติก และ

และลดขั Fนการผลติ ซึ�งปัจจบุนัสามารถปิดสรุปโครงการได้เรียบร้อยแล้ว  
โดยเป็นการยกเลกิกระบวนการจดุจุ่มดบีกุเพื�อเป็นการ

และดแูลสขุภาพพนักงาน ซึ�งสามารถยกเลิกกระบวนการดังกลา่วได้เกือบ

Jig ซึ�งการเริ�มโครงการในเฟสที� 1 
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายในการสั�งซื Fอได้เป็นอย่างดี สถานะปัจจุบันกําลงัเริ�มโครงการ

โดยร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื�อค้นคว้าและ
Fixture/Tooling ได้ทกุประเภท โดย

โครงการนี Fสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างมากและเป็นการพฒันาเพิ�ม

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการจัดการทางด้านสิ�งแวดล้อมอย่างจริงจัง ทั Fงยัง
ดําเนินการเพื�อพิจารณาหาแนวทางและโครงการใหม่ ๆ เพื�อเป็นการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเนื�องในทกุ ๆ ปี ซึ�งในปี 

นี Fยงัมีการร่วมมือกับสถาบนัต่าง ๆ เพื�อเพิ�มความรู้ความสามารถในการจัดทําโครงการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม  
บริษัทฯ มีความตระหนกัถึงหน้าที�ที�จะต้องรับผิดชอบในคณุภาพชีวิตต่อพนกังานของบริษัทเองและต่อชุมชนรอบด้าน



 

 
ส่วนที% 2 : นําดาํเนินการโดยฝ่ายสื%อสารองค์กร

กจิกรรม TSC บริจาคโลหิต 
ที%มาและความสาํคัญ 
กิจกรรม TSC บริจาคโลหิต บริษัทฯ
โลหิต 2557 จํานวน 3 รอบ ซึ�งในรอบที� 
ด้วยการให้พนกังานร่วมกนับริจาคโลหติ ทําควา
ธันวาคม) 
วัตถุประสงค์ 
เพื�อสง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังาน
สง่เสริม “การให้”  ของพนกังาน  เพิ�มพนูการเป็นผู้ มีจิตสาธารณะ 
สถานที%จัดกิจกรรม 
ณ ห้องฝึกอบรมบริษัทฯ ชั Fน 
กาํหนดการจัดกจิกรรม 
วนัที� 10 มกราคม 2557 
  
กจิกรรม TSC 1 วนั เพื%อสังคม
ที%มาและความสาํคัญ 
เนื�องด้วยบริษัทฯ เลง็เหน็ถึงความสาํคญัของการปลกูฝังจิตสํานึกที�ดีให้กับพนกังาน โดยการแบ่งปันให้กั
ได้รับข้อมูลข่าวสาร และความบันเทิง
ชายแดนภาคใต้  ทางบริษัทฯ
ช่วยเหลอืสงัคมอีกช่องทางหนึ�ง 
วัตถุประสงค์ 
1. ปลกูฝังจิตสํานกึที�ดีแก่พนกังาน โดยการแบง่ปันโอกาสสูส่งัคม
2. เพื�อสง่เสริมให้ผู้พกิารทางสายตา ได้มีโอกาสได้รับขา่วสาร ความรู้ เหมือนกบัคนปกติทั�วไป
3. เพื�อให้พนกังานได้ทาํกิจกรรมที�เป็นประโยชน์เพื�อสงัคม 
4. เพื�อเป็นการเอาสิ�งของเหลอืใช้ นํามาทําประโยชน์ให้กบัสงัคม
สถานที%จัดกิจกรรม 
1. มลูนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
2. กรมทหารราบที� 21 รักษาพระองค์ฯ จงัหวดัชลบรีุ 
กาํหนดการจัดกจิกรรม 
วนัที� 24 มกราคม 2557 
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นําดาํเนินการโดยฝ่ายสื%อสารองค์กร 

บริจาคโลหิต  เพื%อชีวิตใหม่ 01/2557 

บริจาคโลหิต บริษัทฯ ได้จดัต่อเนื�องในทกุ ๆ ปี ในปี 2557 ทางบริษัทฯ 
รอบ ซึ�งในรอบที� 1 คือ กิจกรรม TSC บริจาคโลหิต เพื�อชีวิตใหม่ 

ด้วยการให้พนกังานร่วมกนับริจาคโลหติ ทาํความดี ช่วยเหลอืเพื�อนมนษุย์ (ครั Fงที� 02/2557 : 

เพื�อสง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังานให้ความสาํคญักบัการทาํความดี  เพื�อช่วยเหลอืเพื�อนมนษุย์
ของพนกังาน  เพิ�มพนูการเป็นผู้ มีจิตสาธารณะ  

ณ ห้องฝึกอบรมบริษัทฯ ชั Fน 2 อาคารโรงอาหาร 

วนั เพื%อสังคม 2557 (TSC One Day Donation 2557) 

เนื�องด้วยบริษัทฯ เลง็เหน็ถึงความสาํคญัของการปลกูฝังจิตสํานึกที�ดีให้กับพนกังาน โดยการแบ่งปันให้กั
ได้รับข้อมูลข่าวสาร และความบันเทิงเหมือนคนปกติทั�วไป และร่วมเป็นส่วนหนึ�งในการช่วยเหลือทหาร 
ชายแดนภาคใต้  ทางบริษัทฯ จึงจัดกิจกรรม TSC One Day Donation 2557 เพื�อให้พนักงานได้มีสว่นร่วมในการ

หลือสงัคมอีกช่องทางหนึ�ง (CSR Activity) โดยการเปิดรับบริจาคปฏิทินตั Fงโต๊ะและแผ่นฟิล์มเอกซ์เรย์ 

ปลกูฝังจิตสํานกึที�ดีแก่พนกังาน โดยการแบง่ปันโอกาสสูส่งัคม 
มให้ผู้พกิารทางสายตา ได้มีโอกาสได้รับขา่วสาร ความรู้ เหมือนกบัคนปกติทั�วไป

เพื�อให้พนกังานได้ทาํกิจกรรมที�เป็นประโยชน์เพื�อสงัคม (CSR Activity) 
เพื�อเป็นการเอาสิ�งของเหลอืใช้ นํามาทําประโยชน์ให้กบัสงัคม 

มลูนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ์  จงัหวดักรุงเทพมหานคร
รักษาพระองค์ฯ จงัหวดัชลบรีุ  

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

 กําหนดจดักิจกรรม TSC บริจาค
เพื�อชีวิตใหม่ 01/2557 โดยการเริ�มต้นปีใหม่ 

02/2557 : สิงหาคม, ครั Fงที� 3/2557 : 

เพื�อช่วยเหลอืเพื�อนมนษุย์และสงัคมเพื�อเป็นการ

เนื�องด้วยบริษัทฯ เลง็เหน็ถึงความสาํคญัของการปลกูฝังจิตสํานึกที�ดีให้กับพนกังาน โดยการแบ่งปันให้กบัผู้ ด้อยโอกาส 
ป็นส่วนหนึ�งในการช่วยเหลือทหาร 3 จังหวัด 

เพื�อให้พนักงานได้มีสว่นร่วมในการ
และแผ่นฟิล์มเอกซ์เรย์  

มให้ผู้พกิารทางสายตา ได้มีโอกาสได้รับขา่วสาร ความรู้ เหมือนกบัคนปกติทั�วไป 

มหานคร 



 

 
กจิกรรม TSC ส่งรัก 2557
ที%มา และความสาํคญั 
เนื�องด้วยเดอืนกมุภาพนัธ์ของทกุปีเป็นเดือนแห่งความรัก 
ของขวญั เพื�อนาํมาจําหน่ายให้กบัพนกัง
เป็นการกระชบัความสมัพนัธ์อนัดแีละสง่เสริมให้พนกังานมคีวามรัก สามคัค ีและมีทศันคตทีิ�ดตีอ่ผู้บริหาร
และสมาชิกในครอบครัวได้ ซึ�งรายได้จากกิจกรรมทั Fงหมดจะสมทบทนุเพื�อบริจาคในกิจกรรมเพื�อสงัคมต่อไป
วัตถุประสงค์ 
1. เพื�อสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหวา่งผู้บริหาร พนกังานภายในองคก์ร รวมทั Fงสมาชิกในครอบครัว
2. เพื�อสร้างทศันคติที�ดขีองพนกังานในการเข้าร่วมกิจกรรมกบั
3. เพื�อให้พนกังานได้เกิดความรู้สกึได้มีสว่นร่วม และเป็นสว่นหนึ�งของบริษัทฯ
4. เพื�อนาํเงินรายได้ทั Fงหมดจากการจําหน่ายสนิค้า 
สถานที%จัดกิจกรรม 
ณ อาคารโรงอาหารบริษัทฯ 
กาํหนดการจัดกจิกรรม 
วนัที� 12 - 13 กมุภาพนัธ์ 2557
 
กจิกรรม TSC แบ่งปันหนังสือด้วยใจ 
ที%มา และความสาํคญั 
เนื�องด้วยเดอืนมนีาคม 2557 
รับประทานอาหาร, กลอ่งใสป่ากกาแกนกระดาษ
โรงเรียนอมัพวนาราม อ. พนสันคิม จ
Book Big Heart (TSC แบง่ปันหนงัสือด้วยหวัใจ
บริจาคหนงัสอืสาํหรับเด็ก ๆ ในระดบัเตรียมอนบุาล และอนบุาล 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื�อสร้างจิตสาํนกึที�ดเีรื�องการ 
2. เพื�อสง่เสริมให้ผู้ เยาวชน 
3. เพื�อให้พนกังานได้ทาํกิจกรรมที�เป็นประโยชน์เพื�อสงัคม
4. เพื�อเป็นการเอาสิ�งของเหลอืใช้ นํามาทําประโยชน์ให้กบัสงัคม ชมุชนใกล้เคยีง
สถานที%จัดกิจกรรม 
ณ โรงเรียนวดัอมัพวนาราม ต
เขต 2  
กาํหนดการจัดกจิกรรม 
วนัที� 29 มีนาคม 2557 
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2557 (TSC Love Delivery 2557) 

เนื�องด้วยเดอืนกมุภาพนัธ์ของทกุปีเป็นเดือนแห่งความรัก บริษัทฯ จึงจดักิจกรรม TSC Love Delivery 2557
ของขวญั เพื�อนาํมาจําหน่ายให้กบัพนกังานในราคาประหยดั นาํมาเป็นของขวญัและของที�ระลกึแทนใจตามเทศกาล ซึ�ง
เป็นการกระชบัความสมัพนัธ์อนัดแีละสง่เสริมให้พนกังานมคีวามรัก สามคัค ีและมีทศันคตทีิ�ดตีอ่ผู้บริหาร
และสมาชิกในครอบครัวได้ ซึ�งรายได้จากกิจกรรมทั Fงหมดจะสมทบทนุเพื�อบริจาคในกิจกรรมเพื�อสงัคมต่อไป

เพื�อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผู้บริหาร พนกังานภายในองคก์ร รวมทั Fงสมาชิกในครอบครัว
เพื�อสร้างทศันคตทิี�ดีของพนกังานในการเข้าร่วมกิจกรรมกบัทางบริษัทฯ 
เพื�อให้พนกังานได้เกิดความรู้สกึได้มีสว่นร่วม และเป็นสว่นหนึ�งของบริษัทฯ 
เพื�อนาํเงินรายได้ทั Fงหมดจากการจําหน่ายสนิค้า TSC สง่รัก จะสมทบทนุเพื�อบริจาคในกิจกรรมเพื�อสงัคมต่อไป

บริษัทฯ  ชั Fน 3 

2557 เวลา 11.30 – 12.55 น. 

แบ่งปันหนังสือด้วยใจ (TSC Big Book Big Heart) 

2557 ทางบริษัทฯ จดักิจกรรม TSC Feel Good 01/2557 
กลอ่งใสป่ากกาแกนกระดาษ (3R Project) รวมทั Fงของบริจาคอื�น

พนสันคิม จ. ชลบรีุ ในช่วงสปัดาห์ที� 4 ของเดือนมีนาคม 2557 
แบง่ปันหนงัสอืด้วยหวัใจ) เป็นสว่นหนึ�งของกิจกรรม TSC Feel Good 01/2557
ๆ ในระดบัเตรียมอนบุาล และอนบุาล 1 - 3 พร้อมจดัมมุหนงัสอืให้กบัโรงเรียน 

เพื�อสร้างจิตสาํนกึที�ดเีรื�องการ “ให้” สําหรับผู้บริหาร และพนกังานในบริษัทฯ  
เพื�อสง่เสริมให้ผู้ เยาวชน ได้มีโอกาสได้รับหนงัสอืใหม่ๆ  เพื�อเสริมความรู้ และพฒันาการสมวยั
เพื�อให้พนกังานได้ทาํกิจกรรมที�เป็นประโยชน์เพื�อสงัคม (CSR Activity) 
เพื�อเป็นการเอาสิ�งของเหลอืใช้ นํามาทําประโยชน์ให้กบัสงัคม ชมุชนใกล้เคยีง 

ณ โรงเรียนวดัอมัพวนาราม ต.นาวงัหิน. อ.พนสันิคม จ.ชลบรีุ  สงักัดสํานกังานเขตพื Fนที�

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

TSC Love Delivery 2557 จดัหา
และของที�ระลกึแทนใจตามเทศกาล ซึ�ง

เป็นการกระชบัความสมัพนัธ์อนัดแีละสง่เสริมให้พนกังานมีความรัก สามคัค ีและมีทศันคตทิี�ดตีอ่ผู้บริหาร เพื�อนร่วมงาน 
และสมาชิกในครอบครัวได้ ซึ�งรายได้จากกิจกรรมทั Fงหมดจะสมทบทนุเพื�อบริจาคในกิจกรรมเพื�อสงัคมต่อไป 

เพื�อสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหวา่งผู้บริหาร พนกังานภายในองค์กร รวมทั Fงสมาชิกในครอบครัว 

ส่งรัก จะสมทบทนุเพื�อบริจาคในกิจกรรมเพื�อสงัคมต่อไป 

TSC Feel Good 01/2557 เพื�อนาํสง่ชดุโต๊ะนกัเรียน, ชดุโต๊ะ
ของบริจาคอื�น ๆ จากพนกังาน เพื�อมอบให้กบั 

2557 ทั Fงนี Fจงึได้จดักจิกรรม TSC Big 
TSC Feel Good 01/2557 ในการขอรับ

พร้อมจดัมมุหนงัสอืให้กบัโรงเรียน  

ได้มีโอกาสได้รับหนงัสือใหม่ๆ  เพื�อเสริมความรู้ และพฒันาการสมวยั 

สงักัดสํานกังานเขตพื Fนที�การศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ 



 

 
กจิกรรม TSC Feel Good 01/2557 
ที%มา และความสาํคญั 
เนื�องจากการศึกษาของไทยในปัจจุบันนี F ได้มีการปรับปรุง
ทรุกนัดารบางแห่งที�ความเจริญทางเทคโนโลยียงัเข้าไปไม่ถึง
เรียนการสอนและการทํากิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพ ดงันั Fน
เพื�อให้พนกังานได้ตระหนกัถงึความสาํคญัของการศึกษา และเป็นการส่งเสริมให้พนกังานได้ทํากิจกรรมร่วมกนั รวมถึง
เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ แล
วัตถุประสงค์ 
1. เพื�อเชื�อมความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานในแต่ละสว่นงาน
2. เพื�อสง่เสริมการศกึษาของเด็กไทย
3. เพื�อปลกูจิตสาํนกึให้พนกังานได้เห็นถงึความสาํคญัของการศกึษา
4. เพื�อให้พนกังานได้ทาํกิจกรรมเพื�อสงัคม รวมทั Fงปลกูฝังเรื�อง 
สถานที%จัดกิจกรรม 
ณ โรงเรียนวดัอมัพวนาราม ต
เขต 2  
กาํหนดการจัดกจิกรรม 
วนัที� 29 มีนาคม 2557 
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TSC Feel Good 01/2557  

เนื�องจากการศึกษาของไทยในปัจจุบันนี F ได้มีการปรับปรุง และพัฒนามากขึ Fนแต่สําหรับการพัฒนาโรงเรียนในถิ�น
จริญทางเทคโนโลยียงัเข้าไปไม่ถึงยังคงขาดแคลนงบประมาณ
จกรรมให้เกิดประสิทธิภาพ ดงันั Fนทางบริษัทฯ จึงจัดกิจกรรม

เพื�อให้พนกังานได้ตระหนกัถงึความสาํคญัของการศึกษา และเป็นการส่งเสริมให้พนกังานได้ทํากิจกรรมร่วมกนั รวมถึง
เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ และความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างองค์กรและชมุชน 

เพื�อเชื�อมความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานในแตล่ะสว่นงาน 
กษาของเด็กไทย 

เพื�อปลกูจิตสาํนกึให้พนกังานได้เห็นถงึความสาํคญัของการศกึษา 
เพื�อให้พนกังานได้ทาํกิจกรรมเพื�อสงัคม รวมทั Fงปลกูฝังเรื�อง “การให้” ต่อชมุชม สงัคม

ณ โรงเรียนวดัอมัพวนาราม ต. นาวงัหิน. อ. พนสันิคม จ. ชลบรีุ สงักดัสาํนกังานเขตพื Fนที�

