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วิสัยทัศน์ / Vision
เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก

To be world class automotive control cable manufacturer

วิสัยทัศน์ / Mission
• ด้านการตลาด - มุ่งสู่ตลาดโลก
   Market - Expand to the world market
• ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - มุ่งสู่การเป็นผู้ออกแบบระดับโลก
   R&D - To be the world class cable designer
• ด้านองค์กร - มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
   Organization - To be the learning organization
• ด้านผลิตภัณฑ์ - พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพระดับโลก
   Product - To be product of world standard quality



ปรัชญา

สร้างสมดุลระหว่างการทำางานและชีวิต 
สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 

คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน
ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

 ร่วมสรรค์สร้างสังคมที่ดี

คุณค่า
คน

สังคม
สิ่งแวดล้อม
จริยธรรม
ความรู้

คุณภาพ

TSC Philosophy

Well-balance of work and life 
Maximum value to all stakeholders

 People and organization that grow together
Moving forward at all time 

Promote good society

Value
People
Society

Environment
Ethic

Knowledge
Quality
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รายได้จากการขาย / Revenues from sales

รายได้ทั้งหมด / Total Revenues

กำาไรสุทธิ / Net Earnings

สินทรัพย์รวม / Total Assets
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งบการเงินของบริษัท ณ 30 กันยายน
Financial Statement as of September 30th

(หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht)
2553*
2010

2554*
2011

2555
2012

ผลการดำาเนินงาน
Operating Performance

 

รายได้จากการขาย
Revenues from sales

 2,618  2,253  2,355 

รายได้ทั้งหมด
Total Revenues

 2,665  2,296  2,381

ค่าใช้จ่ายรวม
Total Expenses

 2,358  2,081 2,217 

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
Earnings Before Finance Costs and Income Tax

 307 215 164

กำาไรสุทธิ
Net Earnings

 291 200  154

ฐานะทางการเงิน
Financial Situation

สินทรัพย์หมุนเวียน
Current Assets

 1,176  1,003 1,257 

สินทรัพย์รวม
Total Assets

 2,073  1,956 2,427

หนี้สินรวม
Total Liabilities

 506  421  868

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Equity

 1,567  1,535 1,559

ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย : บาท)
Per Share Data (Unit : Baht)

กำาไรสุทธิต่อหุ้น
Earnings per Share (EPS)

 1.12 0.77  0.59 

เงินปันผลต่อหุ้น
Dividend per Share

 0.80  0.80 0.50

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
Book Value per Share

 6.03  5.91  6.00

อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย : %)
Financial Ratios (Unit : %)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
Debt/Equity Ratio

0.32 0.27 0.56 

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม
Net Earnings Margin

11 9 6

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น
Return on Equity (ROE)

19 13 10

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
Return on Asset (ROA)

14 10 6

*งบการเงินของบริษัท ณ 31 ธันวาคม
  Financial Statement as of December 31st



(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ

ส า ร จ า ก ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร

 ในปี 2555 ท่ีผ่านมา ภาคธุรกิจส่งออกและบริการของไทยชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก 
ที่ยังคงมีความผันผวนสูงจากปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ส่งผลให้การส่งออก 
ของประเทศไทยโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ความต้องการ 
ในการบริโภคและลงทุนในประเทศยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากยอดการจัดเก็บภาษ ี
มูลค่าเพ่ิมท่ีสูงข้ึน ปริมาณการจำาหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ การลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะ 
ในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร
 การลงทุนของภาคเอกชนดังกล่าว ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ตัดสินใจเพิ่ม 
กำาลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศ ประกอบกับเป้าหมาย 
การเป็น “ดีทรอยต์แห่งเอเชีย” ท่ีประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ไว้ ทำาให้ในปี 2555 น้ีประเทศไทย 
สามารถผลิตรถยนต์ได้เกิน 2 ล้านคันเป็นปีแรก ทุกองค์กรจึงต้องเร่งพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงการ
บริหารจัดการวัตถุดิบและต้นทุนการผลิต ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อผลักดันอุตสาหกรรม
ยานยนต์และเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายให้ได้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป  
 นอกจากน้ีการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
ซึ่งจะมีผลในปี 2558 จะทำาให้เศรษฐกิจของเอเชียขยายตัวและเป็นผลดีต่อความก้าวหน้าของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงต้ังเป้าหมายผลิตรถยนต์ในปี 2560 ไว้ถึง 3 ล้านคัน 
เพราะคาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะทำาให้ความต้องการใช้รถยนต์เพิ่มมากขึ้น ทำาให้มั่นใจได้ว่า 
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะยังคงเติบโตและได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง
 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณบริษัทลูกค้าและผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้ถือหุ้น 
ทุกท่าน หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐบาลและเอกชน ตลอดจนผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ท่ีให้ความไว้วางใจ 
เชื่อมั่น และเป็นกำาลังสำาคัญในการสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการบริษัททุกท่านม ี
ความมุ่งมั่นและจะพยายามอย่างเต็มที่ในนำาพาบริษัทไปสู่การเป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต ์
ระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
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(นายชูทอง พัฒนะเมลือง)
รองประธานกรรมการ