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

และพัฒนามากขึ Fนแต่สําหรับการพัฒนาโรงเรียนในถิ�น
ยังคงขาดแคลนงบประมาณ และวัสดเุพื�อสนบัสนนุการ
ทางบริษัทฯ จึงจัดกิจกรรม TSC Feel Good 01/2557 

เพื�อให้พนกังานได้ตระหนกัถงึความสาํคญัของการศึกษา และเป็นการส่งเสริมให้พนกังานได้ทํากิจกรรมร่วมกนั รวมถึง

ต่อชมุชม สงัคม 

สงักดัสํานกังานเขตพื Fนที�การศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ 



 

 

11.  การควบคุมภายในและการบริหาร

 
ความเห็นของคณะกรรมการเกี%ยวกบัระบบการควบคมุภายใน
 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประเมิ
คณะกรรมการครั Fงที� 2/2558 เมื�อวนัที� 
เพื�อพจิารณาความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ที�ฝ่ายบริหารของบริษัทกําหนดขึ Fนในด้
การควบคมุภายในองค์กร การประเมนิความเสี�ยง การควบคมุการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมลู และระบบ
การตดิตาม  
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 
เพียงพอ และเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารได้ให้ความสําคญักับการ
กํากบัดแูลกิจการที�ดี การควบคมุภายใน และการบริหารความเสี�ยงอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้บริษัทฯ มีการกํากับดแูลกิจการที�ดี มี
การควบคุมภายในที�เพียงพอเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ มีการบริ
รายงานทางการเงินมีความถกูต้องเชื�อถือได้ รวมทั Fงการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ” 
 
ทั Fงนี Fคณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคมุภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตร
จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านต่าง
เพียงพอแล้วทกุด้าน 
 
บริษัทได้จดัทําและรักษาไว้ซึ�งระบบการควบคมุภายใน รวมทั Fงทบทวนความมีประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายในอย่าง
สมํ�าเสมอ โดยครอบคลมุการควบคมุทางการเงิน การดําเนินการ การกํากับดแูลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที�เกี�ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี�ยง ซึ�งบริษัทมีการตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบริษัท 
สอบบญัชีธรรมนิติ จํากัด และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท
เป็นไปตามแนวทางที�ได้กําหนดไว้ตามแผนการตรวจสอบประจําปีที�ได้รับอนมุตัิ รวมทั Fงเรื�องที�คณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่าย
บริหารแจ้งให้ตรวจสอบกรณีพิเศษ 
ต่อเนื�อง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  
 

 จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 
ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที�เป็นนัยสําคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที�รัดกุมเพีย
ระเบียบข้อกําหนด และกฎหมายที�เกี�ยวข้องของหน่วยงานราชการตา่ง ๆ เป็นไปอย่างถกูต้อง และได้มีการป้องกนัทรัพย์สนิ มิให้
ผู้บริหาร และพนกังานนําไปใช้โดยมิชอบ รวมทั Fงได้มีการปรับปรุงระบบการปฏบิตัิงานให้มีคณุภาพดขีึ Fนอยา่งต่อเนื�อง
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี%ยง 

ความเห็นของคณะกรรมการเกี%ยวกบัระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในระหว่างปี 
เมื�อวนัที� 25 พฤศจิกายน 2557 ซึ�งมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมประชุม

เพื�อพจิารณาความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ที�ฝ่ายบริหารของบริษัทกําหนดขึ Fนในด้
การควบคมุภายในองค์กร การประเมนิความเสี�ยง การควบคมุการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมลู และระบบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ คือ “โดยรวมบริษัทฯ  มีระบบการควบคุมภายในที�
บการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารได้ให้ความสําคญักับการ

กํากบัดแูลกิจการที�ดี การควบคมุภายใน และการบริหารความเสี�ยงอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้บริษัทฯ มีการกํากับดแูลกิจการที�ดี มี
การควบคุมภายในที�เพียงพอเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี�ยงในระดับที�ยอมรับได้ ระบบบัญชี และ
รายงานทางการเงินมีความถกูต้องเชื�อถือได้ รวมทั Fงการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ

คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคมุภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตร
จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที�

บริษัทได้จดัทําและรักษาไว้ซึ�งระบบการควบคมุภายใน รวมทั Fงทบทวนความมีประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายในอย่าง
โดยครอบคลมุการควบคมุทางการเงิน การดําเนินการ การกํากับดแูลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ระเบียบที�เกี�ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี�ยง ซึ�งบริษัทมีการตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบริษัท 
สอบบญัชีธรรมนิติ จํากัด และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามแนวทางที�ได้กําหนดไว้ตามแผนการตรวจสอบประจําปีที�ได้รับอนมุตัิ รวมทั Fงเรื�องที�คณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่าย

 (ถ้าม)ี และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ติดตามผลการแก้ไขปรั
ต่อเนื�อง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ   

จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2557 ซึ�งจดัทาํโดยบริษัท สอบบญัชีธรรมนติิ จํากดั และฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท 
ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที�เป็นนัยสําคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที�รัดกุมเพีย
ระเบียบข้อกําหนด และกฎหมายที�เกี�ยวข้องของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถกูต้อง และได้มีการป้องกนัทรัพย์สนิ มิให้
ผู้บริหาร และพนกังานนําไปใช้โดยมิชอบ รวมทั Fงได้มีการปรับปรุงระบบการปฏบิตัิงานให้มีคณุภาพดขีึ Fนอยา่งต่อเนื�อง

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ระหว่างปี 2557 โดยในการประชุม
ซึ�งมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมประชุม

เพื�อพจิารณาความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ที�ฝ่ายบริหารของบริษัทกําหนดขึ Fนในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คอื 
การควบคมุภายในองค์กร การประเมนิความเสี�ยง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมลู และระบบ

โดยรวมบริษัทฯ  มีระบบการควบคุมภายในที�
บการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารได้ให้ความสําคญักับการ

กํากบัดแูลกิจการที�ดี การควบคมุภายใน และการบริหารความเสี�ยงอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้บริษัทฯ มีการกํากับดแูลกิจการที�ดี มี
หารความเสี�ยงในระดับที�ยอมรับได้ ระบบบัญชี และ

รายงานทางการเงินมีความถกูต้องเชื�อถือได้ รวมทั Fงการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ

คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคมุภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่า 
ๆ คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที�

บริษัทได้จดัทําและรักษาไว้ซึ�งระบบการควบคมุภายใน รวมทั Fงทบทวนความมีประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายในอย่าง
โดยครอบคลมุการควบคมุทางการเงิน การดําเนินการ การกํากับดแูลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ระเบียบที�เกี�ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี�ยง ซึ�งบริษัทมีการตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบริษัท 
ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้

เป็นไปตามแนวทางที�ได้กําหนดไว้ตามแผนการตรวจสอบประจําปีที�ได้รับอนมุตัิ รวมทั Fงเรื�องที�คณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่าย
และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่าง

ซึ�งจดัทาํโดยบริษัท สอบบญัชีธรรมนติิ จํากดั และฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท 
ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที�เป็นนัยสําคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที�รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อกําหนด และกฎหมายที�เกี�ยวข้องของหน่วยงานราชการตา่ง ๆ เป็นไปอย่างถกูต้อง และได้มีการป้องกนัทรัพย์สนิ มิให้
ผู้บริหาร และพนกังานนําไปใช้โดยมิชอบ รวมทั Fงได้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานให้มีคณุภาพดขีึ Fนอยา่งต่อเนื�อง 



 

12. รายการระหว่างกัน 
 

12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

บริษัทที%เกี%ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ
- ขายผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปประเภทสายเบรค

หน้ารถยนต์ 
 
 
2)  ลกูหนี Fการค้า 

-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

2.  บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี  
(SAS) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ
-ขายผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปประเภทสายคนัเร่ง 
สายเบรค สายเปิดฝากระโปรง สายเปิดฝา
ถังนํ Fามัน และสายปรับเบาะที�นั�งสําหรับ
รถยนต์ 

 
2)  ลกูหนี Fการค้า 

-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ 
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ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื%อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

2556 2557 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
ขายผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปประเภทสายเบรค

ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ

4.91 
 
 
 
 
0.82                           

2.13 
 
 
 
 
0.40      

  -เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที�เกิดขึ Fนตามปกติโดย  
เป็นราคาที�ให้กําไรขั Fนต้นในอัตราที�ใกล้เคียงกับ
อัตรากําไรขั Fนต้นที�บริ ษัทได้ รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 

 
  -กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม

เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Fการค้าทั�วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
96 
เหลืออีกร้อยละ 
ญาตขิองทางกลุ่มจฬุางกรู

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
ขายผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปประเภทสายคนัเร่ง 

สายเปิดฝา
ถังนํ Fามัน และสายปรับเบาะที�นั�งสําหรับ

ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ

4.55 
 
 
 
 
 
1.34 

3.10 
 
 
 
 
 
0.84 

  -เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ที�เกิดขึ Fนตามปกติโดย
เป็นราคาที�ให้กําไรขั Fนต้นในอัตราที�ใกล้เคียงกับ
อัตรากําไรขั Fนต้นที�บริ ษัทได้ รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 

 
 

-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Fการค้าทั�วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
97 
เหลืออีกร้อยละ 
ญาตขิองทางกลุ่มจฬุางกรู

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุ
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู

  แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
96 ของทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของ SAB สําหรับหุ้นส่วนที�
เหลืออีกร้อยละ 4 นั Fน ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึ�งเป็น
ญาตขิองทางกลุ่มจฬุางกรู 
กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู 

ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
97 ของทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของ SAS สําหรับหุ้นส่วนที�
เหลืออีกร้อยละ 3 นั Fน ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึ�งเป็น
ญาตขิองทางกลุ่มจฬุางกรู 
กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู 



 

บริษัทที%เกี%ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ
-ขายชิ Fนส่วนเหล็ก  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 Fการค้า 
      -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ      

บริการ 

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ
-ขายผลิตภัณฑ์ สํา เ ร็ จ รูปประ เภทสาย
ปรับเบาะที�นั�งสําหรับรถยนต์ 

 
 
 
 2)  ลกูหนี Fการค้า 
       -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และ  

บริการ 
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ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื%อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

2556 2557 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
ขายชิ Fนส่วนเหล็ก  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

ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ      

20.12 
 
 
 
 

3.21 

12.40 
 
 
 
 

2.26 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Fนตามปกต ิ
โดยราคาขายเป็นราคาที�ให้กําไรขั Fนต้นในอตัราที�
ใกล้เคียงกับอัตรากําไรขั Fนต้นที�บริษัทได้รับจาก
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อื�นที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Fการค้าทั�วไป 

1) ผู้ ถือหุ้น
ทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของ 
ร้อยละ 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
ขายผลิตภัณฑ์ สํา เ ร็ จ รูปประ เภทสาย 

ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และ   

4.76 
 
 
 
 
 

1.14 

5.24 
 
 
 
 
 

1.22 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Fนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Fนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Fนต้นที�บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตกิารค้าทั�วไป 
 
 
 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
98 
ที�เหลืออีกร้อยละ 
ญาตขิองทางกลุ่มจฬุางกรู

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู

  แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49 ของ
ทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของ SOM สําหรับหุ้นส่วนที�เหลืออีก
ร้อยละ 51 เป็นบคุคลที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู 

ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
98 ของทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของ  SLAS สําหรับหุ้นส่วน
ที�เหลืออีกร้อยละ 2 นั Fน ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึ�งเป็น
ญาตขิองทางกลุ่มจฬุางกรู 
กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร  
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู 



 

บริษัทที%เกี%ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

5.  บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  
(CAPCO) 

1) คา่ซื Fอผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื Fอ ชิ Fนส่วนพลาสติก เหล็ก สังกะสี เพื�อ
นํามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และจกัรยานยนต์ 

 
 
2)  เจ้าหนี Fการค้า 
     -ยอดคงค้างจากการซื Fอผลิตภณัฑ์และบริการ

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

 

1) คา่ซื Fอผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื Fอชิ Fนส่วนยาง เพื�อนํามาใช้ในการ ประกอบ
สายควบคมุรถยนต์และจกัรยานยนต์ 

 
 
 
2)  เจ้าหนี Fการค้า 
    -ยอดคงค้างจากการซื Fอผลิตภณัฑ์และบริการ
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ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื%อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

2556 2557 

ซื Fอ ชิ Fนส่วนพลาสติก เหล็ก สังกะสี เพื�อ
นํามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์

ยอดคงค้างจากการซื Fอผลิตภณัฑ์และบริการ 

33.42 
 
 
 
 
 

8.32 

21.97 
 
 
 
 
 

4.98 

-เป็นรายการซื Fอผลิตภัณฑ์ที� เกิดขึ Fนตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Fอจากคู่ค้ารายอื�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 Fการค้า
ทั�วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่มพฒันะเมลือง โดยถือหุ้น
รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 
ของ 
ที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกบับริษั

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร
จฬุางกรู นายชทูอง พฒันะเมลือง และนายสริศ

ประกอบ

ยอดคงค้างจากการซื Fอผลิตภณัฑ์และบริการ 

69.78 
 
 
 
 
 

10.81 

54.80 
 
 
 
 
 

10.90 

-เป็นรายการซื Fอผลิตภัณฑ์ที� เกิดขึ Fนตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Fอจากคู่ค้ารายอื�น โดยทําการ
เปรียบเทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการ   
รายอื�นที�มีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือก   
ผู้ ที�เสนอราคาตํ�าสดุ 
 
-ระยะเวลาการให้สินเ ชื�อทางการค้าที�ไ ด้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Fการค้า
ทั�วไป 
 
 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่
ถือหุ้นรวมกันในสดัส่วนร้อยละ 
แล้วของ 
บคุคลที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร
จุฬางกูร นายชูทอง พฒันะเมลือง นายกรกฤช จุฬ
นายสริศ  พฒันะเมลือง

  แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่มพฒันะเมลือง โดยถือหุ้น
รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนที�ชําระแล้ว
ของ CAPCO สําหรับหุ้นส่วนที�เหลืออีกร้อยละ 20 เป็นบุคคล
ที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร  
จฬุางกรู นายชทูอง พฒันะเมลือง และนายสริศ พฒันะเมลือง 

ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
ถือหุ้นรวมกันในสดัส่วนร้อยละ 88 ของทนุจดทะเบียนที�ชําระ
แล้วของ CAR สําหรับหุ้นส่วนที�เหลืออีกร้อยละ 12 นั Fนเป็น
บคุคลที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร  
จุฬางกูร นายชูทอง พฒันะเมลือง นายกรกฤช จุฬางกูร และ
นายสริศ  พฒันะเมลือง 



 

บริษัทที%เกี%ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

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

 (ตอ่) 
 

3) เจ้าหนี Fสินทรัพย์ 
-ยอดคงค้างจากการซื Fอแม่พิมพ์ 

 
 
4) ซื Fอสินทรัพย์ 

-ซื Fอแม่พิมพ์เพื�อผลิตชิ Fนส่วน 

7.  บจ.จอห์นสนั คอนโทรลล์  
     แอนด์ ซมัมิท อินทีเรียส์ (JSI) 

1) รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ
     -ขายผลิตภัณฑ์สําเ ร็จ รูปประเภทสาย      

ปรับเบาะที�นั�งสําหรับรถยนต์ 
 
 
 
2) ลกูหนี Fการค้า 
    -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 
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ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื%อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

2556 2557 

0.52 
 
 
 

3.31 
 

0.03 
 
 
 

1.00 
 

-ระยะเวลาการให้สินเ ชื�อทางการค้าที�ไ ด้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Fการค้า
ทั�วไป 
 
- เป็นรายการสั�งทําแม่พิมพ์เพื�อผลิตชิ Fนส่วนซึ�ง
เกิดขึ Fนเช่นเดียวกบัคูค่้ารายอื�น 
 

 
 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
ขายผลิตภัณฑ์สําเ ร็จ รูปประเภทสาย      

ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ

20.84 
 
 
 
 
 

4.97 

16.39 
 
 
 
 
 

2.30 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Fนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Fนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Fนต้นที�บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้ กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตกิารค้าทั�วไป 
 
 
 
 
 

1) ผู้ ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
ทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของ 
ร้อยละ 

2) กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จฬุางกรู

  แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 43 ของ
ทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของ JSI สําหรับหุ้นส่วนที�เหลืออีก
ร้อยละ 57 เป็นบคุคลที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จฬุางกรู 



 

บริษัทที%เกี%ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

8. บจ.ซมัมิท แอนเซ ่ออโตพาร์ท  
    (SAA) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ
-ขายชิ Fนส่ 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 Fการค้า 
    -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

 

9.  บจ.ไทยออโตอินดสัตรี (TAI) คา่ซื Fอผลิตภณัฑ์และบริการ 
- ซื Fอชิ Fนส่วนเหล็กขึ Fนรูป เพื�อนํามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ 
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ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื%อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

2556 2557 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
ขายชิ Fนส่ 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

ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ

13.43 
 
 
 
 
 

2.03 

11.14 
 
 
 
 
 