ส า ร จ า ก ร อ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร

 เศรษฐกิจไทยในปี 2555 ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอุปสรรคในภาคการผลิตเริ่ม 
คลี่คลายและฟื้นฟูกลับสู่ระดับก่อนเกิดอุทกภัยได้แล้ว นอกจากนี้นโยบายประชานิยมของภาครัฐ 
เช่น การเพ่ิมรายได้แรงงานและเงินเดือนข้าราชการ โครงการรับจำานำาข้าวเปลือก โครงการรถยนต์ 
คันแรก โครงการบ้านหลังแรก และการทยอยปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล มีส่วนกระตุ้นการใช้จ่าย
ภายในประเทศ ส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัวและกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 
 ในขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำาคัญกับการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการดำาเนินกิจการ บริษัทเตรียมพร้อมเสมอในการแสวงหาโอกาส 
เพ่ือขยายธุรกิจ สร้างแนวทางแห่งการเติบโตอย่างม่ันคงและเหมาะสม ให้การทำางานมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น เมื่อประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มาถึง ทั้งนี้ยังคง
ดำาเนินการโดยให้ความสำาคัญต่อการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) การมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เช่นเดิม
 ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจที่สนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นต่อ 
คณะผู้บริหารและบริษัทเสมอมา ขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่ ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทจะดูแลกิจการให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
ตลอดไป
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(นายสริศ พัฒนะเมลือง)
กรรมการผู้จัดการ

ส า ร จ า ก ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร
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 อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในปี 2555 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก อานิสงส์จาก
นโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรก ที่แม้จะไม่สามารถผลิตได้ทันในปีนี้ แต่ก็ทำาให้ยอดจองรถเพิ่ม 
สูงขึ้นมาก รวมถึงนโยบายการพักหนี้ นโยบายบัตรเครดิตซึ่งสร้างสภาพคล่องให้กับภาคประชาชน
 นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศโดยการอัดฉีดเงินจำานวนมหาศาลน่าจะช่วยกระตุ้น 
ให้ยอดขายรถยนต์จากน้ีขยายตัวต่อเน่ืองได้ โดยเฉพาะรถกระบะและอีโคคาร์ ท้ังน้ี หากยอดการผลิต 
ในปี 2556 สูงกว่าปี 2555 จะทำาให้ประเทศไทยติดอันดับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 1 ใน 10 ของโลก 
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจึงยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อไปอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า ผู้ประกอบการทุกราย 
จำาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
 สำาหรับทางบริษัท นอกจากการขยายโรงงานเพื่อรองรับยอดการผลิตที่คาดว่าจะเติบโต 
ต่อเน่ืองแล้ว ยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร โดยสนับสนุนให้มีการหาความรู้ 
เพิ่มเติมอย่างสม่ำาเสมอ มีการศึกษาและนำาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยลดขั้นตอนและเวลาทำางาน  
จึงม่ันใจได้ว่านอกเหนือจากบริษัทจะมีศักยภาพและมีกำาลังการผลิตเพียงพอ ก็ยังมีทรัพยากรบุคคล 
ที่มีความพร้อม สามารถช่วยผลักดันองค์กรให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วแน่นอน
 ผมใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นต่อคณะผู้บริหารและบริษัท ผู้ม ี
อุปการะคุณต่อบริษัททุก ๆ ฝ่ายตลอดหลายปีที่ผ่านมา สุดท้ายขอขอบคุณชาว TSC ทุกท่าน 
สำาหรับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และสร้างผลงานที่ดีให้กับบริษัท
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Mr. Makoto Teraura

กรรมการ

นายทวีฉัตร จุฬางกูร
Mr. Thaveechat Jurangkool

กรรมการ

นายกรกฤช จุฬางกูร
Mr. Kornkrit Jurangkool

กรรมการ

นายคะซึโยชิ โองากิ
Mr. Katsuyoshi Ogaki

กรรมการ

นายกวี วสุวัต
Mr. Kavee Vasuvat
กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอภินันท์ ณ ระนอง
Mr. Apinan Na Ranong

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

นายปริญญา ไววัฒนา
Mr. Prinya Waiwatana
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

นายฉัตรชัย เอียสกุล
Mr. Chatchai Earsakul
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท 
แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
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ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร

นายสรรเสริญ จุฬางกูร
Mr. Sunsurn Jurangkool
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายชูทอง พัฒนะเมลือง
Mr. Choothong Patanatmarueng

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสริศ พัฒนะเมลือง
Mr. Sarit Patanatmarueng

กรรมการผู้จัดการ

นายคะซึโยชิ โองากิ
Mr. Katsuyoshi Ogaki
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส

(ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)

นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ
Mr. Sawat Sukaachin

ผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานคุณภาพ)

นายสุทน เปรมปรี
Mr. Suthon Prempree

ผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานผลิต)

นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
Ms. Sirina Patanatmarueng

ผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานบริหารธุรกิจ)
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โ ค ร ง ส ร้ า ง อ ง ค์ ก ร

โครงสร้างขององค์กร ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

ฝ่ายจัดเตรียมชิ้นส่วน
การผลิต

ฝ่ายสรรหาว่าจ้าง
และฝึกอบรม



ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ที่ สํ า คั ญ

 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จำากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2521 โดยมีผู ้ก ่อตั้งหลัก 2 ท่าน คือ
นายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมลือง บริษัทมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำานวน 4 ล้านบาท และมีกำาลังการผลิตใน 
ช่วงแรก 250,000 เส้นต่อปี ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญของบริษัท

ปี 2549
 -  ย้ายที่ตั้งโรงงานและสำานักงานจากจังหวัดสมุทรปราการ มายังนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 

ปี 2550 
 -  ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจำานวน 2 บัตร คือ
  บัตรที่ 1 ส่งเสริมการลงทุนในโครงการโยกย้ายสถานประกอบการ 
  บัตรที่ 2 ส่งเสริมการลงทุนในโครงการขยายการดำาเนินงานของบริษัท  
 -  ได้รับรางวัล Q1 จาก AutoAlliance โดยเป็นรางวัลสำาหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีการจัดการด้านคุณภาพดีเยี่ยม 

ปี 2551
 -  ได้รับรางวัล Quality Control Cycle (QCC) จาก Thai Hino Co-Operation Club โดยเป็นรางวัลด้านการปรับปรุงการ 
    ควบคุมคุณภาพโดยลดของเสียในกระบวนการผลิต 
 -  ได้รับรางวัล Toyota Production System (TPS) ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในประเภท Group Sub Leader ติดต่อกันเป็น
    ปีที่ 2 จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด โดยเป็นรางวัลด้าน 
    การลดต้นทุนด้วยการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 -  จัดตั้งศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ และได้รับการรับรองจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น

ปี 2552 
 -  ได้รับรางวัล Quality Award the Satisfies 2009 จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด 
 -  ได้รับรางวัล Gold Certificate TCC Safety Activity of Level A จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียร่ิง 
     แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด 
 -  ได้รับรางวัล Thank You Award จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด 
     ซึ่งมอบให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในระบบ Toyota Production System (TPS) และให้คำาแนะนำาการจัดทำาระบบให้กับ 
    บริษัทอื่น ๆ จนประสบความสำาเร็จได้
 -  ได้รับรางวัล D 2009 Delivery Award จากฮอนด้ากรุ๊ป ซึ่งเป็นรางวัลสำาหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีผลการจัดส่งสินค้าดีเด่น 
    ประจำาปี
 -  นำาโปรแกรม SAP มาใช้บริหารจัดการกระบวนการผลิตทั้งระบบ ตั้งแต่วางแผนการผลิตไปจนถึงการส่งมอบสินค้า 
    และเรียกเก็บเงิน 
 -  ให้บริการทดสอบสายควบคุม และบริการทดสอบชิ้นส่วนให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนของบริษัท 
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ปี 2553
 -  ได้รับ Award of Quality ในด้าน Quality Achievement จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด
 -  ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น สามารถขยายการให้
    บริการทดสอบไปยังบริษัทในเครือไฮเล็กซ์ทั่วโลก 
 -  ได้รับรางวัลโครงการ Productivity Facilitator 2010 จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจำานวน 3 รางวัล ได้แก่ ผู้บริหาร
    องค์กรดีเด่น, องค์กรดีเด่นประเภทอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์, และ Productivity Facilitator ดีเด่น 
ปี 2554 
 -  ได้รับรางวัล Bronze Award ในด้าน Supplier ดีเด่นจากบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด
 -  ได้รับรางวัล QCD Improvement Supplier in 2010 Awards สำาหรับผู้ผลิตที่มีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านคุณภาพ 
    ต้นทุน และการส่งมอบดีเยี่ยม จากคณะบุคคลผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ
 -  ได้รับรางวัล Supplier Evaluation Score in Delivery Awards ในด้านการส่งมอบงานดีเด่นสูงสุดปี 2551- 2553 จากบริษัท 
     อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด 
ปี 2555
 -  ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025: 2005) จากสำานักงานมาตรฐาน 
    อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นการรับประกันความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
 -  ได้รับรางวัล Improvement Award จาก Thai Suzuki Motor Co., Ltd. ซึ่งเป็นรางวัลสำาหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนด้านที่มีการ 
    จัดส่งสินค้าดีเด่นติดต่อกัน 3 ปี
 -  ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน จำานวน 1 บัตร คือ
    บัตรที่ 3 ส่งเสริมการลงทุนในโครงการขยายการดำาเนินงานของบริษัท
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ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ บ ริ ษั ท