1.98 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Fนตามปกต ิ
โดยราคาขายเป็นราคาที�ให้กําไรขั Fนต้นในอตัราที�
ใกล้เคียงกับอัตรากําไรขั Fนต้นที�บริษัทได้รับจาก
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อื�นที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Fการค้าทั�วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นรวมกนัในสดัส่วน
ร้อยละ 
หุ้นส่วนที�เหลืออีกร้อยละ 
กบับริษัท

2) กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร 
จฬุางกรู

ซื Fอชิ Fนส่วนเหล็กขึ Fนรูป เพื�อนํามาใช้ในการ
0.03 0.01 -เป็นรายการซื Fอผลิตภัณฑ์ที� เกิดขึ Fนตามปกติ

เช่นเดียวกับการซื Fอจากคู่ค้ารายอื�น  โดยทําการ
เปรียบเทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการ
รายอื�นที�มีอยู่ในประเทศไทย แล้วพิจารณาเลือก 
ผู้ ที�เสนอราคาตํ�าสดุ 
 
 
 
 
 

1) ผู้ ถือหุ้ นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้ นสัดส่วนร้อยละ 
100 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู

  แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นรวมกนัในสดัส่วน
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที�ชําระเเล้วของ SAA สําหรับ
หุ้นส่วนที�เหลืออีกร้อยละ 75 เป็นบุคคลที�ไม่มีความเกี�ยวข้อง
กบับริษัท 
กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายกรกฤช 
จฬุางกรู 

ผู้ ถือหุ้ นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้ นสัดส่วนร้อยละ 
100 ของทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของ TAI 
กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู 



 

บริษัทที%เกี%ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

10. บจ. ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า 
(SCS) 

 

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

2)  เจ้าหนี Fการค้า 
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ
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ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื%อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

2556 2557 

ซื Fอชิ Fนส่วนและวัตถุดิบ เพื�อนํามาใช้ในการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์  แ ล ะ

ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 

5.39 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.70 

4.33 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.90 

-เ ป็นรายการซื Fอผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ Fน
ส่วนประกอบที�ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที�จะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทั Fงนี F หากเป็นกรณีที�มีผู้ ขายผลิตภัณฑ์
รายอื�นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทําการ
เปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที�เสนอ
ราคาตํ�าสดุ 
 
 
-ระยะเวลาการให้สินเ ชื�อทางการค้าที�ไ ด้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Fการค้า
ทั�วไป 
 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
ถือหุ้นรวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 
แล้วของบริษัท 
ที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จฬุางกรู นายชทูอง พฒันะเมลือง และนายสริศ พฒันะเมลือง

  แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
ถือหุ้นรวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 54 ของทนุจดทะเบียนที�ชําระ
แล้วของบริษัท สําหรับหุ้นส่วนที�เหลืออีกร้อยละ 46 เป็นบุคคล
ที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จฬุางกรู นายชทูอง พฒันะเมลือง และนายสริศ พฒันะเมลือง 



 

บริษัทที%เกี%ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

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

1) รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ
 -ขายผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปประเภทสายปรับ    
เบาะที�นั�ง สายเบรคและสายคันเร่งสําหรับ    
รถยนต์ 

 
 
2)  ลกูหนี Fการค้า 
    -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ
 
 
3) คา่ซื Fอผลิตภณัฑ์และบริการ 

 -ซื Fอชิ Fนส่วนและวัตถุดิบ เพื�อนํามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ และสายควบคมุ
รถจกัรยานยนต์ 
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ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื%อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

2556 2557 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
ขายผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปประเภทสายปรับ    

เบาะที�นั�ง สายเบรคและสายคันเร่งสําหรับ    

ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 

ซื Fอชิ Fนส่วนและวัตถุดิบ เพื�อนํามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ และสายควบคมุ

6.39 
 
 
 
 
 

0.68 
 
 
 

488.71 

8.25 
 
 
 
 
 

0.96 
 
 
 

214.91 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Fนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Fนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Fนต้นที�บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Fการค้าทั�วไป 
 
 
-เ ป็นรายการซื Fอผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ Fน
ส่วนประกอบที�ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที�จะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทั Fงนี F หากเป็นกรณีที�มีผู้ ขายผลิตภัณฑ์
รายอื�นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทําการ
เปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที�เสนอ
ราคาตํ�าสดุ 
 
 

1) HI
ชําระแล้วของบริษัท

2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ�งเป็นประธานกรรมการบริหาร 
และยงั

 

  แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

HI-LEX เป็นผู้ ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทนุจดทะเบียนที�
ชําระแล้วของบริษัท 
โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ�งเป็นประธานกรรมการบริหาร 
และยงัดํารงตําเเหน่งเป็นกรรมการทา่นหนึ�งของบริษัท 



 

บริษัทที%เกี%ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

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

 

4) คา่ใช้จ่ายอื�น 
-คา่ธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิคสําหรับการผลิตสายควบคุมรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ เเละชุดควบคุมรางกระจก
หน้าตา่งรถยนต์  
 

5)  เจ้าหนี Fการค้า 
-ยอดคงค้างจากการซื Fอผลิตภณัฑ์และบริการ

 
 
 
6)  เจ้าหนี Fอื�น 

-คา่ธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิคสําหรับการผลิตสายควบคุมรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ เเละชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ เเบบใช้สายเคเบิลควบคุม
ทั Fงหมด 
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ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื%อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

2556 2557 

คา่ธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิคสําหรับการผลิตสายควบคุมรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ เเละชุดควบคุมรางกระจก

ยอดคงค้างจากการซื Fอผลิตภณัฑ์และบริการ 

คา่ธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิคสําหรับการผลิตสายควบคุมรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ เเละชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ เเบบใช้สายเคเบิลควบคุม

53.81 
 
 
 
 
 

53.46 
 
 
 
 

13.28 

41.77 
 
 
 
 
 

37.61 
 
 
 
 

10.45 

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

1) HI
ชําระแล้วของบริษัท

2) โดยนายมากาโต เทราอุรา 
และยงัดํารงตําเเหน่งเป็นกรรมการทา่นหนึ�งของบริษัท

  แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

HI-LEX เป็นผู้ ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทนุจดทะเบียนที�
ชําระแล้วของบริษัท 
โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ�งเป็นประธานกรรมการบริหาร 
และยงัดํารงตําเเหน่งเป็นกรรมการทา่นหนึ�งของบริษัท 



 

บริษัทที%เกี%ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

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

 

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

8) รายได้ค่าเคลมผลิตภณัฑ์ 
-รายได้จากการเคลมผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ประเภทสายปรับ เบาะที�นั�ง สายเบรคและ
สายคนัเร่งสําหรับรถยนต์ 

 
12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม  

(HI-LEX Vietnam Co., Ltd.) 
1) รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ

-ขายชิ Fนส่วนเหล็กและยาง เพื�อนําไปใช้ใน
การประกอบสายควบคมุรถจกัรยานยนต์

 
 
 
2)  ลกูหนี Fการค้า 

-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ 
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ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื%อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

2556 2557 

ซื Fอสินทรัพย์ เพื�อนํามาใช้ในการประกอบ
ส า ย ค วบ คุม ร ถย น ต์  แ ล ะ ส า ยค ว บ คุม

รายได้จากการเคลมผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ประเภทสายปรับ เบาะที�นั�ง สายเบรคและ

7.85 
 
 
 
 

0.38 

1.72 
 
 
 
 

0.09 

-เป็นรายการซื Fอสินทรัพย์ ที�ไม่สามารถผลิตใน
ประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถจัดหาจากแหล่ง
ภายในประเทศไทยได้  
 
 
 
-เป็นรายการจากการเคลมผลิตภณัฑ์ 

1) HI
ชําระแล้วของบริษัท

2) โดยนายมากาโต เทราอุรา 
และยงัดํารงตําเเหน่งเป็นกรรมการทา่นหนึ�งของบริษัท

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
ขายชิ Fนส่วนเหล็กและยาง เพื�อนําไปใช้ใน

การประกอบสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 

ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ

8.91 
 
 
 
 
 

1.56 
 

9.12 
 
 
 
 
 

0.94 
 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Fนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Fนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Fนต้นที�บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Fการค้าทั�วไป 

1) เป็นบริษัทที� เ กี� ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้ นในสัดส่วน
ร้อยละ 

2) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ 
ทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม

3) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา

  แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

HI-LEX เป็นผู้ ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทนุจดทะเบียนที�
ชําระแล้วของบริษัท 
โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ�งเป็นประธานกรรมการบริหาร 
และยงัดํารงตําเเหน่งเป็นกรรมการทา่นหนึ�งของบริษัท 

เป็นบริษัทที� เ กี� ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้ นในสัดส่วน 
ร้อยละ 6 ของทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้ว 
ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 94 ของ
ทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม 
กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 



 

บริษัทที%เกี%ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

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

3)  เจ้าหนี Fการค้า 
-ยอดคงค้างจากการซื Fอผลิตภณัฑ์และบริการ

 
4)  คา่ซื Fอผลิตภณัฑ์และบริการ 

-ซื Fอชิ Fนส่วนและวตัถุดิบ เพื�อนํามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ และสายควบคมุ
รถจกัรยานยนต์ 

 
 
 
 

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ
-ขายชิ Fนส่วนเหล็ก ยาง และทองเหลือง เพื�อ
นําไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ รวมทั Fงชุดควบคุมราง
หน้าตา่งรถยนต์ 
 

2)  ลกูหนี Fการค้า 
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ        
บริการ 
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ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื%อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

2556 2557 

ยอดคงค้างจากการซื Fอผลิตภณัฑ์และบริการ 

ซื Fอชิ Fนส่วนและวตัถุดิบ เพื�อนํามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ และสายควบคมุ

11.63 
 
 

107.42 
 
 
 
 
 
 
 

17.07 
 
 

91.02 
 

- ระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าที�ได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Fการค้า
ทั�วไป 
 
-เ ป็นรายการซื Fอผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ Fน
ส่วนประกอบที�ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที�จะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทั Fงนี F หากเป็นกรณีที�มีผู้ ขายผลิตภัณฑ์
รายอื�นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทําการ
เปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที�เสนอ
ราคาตํ�าสดุ 

1) เป็นบริษัทที�เกี�ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
6 

2) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ 
ทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม

3) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
ขายชิ Fนส่วนเหล็ก ยาง และทองเหลือง เพื�อ

นําไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ รวมทั Fงชุดควบคุมราง

ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ        

26.29 
 
 
 
 

 
10.70 

51.08 
 
 
 
 

 
4.89 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Fนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Fนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Fนต้นที�บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Fการค้าทั�วไป 

ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ 
ทะเบียนที�ชําระแล้วของอาร์มสตรอง ออโต พาร์ทส์ 

  แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

เป็นบริษัทที�เกี�ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
6 ของทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้ว 
ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 94 ของ
ทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม 
กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 

ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจด
ทะเบียนที�ชําระแล้วของอาร์มสตรอง ออโต พาร์ทส์  



 

บริษัทที%เกี%ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

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

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

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

 
 
2)  ลกูหนี Fการค้า 

-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ      
บริการ 

 
3) คา่ซื Fอสินค้าและบริการ 

-ซื Fอชิ Fนส่วนและวัตถุดิบ เพื�อนํามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ และสายควบคมุ
รถจกัรยานยนต์ 
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ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื%อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

2556 2557 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
ขายชิ Fนส่ วนเหล็ก  เ พื� อ นํ าไปใ ช้ ใ นการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ

ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ      

ซื Fอชิ Fนส่วนและวัตถุดิบ เพื�อนํามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ และสายควบคมุ

5.74 
 
 
 
 
 

2.46 
 
 
 

0.49 

26.74 
 
 
 
 
 

3.06 
 
 
 
- 
 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Fนตามปกต ิ
โดยราคาขายเป็นราคาที�ให้กําไรขั Fนต้นในอตัราที�
ใกล้เคียงกับอัตรากําไรขั Fนต้นที�บริษัทได้รับจาก
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อื�นที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท  
 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Fการค้าทั�วไป 
 
 
-เ ป็นรายการซื Fอผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ Fน
ส่วนประกอบที�ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที�จะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ 
 
 
 
 
 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ
ทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของพีที

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา

  แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของ
ทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของพีที. ไฮเล็กซ์อินโดนีเซีย 
กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 



 

บริษัทที%เกี%ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

15. ไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรเวทลิมิเตด็ 
     (HI-LEX India Private Limited)

  

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ
-ขายชิ Fนส่วนเหล็กและยาง เพื�อนําไปใช้ใน
การประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุด
ควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 
 

2)  ลกูหนี Fการค้า 
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ 
บริการ 
 

3) คา่ซื Fอผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ซื Fอ ชิ Fนส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์ เ พื�อ      

นํามาใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์ 
และรถจกัรยานยนต์  

 
 
4)  เจ้าหนี Fการค้า 

-ยอดคงค้างจากการซื Fอผลิตภัณฑ์และ
บริการ 
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ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื%อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

2556 2557 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
ขายชิ Fนส่วนเหล็กและยาง เพื�อนําไปใช้ใน

การประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุด

ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ      

ซื Fอ ชิ Fนส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์ เ พื�อ      
นํามาใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์ 

ยอดคงค้างจากการซื Fอผลิตภัณฑ์และ

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

1.66 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

0.54 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Fนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Fนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Fนต้นที�บริษัทได้รัจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Fการค้าทั�วไป  
 
 
-เป็นรายการซื Fอผลิตภัณฑ์ที� เกิดขึ Fนตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Fอจากคู่ค้ารายอื�น โดยทําการ
เทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอื�น
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที�เสนอ
ราคาตํ�าสดุ 
 
-ระยะเวลาการให้สินเ ชื�อทางการค้าที�ไ ด้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Fการค้า
ทั�วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ 
จดทะเบียนที�ชําระแล้วของไฮเล็กซ์อินเดีย ไพรเวท

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100  ของทนุ
จดทะเบียนที�ชําระแล้วของไฮเล็กซ์อินเดีย ไพรเวท-ลิมิเตด็ 
กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 



 

บริษัทที%เกี%ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

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

 1) คา่ซื Fอผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ซื Fอ ชิ Fนส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์ เ พื�อ      

นํามาใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์ 
และรถจกัรยานยนต์  

 
 
2)  เจ้าหนี Fการค้า 

-ยอดคงค้างจากการซื Fอผลิตภัณฑ์และ
บริการ 
 
 

3)  ซื Fอสินทรัพย์ 
- ซื Fอเครื� องจักรและอุปกรณ์เพื�อผลิตสาย 
Inner 
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ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื%อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

2556 2557 

ซื Fอ ชิ Fนส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์ เ พื�อ      
นํามาใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์ 

ยอดคงค้างจากการซื Fอผลิตภัณฑ์และ

ซื Fอเครื� องจักรและอุปกรณ์เพื�อผลิตสาย 

14.12 
 
 
 
 
 

1.77 
 
 
 
 

13.48 

7.63 
 
 
 
 
 

1.12 
 
 
 
 
- 

-เป็นรายการซื Fอผลิตภัณฑ์ที� เกิดขึ Fนตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Fอจากคู่ค้ารายอื�น โดยทําการ
เทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอื�น
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที�เสนอ
ราคาตํ�าสดุ 
 
 
-ระยะเวลาการให้สินเ ชื�อทางการค้าที�ไ ด้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Fการค้า
ทั�วไป 
 
 
-เป็นรายการซื Fอสินทรัพย์ ที�ไม่สามารถผลิตใน
ประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถจัดหาจากแหล่ง
ภายในประเทศไทยได้  
 
 
 
 
 
 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ  
จดทะเบียนที�ชําระแล้วของ บจ

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา
 
 
 

  แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

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



 

บริษัทที%เกี%ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

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

1)  คา่ซื Fอผลิตภณัฑ์และบริการ 
     -ซื Fอ ชิ Fนส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์  เ พื� อ      

นํามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ 
และรถจกัรยานยนต์ 

 
2)  เจ้าหนี Fการค้า 

-ยอดคงค้างจากค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ 
 

3)  ลกูหนี Fอื�น 
-ยอดเคลมคา่ใช้จ่ายนําเข้าคา่ภาษีอากร

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

 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ
-ขายชิ Fนส่วนเหล็กและยาง เพื�อนําไปใช้ในการ

ประ กอบสายควบคุมร ถยนต์  แ ละชุด
ควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 

 
 
2) ลกูหนี Fการค้า 

-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ 
บริการ 
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ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื%อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

2556 2557 

ซื Fอ ชิ Fนส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์  เ พื� อ      
นํามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ 

ยอดคงค้างจากค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

ยอดเคลมคา่ใช้จ่ายนําเข้าคา่ภาษีอากร 

14.19 
 
 
 
 

0.06 
 
 
 
- 

4.28 
 
 
 
 

0.38 
 
 
 
- 

-เป็นรายการซื Fอผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Fนตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Fอจากคู่ค้ารายอื�น โดยทําการ
เทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอื�น
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที�เสนอ
ราคาตํ�าสดุ 
 
-ระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าที� ได้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Fการค้า
ทั�วไป 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Fการค้าทั�วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ  
จดทะเบียนที�ชําระแล้วของ บจ

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา
 
 
 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
ขายชิ Fนส่วนเหล็กและยาง เพื�อนําไปใช้ในการ

ประ กอบสายควบคุมร ถยนต์  แ ละชุด

ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ 

5.27 
 
 
 
 
 

0.86 

5.94 
 
 
 
 
 

0.77 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Fนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Fนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Fนต้นที�บริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 
 
 
-กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตทิี�ให้แก่ลกูหนี Fการค้าทั�วไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ 
จดทะเบียนที�ชําระแล้วของบจ

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา

  แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

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

ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุ
จดทะเบียนที�ชําระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์ฮงัการีเคเอฟที 

กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 



 

บริษัทที%เกี%ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

19.บจ.โชงกิง ไฮเล็กซ์ เคเบลิ ซสิเต็ม 
(Chongqing HI-LEX Cable 
System Co., Ltd.) 