1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

 ชื่อบริษัท     : บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”)

 เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000145

 ประเภทธุรกิจ  : ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง 

     รถยนต์ โดยจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่  

     ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ

 ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำาบลพานทอง อำาเภอพานทอง 

 และโรงงาน   จังหวัดชลบุรี 20160

 เว็บไซต์บริษัท  : www.thaisteelcable.com

 โทรศัพท ์  : (038) 447 200 - 21

 โทรสาร  : (038) 185 030

 ทุนจดทะเบียน  :  268,500,000 บาท (เรียกชำาระแล้ว 259,800,000 บาท)

2  ข้อมูลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

 บริษัทมิได้ถือหุ้นใด ๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น

3  ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

 นายทะเบียน  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

   เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

   โทรศัพที่       : (02) 229 2800

   โทรสาร       : (02) 359 1259

 ผู้สอบบัญชี  ดร. จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล

   ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 6720

   บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำากัด

   เลขที่ 100 ถนนพระราม 4 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

   โทรศัพท์       : (02) 623 3300

   โทรสาร       : (02) 623 3020 - 1
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ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ
แ ล ะ โ ค ร ง ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ ข อ ง บ ริ ษั ท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 1. สายควบคุม (Control Cable) ประกอบด้วย
    - สายควบคุมระบบต่าง ๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิดฝากระโปรงหน้า-หลัง สายสตาร์ท 
              เครื่องยนต์ สายคันเร่ง สายเกียร์ เป็นต้น
    - สายควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรค สายคลัช สายวัดรอบ 
       สายเร่งความเร็ว เป็นต้น
 2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุม 
    สำาหรับรถยนต์ทุกประเภท
 
 โดยจำาหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ช้ันนำา ตลอดจนศูนย์อะไหล่และบริษัทผู้ค้ารายย่อยต่าง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า           และเครื่องหมายการค้าของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นได้แก่      
และ “HI-LEX” โดยผลิตภัณฑ์ใดทำาการผลิตภายใต้สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ทำากับ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
นั้น บริษัทก็จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นด้วย
 บริษัทได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานว่า ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพดี ราคาเหมาะสม และมีการบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย 
 ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดสำาหรับสายควบคุมสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย โดยมีลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัท
ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำาของทั้งประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัท 
ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำากัด ให้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ด้วย

โครงสร้างรายได้ของบริษัท  
   บริษัทมีการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับคู่ค้าท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตาม 
ผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2553 - 2555 ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

สายผลิตภัณฑ์
2553 2554 2555**

รายได้
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

รายได้
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

รายได้
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

รายได้จากการขายในประเทศ 2,551 95 2,127 93 2,292 96
- สายควบคุมรถยนต์ 1,586 59 1,320 58 1,501 63
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 544 20 495 22 447 19
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 416 16 304 13 339 14
- อื่น ๆ 5 - 8 - 5 -
รายได้จากการขายต่างประเทศ 67 3 126 5 63 3
- สายควบคุมรถยนต์ 15 1 14 1 15 1
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 6 - 37 1 - -
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ - - - - - -
- อื่น ๆ 46 2 75 3 48 2
รายได้อื่น
- อื่น ๆ 47 2 43 2 26 1

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

** ข้อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท)



แ น ว โ น้ ม ภ า ว ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
แ ล ะ ก า ร แ ข่ ง ขั น ใ น อ น า ค ต 

14  |  รายงานประจำาปี 2555

	 ในปี	2555	ท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีการขยายตัวอย่างมาก	มีรถรุ่นใหม่	ๆ	เข้าสู่ตลาด	เช่น	อีโคคาร์จากหลายค่าย 

หรือ	รถกระบะรุ่นใหม่	ๆ	รวมไปถึงนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ	ทำาให้ยอดการผลิตสูงถึง	2,000,000	คันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 

และคาดการณ์ว่าน่าจะสูงถึง	2,400,000	คัน	เมื่อเทียบกับปี	2554	จะมีการเติบโตที่สูงขึ้นมากกว่า	50%	ซึ่งการผลิตที่ลดลงในปี	2554 

มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงต้นปี	และเหตุการณ์น้ำาท่วมประเทศไทยครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี	

	 ในปี	2556	ที่จะถึงนี้	คาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก	5	-	10%	โดยจะมีรถรุ่นใหม่	ๆ	ออกสู่ตลาดอย่าง 

ต่อเน่ือง	อีกท้ังทุกบริษัทผู้ผลิตรถยนต์	(โดยเฉพาะญ่ีปุ่น)	ยังได้ลงทุนต่อเน่ืองในการเพ่ิมกำาลังการผลิต	เน่ืองจากปัญหาค่าเงินเยนท่ีสูงมาก 

และความขัดแย้งระหว่างเร่ืองสิทธิครอบครองหมู่เกาะระหว่างจีน	-	ญ่ีปุ่น	ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตในท้ังสองประเทศ 

มีความเป็นไปได้สูงที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อทดแทน	ส่งผลให้ประเทศไทยน่าจะสามารถผลิตรถยนต์ได้มากขึ้น

	 ในระยะยาว	ประเทศไทยมีเป้าหมายท่ีจะผลิตรถยนต์ให้ถึง	3,000,000	คันในอีก	5	ปีข้างหน้า	ซ่ึงจะทำาให้เราเป็นผู้ผลิตรถยนต์ 

ติดอันดับ	1	ใน	10	ของโลก	ในสภาวะการแข่งขันต่างประเทศปัจจุบัน	ผู้ผลิตรถยนต์ใช้นโยบายการจัดซ้ือแบบ	Global	Sourcing	ซ่ึงจะ 

ทำาการเปรียบเทียบราคาชิ้นส่วนวัตถุดิบจากผู้ผลิตทั่วโลก	ซึ่งหมายความว่า	เรามีทั้งโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น	และมีโอกาสที ่

จะถูกคู่แข่งแย่งลูกค้าในเวลาเดียวกัน	ผู้ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่มักจะถูกเปรียบเทียบราคากับประเทศอินโดนีเซีย	จีน	อินเดีย	และญ่ีปุ่น 

การเสนอราคาจึงจำาเป็นต้องคำานึงถึงราคาของผู้ผลิตในประเทศต่าง	ๆ	ดังที่ได้กล่าวไว้	โดยผู้ที่ทำาราคาได้ถูกที่สุดจะมีโอกาสได้รับเลือก 

มากที่สุด	

	 แต่ในอีกมุมหนึ่ง	ความสามารถในการจัดส่งและการดูแลคุณภาพก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตรถยนต์พิจารณาอยู่เสมอ	ยกตัวอย่าง 

เช่น	การใช้ฐานการผลิตแห่งเดียวสำาหรับส่งชิ้นส่วนให้กับประเทศต่าง	ๆ	จะต้องคำานึงถึงการทำาสต๊อกสินค้าให้มีปริมาณเพียงพอ	 

การบริหารการจัดส่งเพ่ือรองรับการผลิตแบบ	Just-in-time	จะทำาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ	ความแตกต่างด้านภาษา	ซ่ึงยังคงพบเสมอ 

ในการติดต่องานข้ามประเทศ	และการแก้ไขปรับปรุงด้านคุณภาพ	ก็ไม่สามารถดำาเนินการได้รวดเร็วเช่นเดียวกับการซ้ือภายในประเทศ	

	 ดังน้ัน	แม้ว่าราคาในหลายประเทศจะต่ำากว่าของประเทศไทย	แต่เม่ือพิจารณาท้ังสามปัจจัยรวมกัน	สินค้าท่ีผลิตจากประเทศไทย 

มีราคาสูงกว่าอินเดียและจีน	แต่ราคาและคุณภาพยังเป็นรองญี่ปุ่น	และการที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของอาเซียน	จึงเป็น 

ข้อได้เปรียบในการท่ีผู้ผลิตรถยนต์จะใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าภายในภูมิภาค	จึงสามารถมองได้ว่า	อุตสาหกรรมยานยนต์ 

ไทยนั้นยังมีความได้เปรียบและโอกาสไม่น้อยเช่นกัน

สถิติยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์

(หน่วย : คัน)

ปี รถยนต์ รถจักรยานยนต์

ยอดผลิต ยอดขาย 
ในประเทศ

ยอดส่งออก อัตราการ
เติบโตของ

ยอดผลิต (%)

ยอดผลิต ยอดขาย 
ในประเทศ

ยอดส่งออก อัตราการ
เติบโตของ

ยอดผลิต (%)

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

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

2555** 1,723,618 981,753 741,865 18 2,024,044 1,786,738 237,306 (1)

** ข้อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท)                          

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2555
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ปั จ จั ย ค ว า ม เ สี่ ย ง

   ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่          
   บริษัทมีการทำาสัญญารับความช่วยเหลือในด้านพึ่งพาเครื่องหมายการค้า ภายใต้ชื่อ                  และ “HI-LEX” 
    และด้านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิล 
   ควบคุมจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) เป็นลายลักษณ์อักษร 

   บริษัทส่ังซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน เน่ืองจากไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจำาหน่าย 
   ภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที่จะผลิตเอง อย่างไรก็ดี ไม่มีสัญญาที่ควบคุมในการจัดซื้อวัตถุดิบ 
   ระหว่างกันแต่อย่างใด  

    สำาหรับความเสี่ยงด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบนั้น บริษัทก็สามารถจัดซื้อจากผู้ผลิตอื่นแทนการสั่งซื้อจาก 
   ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นได้ แต่อาจมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ต่างจากเดิม ในปัจจุบัน บริษัทได้สรรหาแหล่งจัดซื้อ 
   วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน โดยเฉพาะค่าขนส่งและภาษีนำาเข้าลงได้  