1)  คา่ซื Fอผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื Fอ ชิ Fนส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์  เ พื�อ
นํามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์   

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

1) เจ้าหนี Fการค้า 
     - ยอดคงค้างจากค่าซอ่มแซม 
 
2) ซื Fอสินค้า 

-ซื Fอชิ Fนส่วนเพื�อมาใช้กบัเครื�องจกัรและ
อปุกรณ์ 

21. บจ. โชงกิง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล
เคเบลิ ซสิเตม็  
(Chongqing HI-LEX Control  
Cable System Co., Ltd.) 

1)  คา่ซื Fอผลิตภณัฑ์และบริการ 
-ซื Fอ ชิ Fนส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์  เ พื�อ
นํามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์   
 

2)  เจ้าหนี Fการค้า 
-ยอดคงค้างจากการซื Fอผลิตภัณฑ์และ
บริการ 
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ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื%อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

2556 2557 

ซื Fอ ชิ Fนส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์  เ พื�อ
นํามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์

0.30 
 
 
 

 

- 
 

-เป็นรายการซื Fอผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Fนตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Fอจากคู่ค้ารายอื�น โดยทําการ
เทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอื�น
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที�เสนอ
ราคาตํ�าสดุ 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ 
จดทะเบียนที�ชําระแล้วของโชงกิง ไฮเล็กซ์ เคเบลิ ซสิเตม็ 

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา
 

ซื Fอชิ Fนส่วนเพื�อมาใช้กบัเครื�องจกัรและ 

1.39 
 
 

5.32 

- 
 
 

1.00 

-ระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าที� ได้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Fการค้า
ทั�วไป 
 
-เ ป็นรายการ ซื Fอสิน ค้า เ พื� อ นํามาซ่อมแซม
เครื�องจกัรและอปุกรณ์ 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ 
จดทะเบียนที�ชําระแล้วของไฮเล็กซ์ อเมริกา 

2) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา
 

ซื Fอ ชิ Fนส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์  เ พื�อ
นํามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์

ยอดคงค้างจากการซื Fอผลิตภัณฑ์และ

1.04 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 

-เป็นรายการซื Fอผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Fนตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื Fอจากคู่ค้ารายอื�น โดยทําการ
เทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอื�น
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ที�เสนอ
ราคาตํ�าสดุ 
 
- ระยะเวลาการให้สินเชื�อทางการค้าที�ได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที�ได้รับจากเจ้าหนี Fการค้า
ทั�วไป 

1)   ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ 
จดทะเบียนที�ชําระแล้วของโชงกิง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล เคเบลิ 
ซสิเตม็ 

2)   กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา
 
 
 

  แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 63 ของทนุ
จดทะเบียนที�ชําระแล้วของโชงกิง ไฮเล็กซ์ เคเบลิ ซสิเตม็  
กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 

ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุ
จดทะเบียนที�ชําระแล้วของไฮเล็กซ์ อเมริกา  
กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 

ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 63 ของทนุ     
จดทะเบียนที�ชําระแล้วของโชงกิง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล เคเบลิ 
ซสิเตม็  
กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 



 

บริษัทที%เกี%ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ
-ขายชิ Fนส่วนเหล็กประเภทสายเร่ง เพื�อ
นําไปใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์ 
และรถจกัรยานยนต์ 
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ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื%อนไขราคา/ความจาํเป็น 
ในการเข้าทาํรายการ 

2556 2557 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
ขายชิ Fนส่วนเหล็กประเภทสายเร่ง เพื�อ
นําไปใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์ 

0.26 
 
 
 
 
 

6.97 
 
 
 
 
 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที�เกิดขึ Fนตามปกต ิ
โดยเป็นราคาที�ให้กําไรขั Fนต้นในอตัราที�ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรขั Fนต้นที�บริษัทได้รัจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับคุคลอื�นที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องกบับริษัท 

1)     
ทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของบจ

2)     

  แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

)     ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของ
ทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์แมคซกิานา 

)     กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 



 

 
12.2 ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั

กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันตาม
ผลิตภัณฑ์ และบริการรวมถึงรายการซื Fอสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการที�เกิดขึ Fนตามปกติของบริษัท และ
เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้
พิจารณาถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นสาํคญั โดยเงื�อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกัน
ที�เกิดขึ Fนจะถกูกําหนดให้เป็นไปตามเงื�อนไขการค้าทั�วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขนั หรือเป็นราคาที�มี
ความสมเหตสุมผล  และมีเงื�อนไ

 
12.3 มาตรการหรือขั 6นตอนในการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 

บริษัทมีขั Fนตอนการอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนั คอื รายการระหว่างกันต้องอยู่บนพื Fนฐานของความจําเป็น 
มีความสมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการทํารายการ
ระหว่างกนัของบริษัท หรือบริษัทร่วมกบับคุคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจ
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี�ยวกบัความจาํเป็นใน
การเข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้
ตามลกัษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบคุคลภายนอกหรือราคา
ตลาด และในกรณีที�มีรายการระหว่างกันที�มีสาระสําคัญ  บริษัทจะจัดให้ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมก
 

ทั Fงนี Fหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที�อาจเกิดขึ Fน บริษัทจะ
จดัให้ผู้ เชี�ยวชาญอสิระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี�ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพื�อนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจ
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีสว่นได้สว่นเสียจะไม่มี
สิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว อีกทั Fงจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที�
ตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท

 
12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในอนาคตบริษัทอาจมีความจําเป็นที�จะต้องเข้าทํารายการระหว่างกนั บริษัทจะปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคับ ประกาศ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของ
ประเทศไทย รวมทั Fงเป็นไปตามมาตรฐาน
กนั ซึ�งกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
ข้อมลูการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไป
เป็นปกติ เช่น การจ้างผลติชิ Fนงาน การซื Fอผลิตภณัฑ์และวตัถดุิบ และการขายผลิตภณัฑ์ เป็นรายการที�เกิดขึ Fน
ต่อเนื�องในอนาคต บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตัิให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทั�วไป 
โดยอ้างอิงกบัราคาและเงื�อนไขที�เหม
ตลาดที�ใช้กบัลกูค้าทั�วไป รวมทั Fงสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัเกณฑ์ของรายการที�เข้าขา่ยเป็นรายการที�เกิดขึ Fน
เป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดให้มีการตรวจสอบการทํารายการระหว่างกันโดยว่าจ้าง
ผู้ เชี�ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดําเนินการตรวจสอบว่า ได้ปฏิบตัิตามระเบียบของบริษัท และเป็นไปตาม
ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ
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ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 
กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันตามข้อ (12.1) แล้วมีความเห็นว่ารายการซื Fอขาย
ผลิตภัณฑ์ และบริการรวมถึงรายการซื Fอสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการที�เกิดขึ Fนตามปกติของบริษัท และ
เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทํารายการดังกล่าวบริษัทได้
พิจารณาถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นสาํคญั โดยเงื�อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกัน
ที�เกิดขึ Fนจะถกูกําหนดให้เป็นไปตามเงื�อนไขการค้าทั�วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขนั หรือเป็นราคาที�มี
ความสมเหตสุมผล  และมีเงื�อนไขไม่แตกต่างจากการทํารายการกบับคุคลภายนอก

มาตรการหรือขั 6นตอนในการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั  
บริษัทมีขั Fนตอนการอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนั คอื รายการระหว่างกันต้องอยู่บนพื Fนฐานของความจําเป็น 
มีความสมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการทํารายการกับบคุคลภายนอก กรณีที�มีรายการ
ระหว่างกนัของบริษัท หรือบริษัทร่วมกบับคุคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจ
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี�ยวกบัความจาํเป็นใน
การเข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั Fน ๆ โดยพิจารณาเงื�อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามลกัษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบคุคลภายนอกหรือราคา
ตลาด และในกรณีที�มีรายการระหว่างกันที�มีสาระสําคัญ  บริษัทจะจัดให้ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั Fงการประชมุผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี   

ทั Fงนี Fหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที�อาจเกิดขึ Fน บริษัทจะ
จดัให้ผู้ เชี�ยวชาญอสิระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี�ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพื�อนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจ

การ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีสว่นได้สว่นเสียจะไม่มี
สิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว อีกทั Fงจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที�
ตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต  
ในอนาคตบริษัทอาจมีความจําเป็นที�จะต้องเข้าทํารายการระหว่างกนั บริษัทจะปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคับ ประกาศ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของ

เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี เรื�องการเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบับคุคล หรือกิจการที�เกี�ยวข้อง
กนั ซึ�งกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ รวมถึงการปฏิบตัติามข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผย
ข้อมลูการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไป   กรณีการเข้าทําร
เป็นปกติ เช่น การจ้างผลติชิ Fนงาน การซื Fอผลิตภณัฑ์และวตัถดุิบ และการขายผลิตภณัฑ์ เป็นรายการที�เกิดขึ Fน
ต่อเนื�องในอนาคต บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตัิให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทั�วไป 
โดยอ้างอิงกบัราคาและเงื�อนไขที�เหมาะสม ให้มีความยตุิธรรม สมเหตสุมผล และสามารถเปรียบเทียบกับราคา
ตลาดที�ใช้กบัลกูค้าทั�วไป รวมทั Fงสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัเกณฑ์ของรายการที�เข้าขา่ยเป็นรายการที�เกิดขึ Fน
เป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดให้มีการตรวจสอบการทํารายการระหว่างกันโดยว่าจ้าง

าญการตรวจสอบภายในมาดําเนินการตรวจสอบว่า ได้ปฏิบตัิตามระเบียบของบริษัท และเป็นไปตาม
ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

แล้วมีความเห็นว่ารายการซื Fอขาย
ผลิตภัณฑ์ และบริการรวมถึงรายการซื Fอสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการที�เกิดขึ Fนตามปกติของบริษัท และ

าทํารายการดังกล่าวบริษัทได้
พิจารณาถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นสาํคญั โดยเงื�อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกัน
ที�เกิดขึ Fนจะถกูกําหนดให้เป็นไปตามเงื�อนไขการค้าทั�วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขนั หรือเป็นราคาที�มี

ขไม่แตกต่างจากการทํารายการกบับคุคลภายนอก 

บริษัทมีขั Fนตอนการอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนั คอื รายการระหว่างกันต้องอยู่บนพื Fนฐานของความจําเป็น 
กับบคุคลภายนอก กรณีที�มีรายการ

ระหว่างกนัของบริษัท หรือบริษัทร่วมกบับคุคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจ
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี�ยวกบัความจาํเป็นใน

านราคาของรายการนั Fน ๆ โดยพิจารณาเงื�อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามลกัษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบคุคลภายนอกหรือราคา
ตลาด และในกรณีที�มีรายการระหว่างกันที�มีสาระสําคัญ  บริษัทจะจัดให้ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการ

ทั Fงนี Fหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที�อาจเกิดขึ Fน บริษัทจะ
จดัให้ผู้ เชี�ยวชาญอสิระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี�ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพื�อนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจ

การ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีสว่นได้สว่นเสียจะไม่มี
สิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว อีกทั Fงจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที�

ในอนาคตบริษัทอาจมีความจําเป็นที�จะต้องเข้าทํารายการระหว่างกนั บริษัทจะปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคับ ประกาศ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

บญัชี เรื�องการเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบับคุคล หรือกิจการที�เกี�ยวข้อง
รวมถึงการปฏิบตัติามข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผย

กรณีการเข้าทํารายการระหว่างกันที�เกิดขึ Fน
เป็นปกติ เช่น การจ้างผลติชิ Fนงาน การซื Fอผลิตภณัฑ์และวตัถดุิบ และการขายผลิตภณัฑ์ เป็นรายการที�เกิดขึ Fน
ต่อเนื�องในอนาคต บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตัิให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทั�วไป 

าะสม ให้มีความยตุิธรรม สมเหตสุมผล และสามารถเปรียบเทียบกับราคา
ตลาดที�ใช้กบัลกูค้าทั�วไป รวมทั Fงสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัเกณฑ์ของรายการที�เข้าขา่ยเป็นรายการที�เกิดขึ Fน
เป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดให้มีการตรวจสอบการทํารายการระหว่างกันโดยว่าจ้าง

าญการตรวจสอบภายในมาดําเนินการตรวจสอบว่า ได้ปฏิบตัิตามระเบียบของบริษัท และเป็นไปตาม



 

 
อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทํารายการระหว่างกันที�ไม่เข้าข่ายรายการที�เกิดขึ Fนเป็นปกติดงักล่าวข้างต้น บริษัท
จะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี�ยวกับการเปิด
กนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สนิของบริษัท และเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินที�ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั Fงนี Fหากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ Fนกับบุคคลที�เกี�ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต 
ดงักลา่ว ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความชํานาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที�เกิดขึ Fน บริษัท
จะจัดให้มีบุคคลที�มีความรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที�มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ ให้
ความเห็นเกี�ยวกบัรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
ชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื�อให้มี
ความมั�นใจว่าการเข้าทํารายการดงักลา่วจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท แต่เป็นการทํารายการที�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ 56-1  

- 77 - 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทํารายการระหว่างกันที�ไม่เข้าข่ายรายการที�เกิดขึ Fนเป็นปกติดงักล่าวข้างต้น บริษัท
บตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคับ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี�ยวกับการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการระหว่าง
และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สนิของบริษัท และเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบ

บการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั Fงนี Fหากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ Fนกับบุคคลที�เกี�ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี�ยวกับความเหมาะสมของรายการ

งกลา่ว ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความชํานาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที�เกิดขึ Fน บริษัท
จะจัดให้มีบุคคลที�มีความรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที�มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ ให้
ความเห็นเกี�ยวกบัรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที�มีความรู้ความ
ชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื�อให้มี
ความมั�นใจว่าการเข้าทํารายการดงักลา่วจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท แต่เป็นการทํารายการที�บริษัทได้คาํนงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย

1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทํารายการระหว่างกันที�ไม่เข้าข่ายรายการที�เกิดขึ Fนเป็นปกติดงักล่าวข้างต้น บริษัท
ลกัทรัพย์ และข้อบงัคับ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของตลาด

เผยข้อมลูการทํารายการระหว่าง
และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สนิของบริษัท และเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบ

บการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั Fงนี Fหากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ Fนกับบุคคลที�เกี�ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ห้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี�ยวกับความเหมาะสมของรายการ
งกลา่ว ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความชํานาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที�เกิดขึ Fน บริษัท

จะจัดให้มีบุคคลที�มีความรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที�มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ ให้
สอบ หรือบุคคลที�มีความรู้ความ

ชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื�อให้มี
ความมั�นใจว่าการเข้าทํารายการดงักลา่วจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ ถือ

บริษัทได้คาํนงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 



 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงนิที�สําคัญ 
 

13.1 งบการเงนิ 
 

(ก) สรุปรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ
 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ
 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบงบทางการเงินของบริษัท ไทยสตลีเคเบลิ จํากัด 
ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักล่าวจดัทําขึ 'นตามมาตรฐานการบญัชีที*รับรองทั*วไปในประเทศไทย 
ที*เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ*าเสมอและใช้ดลุยพินจิอย่างระมดัระวงัอย่างดีที*สดุในการจัดทํา รวมทั 'งมีการเปิดเผยข้อมลูที*สาํคญั
อย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
 
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคมุภายในที*มีประสิทธิผล เพื*อให้มั*นใ
ถูกต้ อง  ครบถ้วน โดยงบการ เงินของบริษัทได้ รับการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีของ
ในการตรวจสอบนั 'นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ 
ความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผู้สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีที*แสดงไว้ในรายงาน
ประจําปีแล้ว 
 
 ในการนี 'บริษัทได้แตง่ตั 'งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ*งประกอบด้วยกรรมการที*ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที*
เป็นผู้ รับผิดชอบเกี*ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี*ยวกบัเรื*อง
นี ' ซึ*งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ
 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น
ความเชื*อมั*นอย่างมีเหตผุลว่างบการเงินของบริษัท
มาตรฐานการบญัชีที*รับรองทั*วไป และปฏิบติัถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบยีบอื*น ๆ ที*เกี*ยวข้อง

 
 

                               (นายสริศ พฒันะเมลอืง
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ส่วนที� 3  
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

 

สรุปรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ และรายงานการสอบบัญชี

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบงบทางการเงินของบริษัท ไทยสตลีเคเบลิ จํากัด (
ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักล่าวจดัทําขึ 'นตามมาตรฐานการบญัชีที*รับรองทั*วไปในประเทศไทย 
ที*เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ*าเสมอและใช้ดลุยพินจิอย่างระมดัระวงัอย่างดีที*สดุในการจัดทํา รวมทั 'งมีการเปิดเผยข้อมลูที*สาํคญั
อย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคมุภายในที*มีประสิทธิผล เพื*อให้มั*นใจว่าการบนัทึกข้อมลูทางบญัชีมีความ
ถูกต้ อง  ครบถ้วน โดยงบการ เงินของบริ ษัทได้ รับการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย
ในการตรวจสอบนั 'นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนุนข้อมลูและเอกสารต่าง ๆ เพื*อให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผู้สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีที*แสดงไว้ในรายงาน

บริษัทได้แตง่ตั 'งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ*งประกอบด้วยกรรมการที*ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที*
เป็นผู้ รับผิดชอบเกี*ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี*ยวกบัเรื*อง
นี ' ซึ*งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัที*น่
เงินของบริษัทประจําปี สิ 'นสดุวันที* 30 กันยายน 2557 มีความเชื*อถือได้ โดยได้ปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบญัชีที*รับรองทั*วไป และปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบยีบอื*น ๆ ที*เกี*ยวข้อง 

  
                          

นายสริศ พฒันะเมลอืง)       (นายสรรเสริญ จฬุางกรู
        กรรมการผู้จดัการ                                 ประธานกรรมการ

 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

และรายงานการสอบบัญช ี

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

(มหาชน) และข้อมลูทางการเงินที*
ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึ 'นตามมาตรฐานการบญัชีที*รับรองทั*วไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชี
ที*เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ*าเสมอและใช้ดลุยพินจิอย่างระมดัระวงัอย่างดีที*สดุในการจัดทํา รวมทั 'งมีการเปิดเผยข้อมลูที*สาํคญั

จว่าการบนัทึกข้อมลูทางบญัชีมีความ
บริษัท  สํานักงาน อี วาย จํา กัด 

เพื*อให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผู้สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีที*แสดงไว้ในรายงาน

บริษัทได้แตง่ตั 'งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ*งประกอบด้วยกรรมการที*ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที*หรือลกูจ้างบริษัท 
เป็นผู้ รับผิดชอบเกี*ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี*ยวกบัเรื*อง

โดยรวมอยู่ในระดบัที*น่าพอใจและสามารถสร้าง
มีความเชื*อถือได้ โดยได้ปฏิบัติตาม

นายสรรเสริญ จฬุางกรู) 
ประธานกรรมการ 



 
สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 
  

งบการเงินของบริษัทปี 2555 – 2556 ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท สหการสอบบญัชี  จํากดั และ ปี 
โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท สาํนกังาน 
 

งบการเงนิปี 2555 ณ วนัที* 30 กนัยายน 
 

งบการเงนิปี 2556 ณ วนัที* 30 กนัยายน 
 

งบการเงนิปี 2557 ณ วนัที* 30 กนัยายน 
 

งบกาํไรขาดทุน 

 รายได้จากการขาย 

 ต้นทนุขาย 

กาํไรขั 1นต้น 
 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 รายได้อื*น 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 
 ดอกเบี 'ยจ่าย 
 ภาษีเงินได้ 
กําไร(ขาดทนุ)จากการเปลี*ยนแปลงประมาณการตามหลกั

 คณิตศาสตร์ประกนัภยั*** 

 กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 

** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, 
*** ผลตา่งจากการคํานวณผลประโยชน์พนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของ
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สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา 

ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท สหการสอบบญัชี  จํากดั และ ปี 
โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั ซึ*งได้แสดงความเหน็และรายงานการตรวจสอบดงันี '

กนัยายน 2555 ผู้สอบบญัชไีด้แสดงความเห็นอยา่งไม่มเีงื*อนไข 

กนัยายน 2556 ผู้สอบบญัชไีด้แสดงความเห็นอยา่งไม่มเีงื*อนไข 

กนัยายน 2557 ผู้สอบบญัชไีด้แสดงความเห็นอยา่งไม่มเีงื*อนไข

ปี 2555** ปี 255
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

2,355 100 3,656 
1,951 83 2,941 

404 17 715 
266 11 485 

26 1 123 
164 7 353 

1 0 10 
9 0 9 

จากการเปลี*ยนแปลงประมาณการตามหลกั 0 0 6 
  

154 7 328 

2555, บนัทึกตามการเปลี*ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 
านตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของปี 2555 – 2557 จากการประมาณการและเกิดขึ 'นจริง

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท สหการสอบบญัชี  จํากดั และ ปี 2557 ตรวจสอบ
จํากดั ซึ*งได้แสดงความเหน็และรายงานการตรวจสอบดงันี ' 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื*อนไข  

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื*อนไข  

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื*อนไข 

2556 ปี 2557 
(ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

100 2,732 100 
80 2,231 82 

20 501 18 
13 387 14 
3 28 1 

10 142 5 
0 15 1 
0 0 0 
0 0 0 

    

9 127 5 

จากการประมาณการและเกิดขึ 'นจริง 



 

งบดุล 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
เงินลงทนุชั*วคราว 
ลกูหนี 'การค้าและลกูหนี 'อื*น - กิจการที*เกี*ยวข้องกนั
ลกูหนี 'การค้าและลกูหนี 'อื*น - ทั*วไป 
สินค้าคงเหลอื 
อื*น ๆ 
 รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที*เกี*ยวข้องกนั
ที*ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื*น 

 รวมสนิทรัพย์ 

หนี 1สินหมุนเวียน 
เงินกู้ยืมระยะสั 'นจากสถาบนัการเงิน 
เจ้าหนี 'การค้า - กิจการที*เกี*ยวข้องกนั 
เจ้าหนี 'การค้า – กิจการอื*น 
เจ้าหนี 'จากการซื 'อสนิทรัพย์ 
     เจ้าหนี 'เช่าซื 'อสนิทรัพย์ที*ถึงกําหนดชําระภายใน 
     เงินกู้ ยืมระยะยาวที*ถึงกําหนดชําระภายใน 
เจ้าหนี 'อื*น 
ค่าใช้จา่ยค้างจ่าย 
หนี 'สนิหมนุเวียนอื*น 
 รวมหนี 1สนิหมุนเวียน 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
     เจ้าหนี 'เช่าซื 'อสนิทรัพย์ 
     เงินกู้ ยืมระยะยาว 

 ประมาณการหนี 'สนิ 
หนี 'สนิไม่หมนุเวียนอื*น 

 รวมหนี 1สนิ 
** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, 
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ปี 2555** ปี 255
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
   

141 6 213 
0 0 0 

กิจการที*เกี*ยวข้องกนั 32 1 30 
632 26 586 
415 17 414 

15 1 7 
1,235 51 1,250 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที*เกี*ยวข้องกนั 26 1 26 
1,143 47 1,297 

23 0 31 
2,427 100 2,604 

0 0 100 
142 6 88 
384 16 333 

40 2 21 
อสนิทรัพย์ที*ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 6 0 7 

ที*ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 57 2 75 
30 1 52 

100 4 153 
7 0 21 

766 32 850 

23 1 33 
8 0 5 

52 2 19 
19 1 18 
0 0 0 

868 36 925 
2555, บนัทึกตามการเปลี*ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

2556 ปี 2557 
(ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
   

8 413 15 
0 0 0 
1 25 1 

23 467 17 
16 309 11 
0 6 0 

48 1,220 45 
1 26 1 

50 1,383 51 
0 61 2 

100 2,690 100 

4 400 15 
3 73 3 

13 285 11 
1 15 1 
0 5 0 
3 19 1 
2 44 2 
6 110 4 
1 8 0 

33 959 36 

1 36 1 
0 2 0 
1 0 0 
1 16 1 
0 0 0 

36 1,013 38 



 

งบดุล (ต่อ) 

ทนุเรือนหุ้น - หุ้นสามญั ทนุจดทะเบียนและเรียกชําระเตม็มลูค่า
          - หุ้นสามญั 259,800,000 หุ้น (มลูค่าหุ้นละ 
เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้นสามญั 
   สว่นเกินกวา่มลูค่าหุ้นสามญั 
กําไรสะสมจดัสรรแล้ว 
          - สาํรองตามกฎหมาย 
กําไรสะสมที*ยงัไมไ่ด้จดัสรร 
องค์ประกอบอื*นของสว่นของเจ้าของ 
 รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 รวมหนี 1สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, 
 

งบกระแสเงนิสด 

 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

กําไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ 
    รายการปรับปรุงเพื*อกระทบยอดกําไรสทุธิเป็นเงินสดจาก

กิจกรรมดําเนินงาน 

ค่าเสื*อมราคาสนิทรัพย์ 

          ค่าเสื*อมราคาอสงัหาริมทรัพย์ 

ตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

หนี 'สงสยัจะสญู 

          (กําไร)/ขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพย์

ขาดทนุจากการเลิกใช้สนิทรัพย์ 

          ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ประมาณการหนี 'สนิ 

  (กําไร)/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี*ยนที*ยงัไมเ่กิดขึ 'น

ดอกเบี 'ยรับ 

ค่าใช้จา่ยดอกเบี 'ย 
** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, 
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ปี 2555** ปี 255
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

หุ้นสามญั ทนุจดทะเบียนและเรียกชําระเตม็มลูคา่ 
มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) 260 11 260 

   
465 19 465 

   
27 1 27 

807 33 933 
0 0 (6) 

1,559 64 1,679 
2,427 100 2,604 

2555, บนัทึกตามการเปลี*ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 

 ปี 2555** ปี 2556

   

163 
รายการปรับปรุงเพื*อกระทบยอดกําไรสทุธิเป็นเงินสดจาก

 

69 

2 

5 

0 

ขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพย์ (2) 

0.3 

1 

5 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี*ยนที*ยงัไมเ่กิดขึ 'น 0.8 (0.4)

0.2 (0.8)

1 
2555, บนัทึกตามการเปลี*ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

2556 ปี 2557 
(ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

  
10 260 10 

   
18 465 17 

   
1 27 1 

36 931 35 
0 (6) 0 

64 1,677 62 
100 2,690 100 

หนว่ย : ล้านบาท 

2556 ปี 2557 

 

344 127 

  

100 118 

2 2 

9 10 

39 1 

(10) (1.5) 

0.06 0.5 

6 4 

11 6 

(0.4) (1) 

(0.8) (1) 

10 15 

 



 

งบกระแสเงนิสด (

 

(เพิ*มขึ 'น)ลดลงในลกูหนี 'การค้าและตัNวเงินรับ

(เพิ*มขึ 'น)ลดลงในสนิค้าคงเหลอื 

(เพิ*มขึ 'น)ลดลงในสนิทรัพย์หมนุเวียนอื*น 

(เพิ*มขึ 'น)ลดลงในสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

เพิ*มขึ 'น(ลดลง)ในเจ้าหนี 'การค้าและตัNวเงินจา่ย

เพิ*มขึ 'น(ลดลง)ในเจ้าหนี 'ซื 'อสนิทรัพย์ 

เพิ*มขึ 'น(ลดลง)ในคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 

เพิ*มขึ 'น(ลดลง)ในหนี 'สนิหมนุเวียนอื*น 

     เพิ*มขึ 'น(ลดลง)ในภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

เพิ*มขึ 'น(ลดลง)ในประมาณการหนี 'สนิ 

     เพิ*มขึ 'น(ลดลง)ในหนี 'สนิไมห่มนุเวียนอื*นๆ

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 

เงินสดรับจากดอกเบี 'ย 

เงินสดจ่ายดอกเบี 'ย 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ 

เงนิสดสทุธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินสดจ่ายซื 'อเงินลงทนุชั*วคราว 

เงินสดจ่ายเพื*อซื 'อสนิทรัพย์ถาวร 

เงินสดจ่ายเพื*อซื 'อสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 

เงินสดรับจากการขายสนิทรัพย์ถาวร 

ดอกเบี 'ยรับ 

เงนิสดสทุธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน

** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, 
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(ต่อ) ปี 2555** ปี 2556

245 

ลดลงในลกูหนี 'การค้าและตัNวเงินรับ (425) 

99 

2 

(0.3) 

ในเจ้าหนี 'การค้าและตัNวเงินจา่ย 262 

0 

75 

(15) 

ในภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (2) 

(2) 

ในหนี 'สนิไมห่มนุเวียนอื*นๆ (8) 

230 

0.6 

(1) 

(11) 

กจิกรรมดาํเนินงาน 218 

 

113 

(256) (286)

(11) 

5 

 

กจิกรรมลงทุน (149) (268)

2555, บนัทึกตามการเปลี*ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

หนว่ย : ล้านบาท 

2556 ปี 2557 

510 280 

9 123 

1 103 

8 (0.5) 

- (28) 

(85) (69) 

0 0 

54 (43) 

0 (0.5) 

0 3 

(2) (2) 

(13) (9) 

482 357 

0 0 

(9) (15) 

(3) (12) 

470 330 

  

0 0 

(286) (222) 

(5) (0.5) 

23 4.5 

 1 

(268) (217) 

 



 

งบกระแสเงนิสด (

    กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เพิ*มขึ 'น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาว 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสั 'น 

เงินสดจ่ายเจ้าหนี 'เช่าซื 'อสนิทรัพย์ 

เงินสดจ่ายปันผล 

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ 1น

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดณ วนัต้นงวด

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดณ วนัสิ 1นงวด
** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, 

 

อตัราส่วนทางการเงนิ

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี 'การค้า 

ระยะเวลาเก็บหนี 'เฉลี*ย 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี*ย 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ' 

ระยะเวลาชําระหนี ' 

 Cash Cycle 
** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, 
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(ต่อ) ปี 2555** ปี 2556

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ  

ในเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน (0.7) 

- 

108 

- 

(4) 

(130) (208)

กจิกรรมจัดหาเงนิ (26) (130)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ 1น(ลดลง)สุทธิ 43 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดณ วนัต้นงวด 98 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดณ วนัสิ 1นงวด 141 

2555, บนัทึกตามการเปลี*ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 

อตัราส่วนทางการเงนิ  ปี 2555** 

   

เท่า 2 

เท่า 1 

เท่า 0.4 

เท่า 5 

วนั 70 

เท่า 4 

วนั 87 

เท่า 5 

วนั 75 

วนั 108 
2555, บนัทึกตามการเปลี*ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

หนว่ย : ล้านบาท 

2556 ปี 2557 

  
0 0 

0 0 

(15) (75) 

100 300 

(7) (8) 

(208) (130) 

(130) 87 

72 200 

141 213 

213 413 

ปี 2556 ปี 2557 

  

1 1 

1 1 

0.6 0.4 

6 5 

64 74 

7 6 

51 59 

6 6 

59 64 

81 69 



 

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร

อตัรากําไรขั 'นต้น 

อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน 

อตัรากําไรอื*น 

อตัราสว่นเงินสดต่อการทาํกําไร 

อตัรากําไรสทุธิ 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราสว่นหนี 'สนิตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี 'ย 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 
** ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2555, 
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อัตราส่วนทางการเงนิ (ต่อ)  ปี 2555** 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร   

% 17 

% 7 

% 1 

% 54 

% 7 

% 10 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  
% 7 

% 21         
เท่า 1 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ   

เท่า 0.56 

เท่า 213 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า 1.61 

% 84 
2555, บนัทึกตามการเปลี*ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท) 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

ปี 2556 ปี 2557 

  

20 18 

10 5 

3 1 

66 66 

9 5 

20 8 

  
13 5 

34 18 
2 1 

  

0.55 0.60 

50 25 

0.80 0.78 

63 102 



 

14.  การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

ฐานะทางการเงนิ 

 
อตัราส่วนกําไรขั 'นต้น (Gross Profit Ratio) 
เนื*องจากค่าใช้จ่ายคงที*มสีดัสว่นเพิ*มขึ 'นมากกว่ายอดขายที*ลดลง
 
อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (Current Ratio) 
เงินทนุหมนุเวียน  
 
อตัราหนี 'สินต่อทนุ (Debt/Equity Ratio) ในปี 
สาํหรับขยายการลงทนุด้านเครื*องจกัร  
 
บริษัทได้ทาํการปรับปรุงการผลติและพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนื*อง เพื*อเตรียมความพร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
การที*เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้จะเป็นฐานการผลติของตลาดอตุสาหกรรมร

หน่วย : ล้านบาท 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 
สนิทรัพย์รวม 
หนี 'สนิหมนุเวียน 
หนี 'สนิรวม 
สว่นของเจ้าของรวม 

 
อัตราส่วน 

อตัราส่วนกําไรขั 'นต้น 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 
อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียน 
อตัราส่วนหนี 'ต่อทนุ 
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และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 

(Gross Profit Ratio) และอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) 
เนื*องจากค่าใช้จ่ายคงที*มีสดัสว่นเพิ*มขึ 'นมากกว่ายอดขายที*ลดลง 

(Current Ratio) ลดลงจากปี 2556 เนื*องจากบริษัททําการกู้ยืมเงินระยะสั 'นจากธนาคารพาณิชย์เพื*อใช้เป็น

ในปี 2557 เพิ*มขึ 'นกว่าปีก่อน เนื*องจากบริษัททําการกู้ ยืมเงินระยะสั 'นจากธนาคารพาณิชย์ 

การปรับปรุงการผลติและพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนื*อง เพื*อเตรียมความพร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
การที*เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้จะเป็นฐานการผลติของตลาดอตุสาหกรรมรถยนต์  อะไหล่ และชิ 'นส่วนประกอบ

 
 
 
 
 
 

2555 
ณ 30 ก.ย. 55 

2556 
ณ 30 ก.ย. 56 

1,235.14 1,250.09 
2,427.33 2,603.92 

766.14 849.47 
868.21 924.71 

1,559.13 1,679.21 

  2555 
(1 ม.ค. – 30 ก.ย. 55) 

2556 
(1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)

17.13% 19.54% 
9.88% 19.52% 

1.61 1.47 
0.56 0.55 

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

(Return on Equity: ROE) ของปี 2557 ตํ*ากว่าปี 2556 

เนื*องจากบริษัททําการกู้ ยืมเงินระยะสั 'นจากธนาคารพาณิชย์เพื*อใช้เป็น

เพิ*มขึ 'นกว่าปีก่อน เนื*องจากบริษัททําการกู้ยืมเงินระยะสั 'นจากธนาคารพาณิชย์ 

การปรับปรุงการผลติและพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนื*อง เพื*อเตรียมความพร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ถยนต์  อะไหล ่และชิ 'นสว่นประกอบในอนาคต 

2557 
ณ 30 ก.ย. 57 

1,220.51 
2,689.59 

959.18 
1,013.54 
1,676.05 

 
56) 

2557 
(1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57) 

18.34% 
7.56% 

1.27 
0.60 



 
ผลการดาํเนินงาน 

หน่วย : ล้านบาท 
2555

(1 
30 ก

รายได้จากการขาย 2,354.73
ต้นทนุขาย (1,951.38

ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร (239.56

ค่าใช้จา่ยทางการเงิน (

ภาษีเงินได้นิตบิคุคล (
กําไร (ขาดทนุ) จากการ
เปลี*ยนแปลงประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ 154.17

 
รายได้จากการขายในปี 2557 เท่ากับ 2,731.86 
เดียวกนัของปีก่อน อนัเนื*องมาจากสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยถดถอย
 
กําไรสทุธิของปี 2557 เท่ากบั 126.75 ล้านบาท ตํ*ากว่าปี 
ขายลดลงอย่างมีนยัสําคญั 
 
เนื*องจากไม่มีปัจจัยบวกใด ๆ เข้ามากระตุ้นความต้องการของตลาดเพิ*มขึ 'น ประกอบกับปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองที*ยืดเยื 'อ
มากกว่า 6 เดือนในปีนี ' ทําให้อตุสาหกรรมยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอย

 
อย่างไรก็ดี ด้วยรัฐบาลใหมแ่ละแผนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เชื*อว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะกลบัมามีศกัยภ
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2555 
 ม.ค.-       
ก.ย. 55) 

%  
ต่อยอด 

ขาย 

2556 
(1 ต.ค. 55 – 
30 ก.ย. 56) 

%  
ต่อยอด 

ขาย 

2,354.73 100% 3,655.87 100% 
1,951.38) (82.87%) (2,941.50) (80.46%) 

239.56)  (10.17%) (361.22) (9.88%) 

(1.01) (0.04%) (9.70) (0.27%) 

(8.61) (0.37%) (9.42) (0.26%) 

  (6.11)  

154.17 6.55% 327.92 8.97% 

2,731.86 ล้านบาท ลดลง 924.01 ล้านบาท หรือลดลง 25.27%
เดียวกนัของปีก่อน อนัเนื*องมาจากสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยถดถอย 

ล้านบาท ตํ*ากว่าปี 2556 ที*มีกําไรสทุธิ 327.92 ล้านบาท หรือลดลง

วกใด ๆ เข้ามากระตุ้นความต้องการของตลาดเพิ*มขึ 'น ประกอบกับปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองที*ยืดเยื 'อ
เดือนในปีนี ' ทําให้อตุสาหกรรมยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอย 

อย่างไรก็ดี ด้วยรัฐบาลใหมแ่ละแผนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เชื*อว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะกลบัมามีศกัยภ

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

2557 
(1 ต.ค. 56 - 
30 ก.ย. 57) 

%  
ต่อยอด 

ขาย 

2,731.86 100% 
(2,230.75) (81.66%) 

(359.34) (13.15%) 

(14.56) (0.53%) 

(0.46) (0.02%) 

  

126.75 4.64% 

25.27% เมื*อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา

ล้านบาท หรือลดลง 61.35% เนื*องจากปริมาณการ

วกใด ๆ เข้ามากระตุ้นความต้องการของตลาดเพิ*มขึ 'น ประกอบกับปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองที*ยืดเยื 'อ

อย่างไรก็ดี ด้วยรัฐบาลใหมแ่ละแผนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เชื*อว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะกลบัมามีศกัยภาพได้เต็มที*ในปี 2558  



 

 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบับนี �แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูล
ดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผู้อื)นสําคญัผดิ หรือไม่ขาดข้อมลูที)ควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั นอกจากนี � บริษัทขอ
รับรองวา่  
(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที)สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถูกต้องครบถ้วนใน

สาระสาํคญัเกี)ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนนิงานและกระแสเงินสดของบริษัท 
(2) บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมลูที)ด ีเพื)อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผ

สาระสาํคญัทั �งของบริษัทอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั �งควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว
(3) บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที)ด ีและควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ)งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี)ยนแปลงที)สําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทั �ง
การกระทําที)มชิอบที)อาจมผีลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัท

 

ในการนี �เพื)อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั �งหมด เป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที)บริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมาย
ให้ นางสาวสิริณา พฒันะเมลอืง เป็นผู้ลงลายมือชื)อกํากับเอกสารนี �ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื)อของ
สริิณา พฒันะเมลอืง กํากบัไว้ บริษัทจะถือว่

 

  ชื�อ    สกลุ 

 
1.   นายสรรเสริญ จฬุางกรู   

 
2.   นายสริศ   พฒันะเมลือง

   
 ชื�อผู้รับมอบอาํนาจ      

 
 นางสาวสิริณา     พฒันะเมลือง   
 
 

หมายเหต ุ มาตรา 89/20 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที) 4) พ.ศ. 
ความเสียหายใด ๆ อนัเกิดขึ �นเนื)องจ
หรือปกปิดข้อความจริงที)ควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญ ในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี)ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื)นใดที)ต้องเปิดเผยตามมาตรา 
และผู้บริหารที)ลงลายมือชื)อรับรองความถกูต้องของข้อมูลในเอกสารดงักล่าวเท่านั �น อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึ)งสามารถ
พิสจูน์ได้ว่าโดยตําแหน่งหน้าที)ตนไม่อาจล่วงรู้ ถึงความแท้จริงของข้อมลูหรือการขาดข้อมูลที)ควร
ตามมาตรา 89/20 

 แบบ 
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ส่วนที� 2 
การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบับนี �แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูล
ดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผู้อื)นสาํคญัผดิ หรือไม่ขาดข้อมลูที)ควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั นอกจากนี � บริษัทขอ

ลทางการเงินที)สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสาํคญัเกี)ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนนิงานและกระแสเงินสดของบริษัท  
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมลูที)ด ีเพื)อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผ
สาระสาํคญัทั �งของบริษัทอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั �งควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที)ด ีและควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที)  25 พฤศจิกายน 2557
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ)งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี)ยนแปลงที)สําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทั �ง
การกระทําที)มชิอบที)อาจมผีลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั �งหมด เป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที)บริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมาย
เป็นผู้ลงลายมือชื)อกํากับเอกสารนี �ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื)อของ

กํากบัไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที)บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น

 ตาํแหน่ง  

 ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที)บริหาร 

พฒันะเมลอืง กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการผู้จดัการ            

   ตาํแหน่ง                                      

พฒันะเมลอืง    ผู้จดัการทั)วไป สว่นงานบริหารธุรกิจ  

แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ)งแก้ไขเพิ)มเติมโดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
. 2551 กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกนัรับผิดต่อบคุคลที)ซื �อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทใน

ความเสียหายใด ๆ อนัเกิดขึ �นเนื)องจากการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชาชนทั)วไป โดยแสดงข้อความที)เป็นเท็จในสาระสําคญั
หรือปกปิดข้อความจริงที)ควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญ ในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี)ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื)นใดที)ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้จํากดัความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการ
และผู้บริหารที)ลงลายมือชื)อรับรองความถกูต้องของข้อมลูในเอกสารดงักล่าวเท่านั �น อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึ)งสามารถ
พิสจูน์ได้ว่าโดยตําแหน่งหน้าที)ตนไม่อาจล่วงรู้ ถึงความแท้จริงของข้อมลูหรือการขาดข้อมูลที)ควร

แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบับนี �แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูล
ดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผู้อื)นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที)ควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั นอกจากนี � บริษัทขอ

ลทางการเงินที)สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถูกต้องครบถ้วนใน

บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมลูที)ด ีเพื)อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที)เป็น
สาระสาํคญัทั �งของบริษัทอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั �งควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 
บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที)ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

2557 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ)งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี)ยนแปลงที)สําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทั �ง

อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั �งหมด เป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที)บริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมาย
เป็นผู้ลงลายมือชื)อกํากับเอกสารนี �ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื)อของ นางสาว

าไม่ใช่ข้อมลูที)บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 ลายมือชื�อ 

                                       

                        

ลายมือชื�อ 

            

ซึ)งแก้ไขเพิ)มเติมโดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกนัรับผิดต่อบคุคลที)ซื �อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทใน

ากการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชาชนทั)วไป โดยแสดงข้อความที)เป็นเท็จในสาระสําคญั
หรือปกปิดข้อความจริงที)ควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญ ในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี)ยวกับฐานะการเงินและผลการ

โดยมิได้จํากดัความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการ
และผู้บริหารที)ลงลายมือชื)อรับรองความถกูต้องของข้อมลูในเอกสารดงักล่าวเท่านั �น อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึ)งสามารถ
พิสจูน์ได้ว่าโดยตําแหน่งหน้าที)ตนไม่อาจล่วงรู้ ถึงความแท้จริงของข้อมลูหรือการขาดข้อมูลที)ควรต้องแจ้งนั �น ย่อมไม่มีความรับผิด
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เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
 

ชื"อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที" 31 ต.ค. 2557) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางานย้อนหลงั 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื"อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายสรรเสริญ   จฬุางกรู 
 

72 มธัยมศึกษา 
 
หลกัสตูร : IOD 

- ไมม่ี - 

83,115,000 หุ้น 
(31.99%) 

บิดานายทวีฉัตร จฬุางกรู  
และนายกรกฤช จฬุางกรู 
 

2521 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานเจ้าหน้าที"บริหาร  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

2515 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี  โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
ทกุชนิด 

2517 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ไทยออโตอินดสัตรี  ผลิต ขาย ชิ Lนสว่น Press Part ของรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ 

2525 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

2529 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี L อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต์ และรับจ้างทําแบบพิมพ์ 

2530 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์  ผลิตผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิคส ์

2531 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บจ.บางกอก อีเกิล วิง  ผลิตชิ Lนสว่น 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 

2534 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี L เวิร์ค  ผลิตชิ Lนสว่นตวัถงัรถยนต์จากการปัVมขึ Lนรูป   
ชิ Lนสว่นท่อไอเสีย 
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ชื"อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที" 31 ต.ค. 2557) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางานย้อนหลงั 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื"อหน่วยงาน/บริษัท 

นายสรรเสริญ   จฬุางกรู (ต่อ) 
 

    

2534 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชั"น ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอื"น ๆ 

 

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 

2536 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โชวา่ แมนแูฟคเจอริ"ง  ผลิตโช๊คอพั ชิ Lนสว่นเครื"องยนต์ระบบสง่กําลงั 
ระบบเบรค ระบบกนัสะเทือนหรือระบบสติริ"ง 

2537 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

2537 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ไทยซีทเบลท์  ผลิตและขายผลิตภณัฑ์เข็มขดันิรภยัและสาย
เข็มขดันิรภยั 

2538 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  ผลิตผ้าสําหรับหุ้มเบาะรถยนต์ 

2538 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ูโฟม อินดสัตรี  ผลิตชิ Lนสว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์ 

2538 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอริ"ง  

ผลิตชิ Lนสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส์ และอื"น ๆ 

    2539 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี  ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ และผลิตชิ Lนสว่นประกอบ
รถยนต์ 

 

    2539 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  

     2539 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ครูาตะ แมนแูฟคเจอริ"ง  ผลิต ขาย แกนคอม้ารถยนต์ รวมทั Lงชิ Lนสว่น
อะไหลแ่ละอปุกรณ์ยานพาหนะทกุชนิด 

 

     2540 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอนเซ ่ออโตพาร์ท  ผลิตชิ Lนสว่นผลิตภณัฑ์ระบบล็อคประตรูถยนต์ 
ฝากระโปรงรถยนต์, ฝากระบะท้าย, ห่วงล็อค
ประต ู 

 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 
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ชื"อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที" 31 ต.ค. 2557) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางานย้อนหลงั 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื"อหน่วยงาน/บริษัท 

นายสรรเสริญ   จฬุางกรู (ต่อ) 
 

    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 Lนสว่นรถยนต์  

     2541 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อินดสัตรี L  (ประเทศไทย)   ธุรกิจให้เช่า  

     2542 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ แอนด์ ซมัมิท  
อินทีเรียส์  

ผลิตเบาะนั"งรถยนต์  

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอช เอส เอช  ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอื"น  

     2545 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  ผลิต นําเข้า สง่ออก และรับจ้างผลิตพรมปพูื Lน 
หวัหมอนเบาะรถยนต์ 
 

 

     2545 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ   

     2546 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ.ฮายามา่ อินเตอร์เทรด  จําหน่ายชิ Lนงานพรม แผ่นยางที"ใช้กบัรถยนต์  

     2546 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.มารูบิชิ ซมัมิท อินดสัตรี เวียดนาม ผลิตชิ Lนสว่นเบาะที"นั"งรถยนต์  

     2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท   ผลิตชิ Lนสว่นรถยนต์  

     2547 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ไฮยา่ (ประเทศไทย)  ผลิตและซอ่มแซมเครื"องจกัรและอะไหลข่อง
เครื"องจกัรทกุประเภทรวมทั Lงชิ Lนสว่นและอปุกรณ์
ของยานพาหนะทกุชนิด 

 

     2547 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอริ"ง  ผลิตเบรคมือรถยนต์  

     2548 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 
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ชื"อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที" 31 ต.ค. 2557) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางานย้อนหลงั 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื"อหน่วยงาน/บริษัท 

นายสรรเสริญ   จฬุางกรู (ต่อ) 
 

    2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ฟจูิกิโกะ ครูาตะ          
แมนแูฟคเจอริ"ง 

ผลิตแกนพวงมาลยั รวมทั Lงชิ Lนสว่นประกอบ 
และอปุกรณ์ของยานพาหนะ 

 

     2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์           
โอโตโมทีฟ 

ผลิตหรือรับจ้างผลิตเครื" องมือ ผลิตชิ Lนส่วน   
ตวัถงัรถยนต์และชิ Lนสว่นอะไหลร่ถยนต์อื"น ๆ 

 

     2550 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ออนกรีน มีเดีย ประกอบกิจการการพิมพ์  

     2550 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่
กอล์ฟคลบั 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ   

     2550 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.แคสมา เรสซิ"ง ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้า 
อปุกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 

 

     2551 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์และสอบเทียบเครื"องมือวัด 
วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบ
เครื"องมือ แมพ่ิมพ์และกระบวนการผลิตชิ Lนส่วน
ยานยนต์ 

 

     2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซมัมิท ประกอบกิจการผลิตชิ Lนสว่นรถยนต์  

     2551 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี L สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกิจการฝึกอบรม  

     2552 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย) กระทะล้อ  

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.สตีล อลัลายแอนซ์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ Coil Stee, Slitter Steel   

     2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. ซมัมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ Lนสว่นอะไหลแ่ละ
อปุกรณ์ของยานพาหนะ 
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ชื"อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที" 31 ต.ค. 2557) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางานย้อนหลงั 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวตัิการ

กระทาํผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื"อหน่วยงาน/บริษัท 

2. นายชทูอง พฒันะเมลือง 70 ปริญญาโท 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director Accreditation 
  Program (DAP 
 35/2005) 

 16,997,400 หุ้น
(6.54%) 

 

บิดานายสริศ พฒันะเมลือง 
และน.ส.สิริณา พฒันะเมลือง 

2521 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  
รองประธานเจ้าหน้าที"บริหาร  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 
 
 

2525 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

2531 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการบริหาร   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริ"ง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างทําพวงมาลยัรถยนต์และ
กระปกุเกียร์รถยนต์ 

2538 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนแูฟ็คเจอริ"ง  

ผลิตชิ Lนสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส ์และอื"น ๆ 

     2539 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 

     2547 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.อมตะ ซมัมิท เรดดี L บิลท์  ให้เช่าและจําหน่ายโรงงานสําเร็จรูป 

3. นายสริศ  พฒันะเมลือง  39 ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 
New Hampshire 
College, 
สหรัฐอเมริกา 
 
หลกัสตูร: IOD 
- Director Certification 
  Program 
(DCP42/2004) 

460,200 หุ้น 
(0.18%) 

บตุรนายชทูอง พฒันะเมลือง 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ  
กรรมการสรรหา 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

2539 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  ผลิตชิ Lนส่วนประกอบให้อตุสาหกรรมยานยนต์
ประเภทซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง ปลอกสาย 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนแูฟ็คเจอริ"ง  

ผลิตชิ Lนสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส์และอื"น ๆ 

2554 – 2556 
(กรกฎาคม) 

กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

บจ.พี. ทลูลิ"ง ออกแบบและจดัสร้างแมพ่ิมพ์ทกุชนิดทกุประเภท  
รวมทั Lงเครื"องมือเครื"องใช้ เครื"องจกัรและอปุกรณ์ที"
เกี"ยวข้อง 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ. โบลตนั คอร์ปอเรชั"น (ประเทศไทย) ผลิต จําหน่ายแมพ่ิมพ์ ไม้ เหล็ก เหล็กหลอ่  ทอง- 
เหลืองและอปุกรณ์ต่างๆ ที"ใช้กบัแมพ่ิมพ์ทกุชนิด 
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ชื"อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที" 31 ต.ค. 2557) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางานย้อนหลงั 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื"อหน่วยงาน/บริษัท 

4. นายมากาโต เทราอรุา 
 

 

76 Mechanical 
Engineering, Faculty 
of Technology,  
Shizuoka University, 
ญี"ปุ่ น 
 

หลกัสตูร: IOD 

- ไมม่ี - 

ไมม่ี   
 
 

ไมม่ี   2524 – ปัจจบุนั กรรมการ   บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

  2515 – ปัจจบุนั กรรมการ TSK (Korea) Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์   

  2516 - ปัจจบุนั กรรมการ Tajima TSK, Inc. ผลิตชิ Lนสว่นยานยนต์  

  2516 – ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX KANTO, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์  

  2518 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ HI-LEX Corporation ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  

  2521 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Indonesia ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

  2523 – ปัจจบุนั กรรมการ Dae Dong System Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์  
  2524 – ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Saitama, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์

และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
 

  2528 – ปัจจบุนั กรรมการ Izushi Cable, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์  
  2532 – ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Controls Inc. ผลิตชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ 

Rear Slider 
 

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

 

  2532 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Parts. Indonesia ผลิตชิ Lนสว่นยานยนต์  
  2535 – ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX America Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์  

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

 

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

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

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

 

  2542 – ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX  Vietnam Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถจกัรยานยนต์  
  2543 – ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Cable System Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุราง

กระจกหน้าต่างรถยนต์ 
 

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

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ 
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ชื"อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที" 31 ต.ค. 2557) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางานย้อนหลงั 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื"อหน่วยงาน/บริษัท 

นายมากาโต เทราอรุา (ต่อ)     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 

Guangzhou TSK Control Cable 
Co., Ltd. 

ผลิตชิ Lนสว่นสําหรับรถยนต์  

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

 

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

 

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

ผลิตสายควบคมุรถยนต์  

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

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

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

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 
 

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

ผลิตชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ 
Door Module 

 

     2555 - ปัจจบุนั กรรมการ Sun  Medical Technology Research 

Corp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตอปุกรณ์ทางการแพทย์  
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ชื"อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที" 31 ต.ค. 2557) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางานย้อนหลงั 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื"อหน่วยงาน/บริษัท 

5. นายทวีฉัตร  จฬุางกรู 42 ปริญญาโท 
สาขา Finance  
Webster University 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director Accreditation 
Program (DAP109/2014) 

19,980,500 หุ้น 
(7.69%) 

บตุรนายสรรเสริญ จฬุางกรู 2546 – ปัจจบุนั กรรมการ   
ประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  
 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

2536 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี L อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต์ และรับจ้างทําแบบพิมพ์ 

2537 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

2538 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอริ"ง 

ผลิตชิ Lนสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส์ และอื"น ๆ 

     2538 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ู โฟม อินดสัตรี  ผลิตชิ Lนสว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์   

     2539 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี  ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ และผลิตชิ Lนสว่นประกอบ
รถยนต์ 

 

     2539 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  

     2541 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ Lนสว่นรถยนต์  

     2541 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ซมัมิท อินดสัตรี L (ประเทศไทย) ธุรกิจให้เช่า  

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชั"น  ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอื"น ๆ  

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
ทกุชนิด 

 

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท แมนู
แฟคเจอริ"ง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอปุกรณ์เลื"อน  

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี L เวิร์ค 
 

ผลิตชิ Lนสว่นตวัถงัรถยนต์จากการปัVมขึ Lนรูป 
ชิ Lนสว่นท่อไอเสีย 

 

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  
 

นําเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น 
รับจ้างตดัเหล็ก 
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ชื"อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที" 31 ต.ค. 2557) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางานย้อนหลงั 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื"อหน่วยงาน/บริษัท 

นายทวีฉัตร  จฬุางกรู (ต่อ)     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

 

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  ผลิต นําเข้า สง่ออก และรับจ้างผลิตพรมปพูื Lน 
หวัหมอนเบาะรถยนต์ 

 

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียลแมนู
แฟคเจอริ"ง  

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

 

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

     2545 – ปัจจบุนั กรรมการ   
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 Lนสว่นเบาะที"นั"งรถยนต์  
     2546 – ปัจจบุนั กรรมการ  

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท ผลิตชิ Lนสว่นประกอบให้อตุสาหกรรมยานยนต์

ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลอืง และ
ปลอกสาย 

 

     2547 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอริ"ง  ผลิตเบรคมือรถยนต์  

     2547 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ไฮยา่ (ประเทศไทย) ผลิตและซอ่มแซมเครื"องจกัรและอปุกรณ์การผลิต  

     2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท  ผลิตชิ Lนสว่นรถยนต์  
     2549 – ปัจจบุนั กรรมการ   

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์    
โอโตโมทีฟ 

ผลิตหรือรับจ้างผลติเครื"องมือ ผลติชิ Lนสว่น   
ตวัถงัรถยนต์และชิ Lนสว่นอะไหลร่ถยนต์อื"น ๆ 

 

     2549 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ฟจูิกิโกะ ครูาตะ 
แมนแูฟคเจอริ"ง  

ผลิตแกนพวงมาลยั รวมทั Lงชิ Lนสว่นประกอบ 
และอปุกรณ์ของยานพาหนะ 

 

     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที" 31 ต.ค. 2557) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางานย้อนหลงั 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื"อหน่วยงาน/บริษัท 

นายทวีฉัตร  จฬุางกรู (ต่อ)     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่
กอล์ฟคลบั 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.แคสมา เรสซิ"ง ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้าอปุกรณ์
ตกแต่งรถยนต์ 

 

     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ปอเรชั"น 
 

ประกอบกิจการ หา ซื Lอ ขายและให้เช่าเกี"ยวกับ
สงัหาริมทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์ทกุประเภท 

 

     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี L แอ็คเซ็ส 
 

ประกอบกิจการจดัหา ซื Lอ ขาย และให้เช่าเครื"องจกัร 
รวมทั Lงอปุกรณ์ชิ Lนสว่นของสินค้า 
ประเภทดงักลา่วทกุประเภท 

 

     2551 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี L สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกิจการฝึกอบรม  

     2551 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ประกอบกิจการทดสอบคณุภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภณัฑ์ยานยนต์และสอบเทียบเครื"องมือวดั 
วิเคราะห์วิจยัและพฒันาเทคโนโลยี ออกแบบ
เครื"องมือ แมพ่ิมพ์และกระบวนการผลิตชิ Lนสว่น
ยานยนต์ 

 

 
 

    2556 – ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจก. โบลตนั คอร์ปอเรชั"น (ประเทศ
ไทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตน๊อตตวัผู้สําหรับรถและอตุสาหกรรม  
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ชื"อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วนัที" 31 ต.ค. 2557) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางานย้อนหลงั 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื"อหน่วยงาน/บริษัท 

6. นายกรกฤช  จฬุางกรู 36 ปริญญาโท 
สาขา Technol ogy 
Management Program, 
American Inter Continental 
University, Los Angeles, 
สหรัฐอเมริกา 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director Accreditation   
Program (DAP 77/2009) 

- RE-CU SENIOR (RE-38 / 
2011) 

- TLCA Executive 
Development Program 
(9/2012) 

 - สร้างนักลงทุนไทยในการไป
ลงทุนต่างประเทศ โดยศูนย์
พัฒ น าก า รล ง ทุน ไ ทย ใ น
ต่างประเทศ (TOISC : 
2012) 

- Future Entrepreneurs   
Forum  (FEF 1/2013) 

 

4,000,000 หุ้น  
(1.54%) 

บตุรนายสรรเสริญ  จฬุางกรู 
 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการสรรหา 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

2539 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี  ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ และผลิตชิ Lนสว่นประกอบ
รถยนต์ 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอริ"ง  ผลิตเบรคมือรถยนต์ 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ไฮยา่ (ประเทศไทย)  ผลิตและซอ่มแซมเครื"องจกัรและอะไหลข่อง 
เครื"องจกัรทกุประเภทรวมทั Lงชิ Lนสว่นและอปุกรณ์ 
ของยานพาหนะทกุชนิด 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

2548 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ครูาตะ แมนแูฟคเจอริ"ง  ผลิต ขาย แกนคอม้ารถยนต์ รวมทั Lงชิ Lนสว่น
อะไหลแ่ละอปุกรณ์ยานพาหนะทกุชนิด 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอนเซ ่ออโตพาร์ท  ผลิตชิ Lนสว่นผลิตภณัฑ์ระบบล็อคประตรูถยนต์ 
ฝากระโปรงรถยนต์, ฝากระบะท้าย, ห่วงล็อค
ประต ู 

2549 – ปัจจบุนั รองประธานบริษัท   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ฟจูิกิโกะ ครูาตะ  
แมนแูฟคเจอริ"ง 
 

ผลิตแกนพวงมาลยั รวมทั Lงชิ Lนสว่นประกอบ 
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 และจําหน่ายสินค้าอปุกรณ์
ตกแต่งรถยนต์ 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ   
 

บจ.ไทยซีทเบลท์  ผลิตและขายผลิตภณัฑ์เข็มขดันิรภยัและสาย
เข็มขดันิรภยั 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  นําเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น 
รับจ้างตดัเหล็ก 
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ชื"อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วนัที" 31 ต.ค. 2557) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางานย้อนหลงั 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื"อหน่วยงาน/บริษัท 

นายกรกฤช  จฬุางกรู (ต่อ)     2551 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี L สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกิจการฝึกอบรม  

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ประกอบกิจการทดสอบคณุภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภณัฑ์ยานยนต์และสอบเทียบเครื"องมือวดั 
วิเคราะห์วิจยัและพฒันาเทคโนโลยี ออกแบบ
เครื"องมือ แมพ่ิมพ์และกระบวนการผลิตชิ Lนสว่น
ยานยนต์ 

2552 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชั"น ลงทนุและผู้ ถือหุ้นในกิจการอื"น ๆ 

2552 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี L 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 L เวิร์ค  
 

ผลิตชิ Lนสว่นตวัถงัรถยนต์จากการปัVมขึ Lนรูป   
ชิ Lนสว่นท่อไอเสีย 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท     
แมนแูฟคเจอริ"ง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอปุกรณ์เลื"อน 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล     
แมนแูฟคเจอริ"ง  

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

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ูโฟม อินดสัตรี  ผลิตชิ Lนสว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์ 

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 Lนสว่นรถยนต์  
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ชื"อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วนัที" 31 ต.ค. 2557) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางานย้อนหลงั 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื"อหน่วยงาน/บริษัท 

นายกรกฤช  จฬุางกรู (ต่อ)     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  ผลิต นําเข้า สง่ออก และรับจ้างผลิตพรมปพูื Lน 
หวัหมอนเบาะรถยนต์ 

 

    2552 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.บางกอก อีเกิล วิง  ผลิตชิ Lนสว่น Press Part 

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอริ"ง  

ผลิตชิ Lนสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอื"น ๆ 

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างทําพวงมาลยัรถยนต์และ
กระปกุเกียร์รถยนต์ 

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซมัมิท ประกอบกิจการผลิตชิ Lนสว่นรถยนต์ 

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สตีล อลัลายแอนซ์เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ Coil Steel, Slitter Steel 

     2553 – ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผมูีอํานาจลงนาม 

บจ. ซมัมิท โชวา่ แมนแูฟคเจอริ"ง ผลิตโช๊คอพั ชิ Lนสว่นเครื"องยนต์ระบบสง่กําลงั 
ระบบเบรค ระบบกนัสะเทือนหรือระบบสติริ"ง 

 

     2553 – ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผมูีอํานาจลงนาม 

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

 

     2553 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผมูีอํานาจลงนาม 

บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์ ผลิตชิ Lนสว่นยาง สําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิกส์และอื"นๆ 

 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผมูีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)  ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ Lนสว่นอะไหลแ่ละ
อปุกรณ์ของยานพาหนะ 

 

7. นายคาซูฮิโร  ทาเคชิตะ 
 

59 Ritsumeikan University, 
Mechanical Engineering  
ประเทศญี"ปุ่ น 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director Accreditation 
Program (DAP108/2014) 

ไมม่ี 
 

ไมม่ี 
 

2556(พฤษภาคม) 
– ปัจจบุนั 

กรรมการ  
ผู้จดัการทั"วไปอาวโุส         
(สว่นงานวิจยัและพฒันา) 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี  
 

2549 -  2553 ผู้จดัการฝ่ายวางแผนการผลิต  
สํานกังานใหญ่ 

HI-LEX Corporation ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
2553 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายจดัซื Lอ 

สํานกังานใหญ่ 
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ชื"อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วนัที" 31 ต.ค. 2557) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางานย้อนหลงั 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื"อหน่วยงาน/บริษัท 

8. นายกวี  วสวุตั 79 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) 
- Finance for Non- 
  Finance Director  
  (FND18/2005) 
- Monitoring the System     
  of Internal Control and   
  Risk Management   
  (MIR 2/2008)  
- Role of the Compensation 
Committee (RCC 6/2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไมม่ี   ไมม่ี  2548 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการการกํากบั
ดแูลกิจการที"ดี 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

    2535 – ปัจจบุนั ประธานกิตติมศกัดิ� กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ -  
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  

    2540 – ปัจจบุนั ที"ปรึกษา สมาคมวิศวกรรมยานยนต์   

    2543 – 2555 กรรมการอิสระ   
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ไทยรุ่งยเูนี"ยนคาร์ ผลิตชิ Lนสว่น ดดัแปลง และประกอบยานยนต์  



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 
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ชื"อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น 
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วนัที" 31 ต.ค. 2557) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางานย้อนหลงั 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื"อหน่วยงาน/บริษัท 

9. นายอภินนัท์ ณ ระนอง 64 ปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
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) 

 ไมม่ี  
 

 ไมม่ี  2548 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการการกํากบัดแูลกิจการ
ที"ดี   

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

    2541 – ปัจจบุนั กรรมการ   
ประธานบริหาร 

บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เทรด  บริการจดังานเลี Lยง 

    2551 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ   บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ บริหารจดัการโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พฤษภาคม – 
ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ บจ.อมตะ ซมัมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์  ผู้จดัการกองทรัสต์เพื"อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
(เมื"อได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) 
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ชื"อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที" 31 ต.ค. 2557) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางานย้อนหลงั 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื"อหน่วยงาน/บริษัท 

10. นายปริญญา ไววฒันา 
 

67   ปริญญาตรี (บญัชีบณัฑิต) 
  สาขาการบญัชี  
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

หลกัสตูร : IOD 
   - Director Accreditation 

  Program (DAP 35/2005)  
-  Audit Committee 
  Program (ACP 9/2005) 
- Director Certification 
  Program (DCP 72/2006) 
- Monitoring the System of 
Internal Control and Risk  
Management (MIR2/2008)  

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

ไมม่ี  ไมม่ี  2548 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการการกํากบัดแูลกิจการ
ที"ดี 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

   2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการการลงทนุ 
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี"ยง 

บมจ.ไอร่า แคปปิตอล การลงทนุบริษัทอื"น  

   2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
กรรมการการกํากบัดแูลกิจการ 
ที"ดี 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั"น เทคโนโลยีและการสื"อสาร  

11. นายฉัตรชยั เอียสกลุ 
 

59 ปริญญาโท 
สาขาเศรษฐศาสตร์ การ
วางแผนและนโยบาย 
Northeastern University 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director Accreditation 
  Program (DAP 84/2010)  

ไมม่ี   
 

ไมม่ี   
 

2553 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการการกํากบัดแูลกิจการ
ที"ดี 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

   2544 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บมจ.พทุธธรรม ประกนัภยั ประกนัภยั  

   2546 – 2550 ที"ปรึกษา บจ.แปซิฟิค กรุ๊ป อสงัหาริมทรัพย์  

   2554 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจ.ธัญญกิจ เซอร์วิส โกดงัและท่าเทียบเรือ  
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ชื"อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที" 31 ต.ค. 2557) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางานย้อนหลงั 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื"อหน่วยงาน/บริษัท 