   ส่วนความเสี่ยงในแง่ของสัญญาฯ ดังกล่าวนั้น  บริษัทเห็นว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นจะต่อสัญญาให้อย่างแน่นอน เนื่องจาก 
   ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ันได้ให้คำารับรองเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ว่า หากสัญญาปัจจุบันหมดอายุ จะต่อสัญญาให้อีกคราวละ 5 ปี
    (ซึ่งเป็นนโยบายการต่อสัญญาที่ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ใช้กับบริษัทในเครือทุกบริษัท) ประกอบกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น  
   มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมทุนและเป็นพันธมิตรท่ีดีต่อกันมาเป็นเวลานานกว่า 33 ปี ทำาให้มีความม่ันใจ 
   ว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้น และให้การสนับสนุนบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป 

   ด้วยเหตุนี้ ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่ำา

   ความเสี่ยงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ
   บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการต่างชาติที่ย้ายฐานการผลิตชิ้นส่วนเข้ามา 
   ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ปัจจัยหลักที่จะทำาให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้คือ คุณภาพ 
    ต้นทุนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความ 
   มั่นใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้กำาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำาคัญ คือ มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการ 
   ดำาเนินงานลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดส่งท่ีตรงต่อเวลา และการกำาหนดราคาผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมและสามารถ 
   แข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ผลิตชั้นนำาที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
   เหล่านี้มาโดยตลอด ประกอบกับได้มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำางาน 

   ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงต่ำาที่คู่แข่งขันจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขันได้ในระดับเดียวกัน เนื่องจากจะต้องลงทุนสูงและ 
   ไม่สามารถดำาเนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกับบริษัท

   ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
   ในปี 2555 บริษัทได้จัดซื้อวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมูลค่ารวมกว่าร้อยละ 50 ของ 
   มูลค่าวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบท่ีบริษัทจัดซ้ือท้ังหมด โดยราคาวัตถุดิบเหล่าน้ีได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคา 
   ซื้อขายอันเนื่องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าวในตลาดโลก ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย 
   ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท 

•

•

•



   อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิดความผันผวนถึงขนาดท่ีมีนัยสำาคัญ  บริษัทสามารถจะปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง 
   กับต้นทุนวัตถุดิบที่มีความผันผวนนั้นได้ ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนที่บริษัททำากับลูกค้านั้น ได้กำาหนดให้บริษัท 
   และลูกค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นคร้ังคราว เช่น ทุก ๆ 6 เดือน หรือทุก ๆ คร้ังท่ีราคาวัตถุดิบมีการเปล่ียนแปลง 
   ตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งการปรับราคาแต่ละครั้งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทำาการตกลงร่วมกัน โดยบางครั้งลูกค้าจะ 
   ยินยอมให้ทำาการปรับราคาย้อนหลังด้วย ซึ่งการปรับราคาได้ดังกล่าวจะช่วยทำาให้ผลกระทบจากความผันผวนของราคา 
   วัตถุดิบลดลง และบริษัทได้กำาหนดนโยบายให้ให้ผู้ผลิตทำาการลดต้นทุนเพื่อเกิดการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ซึ่งเมื่อผู้ผลิต 
   มีความแข็งแกร่ง มีต้นทุนการบริหารจัดการที่ต่ำาแล้ว ก็จะสามารถควบคุมราคาขายให้มีเสถียรภาพได้ แม้ราคาวัตถุดิบจะ 
   สูงขึ้นก็ตาม

           ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
   ในปี 2555 บริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่นำาเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 42 ของยอดซื้อ 
   วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด โดยบริษัทมียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดที่เป็นสกุลเงินตรา 
   ต่างประเทศตลอดทั้งปีเทียบเท่าเงินบาทจำานวนประมาณ 474 ล้านบาท ซึ่งทำาให้บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ 
   อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับตัวสูงขึ้น 

   อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับอนุมัติวงเงินในการซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงวงเงินดังกล่าว 
   จะช่วยให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ โดยบริษัทพิจารณา 
   ตามความจำาเป็นและเหมาะสม

           ความเส่ียงจากการพ่ึงพาลูกค้ารายใหญ่
   ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 6 ราย และผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่  
   2 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทเหล่าน้ีคิดเป็นประมาณร้อยละ 88 ของรายได้รวมของบริษัท ในปี 2555 
    ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงด้านรายได้หากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งลดปริมาณการผลิตหรือเลิกการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 
   จากบริษัทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำาเนินการของบริษัทในอนาคต

   อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ที ่
   ดำาเนินธุรกิจมากว่า 33 ปี โดยได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตจนมีช่ือเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตท่ีได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและ 
   เพ่ิมความรวดเร็วในการดำาเนินงาน อีกท้ัง การทำาธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน 
    มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุมชั้นนำาของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการเป็นบริษัทใน 
   กลุ่มของซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ ์
   ในธุรกิจมานาน เป็นผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มซัมมิท 
    คอร์ปอเรช่ันครอบคลุมถึงอุปกรณ์และช้ินส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะท่ีน่ัง ผนังประตูข้าง 
    ฯลฯ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำาให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ต่ำาที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหล่านี้จะเปลี่ยนไป 
   สั่งซื้อจากคู่แข่งของบริษัท 
 