12. นาย ไชยยนัต์  สาวนะชยั 
 
 

49 ปริญญาเอก  สาขาบริหาร
องค์กรระหวา่งประเทศ 
มหาวิทยาลยัอเมริกนั 
ประเทศองักฤษ 
 

การอบรม : IOD 
 -ไมม่ี- 

ไมม่ี 
 
 
 
 

ไมม่ี 2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จดัการ บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

2553 - 2556 ผู้จดัการกิจการในประเทศ บอร์กวอร์เนอร์ เซาท์อีสต์เอเชีย อิงค์ ผลิตชิ Lนสว่นประกอบเครื"องยนต์ 
 

2551 - 2553 ผู้จดัการทั"วไป บจ.บอร์กวอร์เนอร์ (ประเทศไทย) ผลิตชิ Lนสว่นประกอบเครื"องยนต์ 

13. น.ส.สิริณา พฒันะเมลือง        40 ปริญญาโท 
สาขาอกัษรศาสตร์
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

หลกัสตูร : IOD 
 - เลขานกุารบริษัท  

150,100 หุ้น 
 (0.06%) 

บตุรีนายชทูอง พฒันะเมลือง 2545 – ปัจจบุนั ผู้จดัการทั"วไป - สว่นงาน
บริหารธุรกิจ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการและ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โบลตนั คอร์ปอเรชั"น (ประเทศไทย) ผู้ผลิตน๊อตพิเศษ สําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
 

2556 – ปัจจบุนั ผู้จดัการทั"วไป – สว่นสํานกังาน บจ.ซมัมิท ซูโกก ุเซอิร่า ผู้ผลิตน๊อตพิเศษ สําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 

14. นายสทุน เปรมปรี 
 

54 
 

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

หลกัสตูร : IOD 
- ไมม่ี 

70,100 หุ้น 
(0.03%) 

ไมม่ี 2545 – ปัจจบุนั ผู้จดัการทั"วไป - สว่นงานผลิต บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

  

      

15. นายสวสัดิ� สขุะอาจิณ 
 

47 
 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมอตุสาหการ 
จฬุาลงกรณ์หาวิทยาลยั 
 

หลกัสตูร : IOD 
- ไมม่ี 

ไมม่ี ไมม่ี 2554 - ปัจจบุนั ผู้จดัการทั"วไป - สว่นงาน
คณุภาพ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

2541 - 2554 ผู้จดัการฝ่ายผลิต บจ. ไทยยางกิจไพศาล ผลิตยางทางเทคนิคสําหรับผู้ผลิตชิ Lนสว่น 
ยานยนต์ 

16. นายนาโอฮิโร โคอิซูมิ 43 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 
สาขาการตลาด 
Pittsburg State University  
หลกัสตูร : IOD 
- ไมม่ี 

ไมม่ี ไมม่ี 2557 – ปัจจบุนั ผู้จดัการทั"วไปฝ่าย
การตลาด 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

2547 – 2554 ผู้จดัการฝ่ายขายอาวโุส บริษัท แม็กนา อินเตอร์เนชั"นแนล เจแปน 
จํากดั 

ผลิตชิ Lนสว่นยานยนต์ 

2554 - 2555 ผู้จดัการทั"วไปฝ่ายการตลาด บริษัท ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี จํากดั ผลิตชิ Lนสว่นยานยนต์ 

2555 - 2556 ผู้จดัการทั"วไปฝ่ายโรงงาน บริษัท ฟจูิชา ประเทศไทย จํากดั ผลิตชิ Lนสว่นยานยนต์ 
 



 

 

เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

 

- ไม่ม ี– 
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 3  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั 'งโดยคณะกรรมการบริษัท  มีกรรมการ
ตรวจสอบ 4 ท่าน ซึ,งมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อกําหนดของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ฯ มีรายนามดงันี ' 

1. นายกว ี      วสวุตั   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอภินนัท์        ณ ระนอง  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายปริญญา       ไววฒันา   กรรมการตรวจสอบ 
4. นายฉตัรชยั        เอียสกลุ   กรรมการตรวจสอบ 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที,ตามขอบเขต หน้าที,และความรับผิดชอบที,ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ,งสอดคล้องกบัประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 ในรอบปี 2557 (เริ,มวนัที, 1 ตลุาคม  2556 ถึงวนัที, 30 กนัยายน 2557) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั 'ง 
บางครั 'งได้มีการประชมุร่วมกบัผู้บริหาร ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบที,มีสาระสาํคญัสรุปได้ดงันี ' 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี เพื,อให้มั,นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จดัทําขึ 'น
อย่างถกูต้อง และเชื,อถือได้ ซึ,งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีว่า งบการเงินดงักลา่ว    
มีความถกูต้องตามที,ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชี หลกัการบญัชี และวิธีปฏิบตัิทางบญัชีที,รับรองทั,วไป 
รวมทั 'งได้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายบริหารเกี,ยวข้องทกุไตรมาส 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในที,เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดย
ว่าจ้างผู้ เชี,ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดําเนินการตรวจสอบ อีกทั 'งมีฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าที,ตรวจสอบ
ภายในตามแผนงานตรวจสอบประจําปีที,คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมตัิ ซึ,งครอบคลมุระบบงานที,
สําคญั รวมทั 'งได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที,เพียงพอ และเหมาะสมกบัลกัษณะของกิจการ และไม่พบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน
เกี,ยวกับระบบการควบคุมภายในที,เป็นสาระสําคญั มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม รวมทั 'งมีการเปิดเผย
ข้อมลูอยา่งครบถ้วน  
 

นอกจากนี ' ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที, ความ
รับผิดชอบ อตัรากําลงั และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้ จัดการ 
มีความเห็นวา่ การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอยา่งอิสระ เพียงพอ และมีประสทิธิผล 

3. สอบทานการบริหารความเสี,ยง ซึ,งบริษัทได้ว่าจ้างที,ปรึกษาให้ความรู้ และประสานงานการบริหารความเสี,ยงของ
บริษัทโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM)  ซึ,งบริษัทเป็นผู้บ่งชี 'ความเสี,ยง ประเมินความเสี,ยงทั 'ง
จากปัจจัยภายใน และปัจจยัภายนอก จดัการความเสี,ยง และติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงาน โดยได้รับ
คําแนะนําจากที,ปรึกษา เพื,อให้มั,นใจวา่ สามารถปฏิบตัิงานได้ตามเป้าหมายที,กําหนดไว้ และหากเกิดเหตกุารณ์ที,อาจ
มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถจัดการความเสี,ยงให้อยู่ในระดับที,ยอมรับได้อย่างทันกาล ซึ,ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษัทมีระบบการบริหารความเสี,ยงอยา่งเพียงพอ และควรเฝ้าติดตามปรับปรุง
เพื,อให้มีการบริหารความเสี,ยงอยา่งมีประสทิธิผลอยา่งตอ่เนื,องยิ,งขึ 'น 
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4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์
หรือกฎหมายที,เกี,ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นวา่ ไมพ่บข้อบกพร่องที,มีสาระสําคญัในเรื,องการไม่
ปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อกําหนดที,เกี,ยวข้อง  

5. สอบทานและให้ความเห็นตอ่การเข้าทํารายการที,เกี,ยวโยงกนั หรือรายการที,อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  การ
ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ไม่พบรายการที,ก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในเรื,องดงักลา่วอย่างถกูต้องครบถ้วน  รวมทั 'งได้ปฏิบตัิ
เป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณฯ ที,กําหนดอยา่งเหมาะสม 

6. พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบัญชีฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื,อขออนุมตัิต่อที,ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ซึ,งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีในปีที,ผา่นมา รวมทั 'งความรู้ ความเชี,ยวชาญ 
และความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื,อขออนมุตัิที,ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตั 'งนายกฤษฎา เลิศวนา 
และ/หรือ นางสาววิสสตุา  จริยธนากร และ/หรือนางพนูนารถ เผา่เจริญ แหง่บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีประจําปี 2558 (รอบบญัชี 1 ตลุาคม  2557 – 30 กนัยายน  2558) คา่สอบบญัชีรวม 1,100,000 บาท (ไมร่วมคา่
ตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื,อนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ จํานวน 225,000 บาท) 

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที,ครบถ้วนตามที,ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที,ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นวา่บริษัทมีการรายงานข้อมลูทางการเงิน และการดําเนินงานอย่างถกูต้อง 
ครบถ้วน  มีระบบการควบคมุภายใน  การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี,ยงที,เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ข้อกําหนด และข้อผกูพนัตา่ง ๆ มีการปฏิบตัิกบัรายการที,เกี,ยวโยงกนัอย่างถกูต้อง มีการปฏิบตัิงานที,สอดคล้องกบั
ระบบการกํากับดูแลกิจการที,ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื,อถือได้ รวมทั 'งมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีเพื,อ
แตง่ตั 'ง และเสนอคา่ตอบแทนการสอบบญัชี 
 

 
 
             (นายกวี   วสวุตั) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้าแผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ 
 

 

 
ชื!อ-สกลุ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วนัที! 31 ต.ค. 2557) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื!อหน่วยงาน/บริษัท 

นางเบญจมาส  เทพฤทธิ= 
 
ที!อยูต่ิดต่อ : 

147/436 ม.1 ต.เทพารักษ์ 
อ. เมือง จ.สมทุรปราการ 
10270 
 

การมีสว่นได้เสียในวาระการ 
ประชมุ 
    - ไมม่ี    

37 ปริญญาโท 
หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
หลกัสตูร :  
โดย THEIIAT 
- Internal Audit Procedures 
- Audit Report Writing  
โดย TATSC 
- Risk Management: ISO 31000:2009  
 

ไมม่ี ไมม่ี 2549 - ปัจจบุนั 
 

1. หวัหน้าแผนก – ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

2. เลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

   2549 - 2549 เจ้าหน้าที! – ตรวจสอบภายใน บมจ. แพรนด้าจิวเวลลี! ผลิต และจําหน่ายเครื!องประดบั  

   2548 - 2548 เจ้าหน้าที! – ตรวจสอบภายใน 
(อาวโุส) 

บมจ. แพน ราชเทวี กรุ๊ป ผลิตและจําหนา่ยผลิตภณัฑ์ ประเภท 
เวชภณัฑ์ เวชสําอาง เครื!องสําอางฯ 

 
 

       

      

 
 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

 

- 109 - 

ชื!อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วนัที! 31 ต.ค. 2557) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื!อหน่วยงาน/บริษัท 

 นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม 
 
ที!อยูต่ิดต่อ : 
     19/5 หมู ่3  

ตําบลบ้านสวน 
อําเภอเมือง  จงัหวดัชลบรุี 
20000 
 

การมีสว่นได้เสียในวาระการ 
ประชมุ 
    - ไมม่ี    

32 ปริญญาโท 
หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
วิชาการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
 

หลกัสตูร :  
โดย IOD 

- Company Secretary(CSP46/2012) 
- Company Reporting Program 
(CRP3/2012) 

โดย TLCA 

- Fundamental Practice for Corporate 
Secretary (FPCS) 

โดย SEC, SET 

- Smart Disclosure Program (SDP) 
- การใช้งานระบบ SPC Straight Through  
- Basic IR Training 
- Stock Valuation for IR 
- Good Practices for  Analyst  
Presentation 

- แนวทางการจดัทํารายงานการกํากบัดแูล
กิจการที!ดี  สําหรับบริษัทจดทะเบียน           
ปี 2556 

โดยสถาบันอื�นๆ 
- โครงการพฒันาผู้บริหาร Global Mini  

MBA รุ่นที! 78  คณะพาณิชยศาสตร์ 
  และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

 
 
 

 ไมม่ี   ไมม่ี  2555 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2551 - ปัจจบุนั 

1. เลขานกุารบริษัท 
2. หวัหน้าแผนก ฝ่ายกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
3. ผู้ช่วย – กรรมการผู้จดัการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

   2550 - 2551 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายธุรการ บจ. มารูอิ อินดสัตรี (ไทยแลนด์) ผลิตชิ pนสว่นพลาสติกสําหรับยานยนต์  

   2548 - 2550 เลขานกุารผู้จดัการฝ่ายผลิต บจ. คอบร้า อินเตอร์เนชั!นแนล  ผลิตและสง่ออกอปุกรณ์กีฬาทางนํ pา  

        

 



 

 

ชื�อบริษัท 
นายสรรเสริญ 

จฬุางกรู 
นายชทูอง 

พฒันะเมลือง 
นายสริศ 

พฒันะเมลือง 
นายมากาโต
เทราอุรา

1. บมจ.ไทยสตลีเคเบลิ X, //, S /, //, S /, //, S / 

บริษัทที�เกี�ยวข้อง     

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

3. บจ.ซมัมิท โอโต บอดี 2 อินดสัตรี X, //, S    

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

5. บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี 2 เวริ์ค X, //, S    

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

7. บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล แมนูแฟคเจอริ�ง X, S    

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

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

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

11. บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี X, S    

12. บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  X, S    

13. บจ.บางกอก อีเกิล วงิ /    

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

15. บจ.ซมัมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท X, S    

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

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

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

19. บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ X, S    

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

21. บจ.ซมัมิท สเตยีริ�ง วลี X, //, S /, //, S   

22. บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  X, S    

23. บจ.ไทยออโตอินดสัตรี X, S    

24. บจ.ไทยซีทเบลท์ X, S    

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

26. บจ.มารูบิชิ  ซัมมิท อินดสัตรี เวียดนาม /, S    

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

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

29. บจ.ซมัมิท อินดสัตรี 2 (ประเทศไทย) /, S    

30. บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ�ง X, S X, S /, S  

31. บจ.เอช เอส เอช /    

32. บจ.ฮายาม่า อินเตอร์เทรด /    
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ชื�อบริษัท นายสรรเสริญ 

จฬุางกรู 
นายชทูอง 

พฒันะเมลือง 
นายสริศ 

พฒันะเมลือง 
นายมากาโต

เทราอุรา

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

34. บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท  /   

35. บจ.ซมัมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ X, S   

36. บจ.ซมัมิท ฟจูิกิโกะ ครูาตะ แมนแูฟคเจอริ�ง X, S   

37. บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์ โอโตโมทีฟ X, S   

38. บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั X, S   

39. บจ.ซมัมิท ออนกรีน มีเดยี X, S   

40. บจ.ซมัมิท กรีนวลัเล่ย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลบั X, S   

41. บจ.แคสมา เรสซิ�ง X, S   

42. บจ.ซมัมิท โอโต บอดี 2 สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์ X, S   

43. บจ.ซมัมิท อาร์แอนด์ด ีเซ็นเตอร์ X, S   

44. บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิท /   

45. บจ.อมตะ ซัมมิท เรดดี 2 บิลท์  X, S  

46. บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ปอเรชั�น    

47. บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี 2 แอ็คเซ็ส    

48. บจ.โชวา่ ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย)    

49. บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เทรด     

50. บจ.เซ็นทรัล มอเตอร์วลี (ประเทศไทย) X, S   

51. บจ.สตลี อลัลายแอนซ์ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ /   

52. บจ. พี. ทลูลิ�ง   /,S 

53. บจ.อมตะ ซัมมิทรีทส์ แมเนจเม้นท์    

54. บจ.ซมัมิท คยี์เลกซ์ (ประเทศไทย) X   

55. บจ.โบลตนั คอร์ปอเรชั�น (ประเทศไทย)   /, S 

56. บจ.ไทยโปรเกรส รับเบอร์    

57. บจ.ธัญญกิจ เซอร์วิส    

58. บมจ.พทุธธรรม ประกนัภัย    

59. บมจ.ไอร่า แคปปิตอล    

60. บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น    

61. บมจ.ไทยรุ่งยเูนี�ยนคาร์    

62. บมจ.เอเพ็กซ์ ดเีวลลอปเม้นท์    
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ชื�อบริษัท นายสรรเสริญ 
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พฒันะเมลือง 
นายมากาโต
เทราอุรา

63. Sun Medical Technology Research Corp.    

64. Changchun HI-LEX Auto Cable Co., Ltd    

65. Chongqing HI-LEX Cable System Group Co., Ltd.    

66. Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)    

67. Dae Dong System Co., Ltd.      

68. Guangdong HI-LEX  Cable Syetem Co.,Ltd     

69. Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.    

70. HI-LEX Cable System Co., Ltd.    

71. HI-LEX Controls Inc.    

72. HI-LEX Corporation    

73. HI-LEX India Private Ltd.    

74. HI-LEX Vietnam Co., Ltd.    

75. Izushi Cable, Inc.    

76. HI-LEX KANTO, Inc.    

77. HI-LEX Saitama, Inc.    

78. HI-LEX Shimane, Inc.    

79. PT. HI-LEX Indonesia    

80. PT. HI-LEX Parts Indonesia    

81. Tajima TSK, Inc.    

82. TSK (Korea) Co., Ltd.    

83. Yantai TSK Cable System Co., Ltd.    

84. HI-LEX America Inc.    

85. Daedong HI-LEX of America Inc. LLC.    

86. HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V    

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

88. HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC.    
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