   อนึ่ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยมีแผนการจะเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้นเพื่อเป็นการลด 
   ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย
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   ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอำานาจบริหารจัดการบริษัท และ 
   ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท 
   ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม คือกลุ่มจุฬางกูร กลุ่มพัฒนะเมลือง และไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยถือหุ้นรวมกัน 
           ในประมาณร้อยละ 79 ของทุนจดทะเบียนและชำาระแล้วของบริษัท ซึ่งสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด 
           ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื่อทำาการตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ ในบางกรณี 
           ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือของผู้ถือหุ้นรายอ่ืน นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
   ยังเป็นผู้มีอำานาจในการบริหารจัดการบริษัท โดยดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทถึง 7 ท่าน จากท้ังหมด 11 ท่าน จึงมีความเส่ียง 
   จากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อำานาจบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จ และบริหารจัดการไปในทางที่ขัดแย้งกับผลประโยชน ์
   ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้
 
   อย่างไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการท้ังส้ิน 4 ท่าน ท้ังหมดเป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท 
    สามารถทำาหน้าที่ตรวจสอบการดำาเนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้อย่างเพียงพอ อีกทั้ง 
   บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบของบริษัท 
    ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบจะนำาไปปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ 
   ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
           ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น

   ความเสี่ยงจากการชดใช้ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim) 
   ตามท่ีบริษัทมีหน้าท่ีในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษัทน้ัน กรณีท่ีเกิดความเสียหาย 
   อันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนระบุให้บริษัทต้องชำาระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งหาก 
      ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัทชำาระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ ในจำานวนเท่ากับหรือมากกว่ายอดขาย 
   ของบริษัท และศาลมีคำาสั่งเป็นที่สุดให้ บริษัทชำาระเงินจำานวนดังกล่าว บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจ 
   ในอนาคต รวมทั้งการที่บริษัทต้องร่วมรับผิดกับผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หากมีผู้บริโภคได้รับความเสียหาย 
        อันเกิดจากข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

   ในแต่ละปีที่ผ่านมา ลูกค้าได้เรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์อยู่บ้าง แต่เป็นจำานวนเงินที่น้อยมาก 
   เมื่อเทียบกับยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ปกติของการดำาเนินธุรกิจยานยนต ์
    ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และเท่าที่ผ่านมาไม่เคยมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อ 
   การดำาเนินงานปกติของบริษัทแต่ประการใดนอกจากน้ีบริษัทยังตระหนักถึงความสำาคัญในเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังน้ัน 
   ก่อนการส่งให้ลูกค้า บริษัทจะทำาการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วนและสรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชย 
   ค่าเสียหายทุก ๆ ครึ่งปี เพื่อนำาผลลัพธ์ไปวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไปอีกด้วย ซึ่งบริษัท 
   เชื่อว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทต้องชำาระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ได้ 

•

•
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   ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
   การดำาเนินการของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นสำาคัญ 
    ซึ่งหากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงักงัน บริษัทก็จะได้รับผลกระทบในการ 
   ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน 

   อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และภาครัฐมีนโยบายชัดเจน 
   ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมรถยนต์ของภูมิภาคเอเชีย ทำาให้โอกาสท่ีอุตสาหกรรมยานยนต์ 
   จะเข้าสู่ภาวะถดถอยมีน้อยลง และช่วยลดความเส่ียงจากการท่ีบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการท่ีธุรกิจของบริษัทต้องพ่ึงพา 
   อุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ลงได้
  
   ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
   บริษัทอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดแก่บริษัทคู่แข่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็น 
   อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ  

   เนื่องจากการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเที่ยงตรง เพื่อให้ได้คุณภาพ 
   ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ในการสั่งซื้อชิ้นส่วนสำาหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นนั้น 
   บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะทำาการคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ 
   ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้รับคำาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่องตลอดอายุ 
   การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นนั้น ๆ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงรุ่นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีผลต่อการ 
   เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์มากนัก 

   ดังนั้น บริษัทในฐานะที่เป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์  
   ซึ่งดำาเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 33 ปี เป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ มีผลงานและชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับอย่าง 
   กว้างขวางในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาเป็นเวลานาน จึงได้เปรียบคู่แข่งอื่น ๆ ในการผลิตสายควบคุมและ 
   ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เพื่อประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  
   บริษัทจึงมั่นใจว่า ยังสามารถจะแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร ถื อ หุ้ น แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร

         ผู้ถือหุ้นของบริษัท  
 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 มีดังนี้

 หมายเหตุ:   1) กลุ่มจุฬางกูร ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย ได้แก่

      2) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นประกอบด้วย

        

ลำาดับที่ ผู้ถือหุ้น ทุนชำาระแล้ว
จำานวน 259,800,000 บาท

จำานวนหุ้น ร้อยละ

1 กลุ่มจุฬางกูร       106,416,800       40.96

2 ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น 70,000,000 26.94

3 กลุ่มพัฒนะเมลือง         31,248,900        12.03

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด    13,027,900          5.01

5 นายสง่า วีระวัฒกานนท์      8,000,000          3.08

6 นายไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข      6,500,000          2.50

7 นายดำารงค์ กุลธนพงศ์      6,000,000          2.31

8 นางสาววราภรณ์ สงฆ์ประชา      2,105,400          0.81

9 นายไพศาล ชาติพิทักษ์      1,500,000          0.58

10 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ 14,101,000 5.78

รวม 259,800,000 100

- นายสรรเสริญ จุฬางกูร ถือหุ้นจำานวน 83,115,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.99 ของทุนชำาระแล้ว 

- นายทวีฉัตร จุฬางกูร ถือหุ้นจำานวน 19,109,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  7.36 ของทุนชำาระแล้ว 

- นายกรกฤช จุฬางกูร ถือหุ้นจำานวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.54 ของทุนชำาระแล้ว

- นายอภิชาติ จุฬางกูร ถือหุ้นจำานวน 192,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.07 ของทุนชำาระแล้ว

1. Teraura Investment Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 19.83

2. JP Morgan Chase Bank ถือหุ้นร้อยละ 4.74

3. Teraura Scholarship Foundation ถือหุ้นร้อยละ 4.06

4. Nippon Life Insurance Company ถือหุ้นร้อยละ 3.66

5. State Street Bank and Trust Company ถือหุ้นร้อยละ  3.56

6. Japan Trustee Services Bank, Ltd. ถือหุ้นร้อยละ  3.34

7. BBH For Fidelity Low–Priced Stock Fund ถือหุ้นร้อยละ 3.13

8. Melon Bank Treaty Clients Omnibus ถือหุ้นร้อยละ 2.89

9. Northern Trust Company ถือหุ้นร้อยละ  2.49

10. Honda Motor Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 2.22

              (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2555)
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         การจัดการ
 (1) โครงสร้างการจัดการ 
     บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
      คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน รายละเอียดดังต่อไปนี้
     1. คณะกรรมการบริษัท
        คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 มีจำานวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
        - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร     จำานวน 4 ท่าน
        - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร     จำานวน 3 ท่าน
        - กรรมการที่เป็นอิสระ    จำานวน 4 ท่าน 

     กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

     นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือ นายทวีฉัตร จุฬางกูร หรือ นายกรกฤช จุฬางกูร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ
     นายชูทอง พัฒนะเมลือง หรือ นายสริศ พัฒนะเมลือง หรือ นายคะซึโยชิ โองากิ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญ 
     ของบริษัท หรือ นายชูทอง พัฒนะเมลือง หรือ นายสริศ พัฒนะเมลือง ลงลายมือชื่อร่วมกับนายคะซึโยชิ โองากิ และ 
     ประทับตราสำาคัญของบริษัท  

ลำาดับที่ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายสรรเสริญ     จุฬางกูร ประธานกรรมการ

2 นายชูทอง        พัฒนะเมลือง รองประธานกรรมการ

3 นายสริศ          พัฒนะเมลือง กรรมการ

4 นายมากาโต      เทราอุรา กรรมการ

5 นายทวีฉัตร       จุฬางกูร กรรมการ

6 นายกรกฤช       จุฬางกูร กรรมการ

7 นายคะซึโยชิ      โองากิ กรรมการ

8 นายกวี           วสุวัต กรรมการอิสระ 

9 นายอภินันท์      ณ ระนอง กรรมการอิสระ

10 นายปริญญา      ไววัฒนา กรรมการอิสระ 

11 นายฉัตรชัย       เอียสกุล กรรมการอิสระ

- นายชูทอง พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจำานวน 16,997,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.54 ของทุนชำาระแล้ว

- นางอรสา พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจำานวน 12,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  4.62 ของทุนชำาระแล้ว

- นายสันติ พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจำานวน 1,641,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.63 ของทุนชำาระแล้ว

- นายสริศ พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจำานวน  460,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.18 ของทุนชำาระแล้ว

- นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจำานวน 150,100 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  0.06 ของทุนชำาระแล้ว

        3) กลุ่มพัฒนะเมลือง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 ราย ได้แก่
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 ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

 1.  ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเห็นชอบด้านกฎหมาย 
     ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
 2.  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด 
     พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
 3.  พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจาก 
     คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วย 
     หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี ่ยวข้อง เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุม 
     คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
 4.  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง 
     ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด
 5.  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา รวมถึงการพิจารณา 
     แต่งต้ังกรรมการผู้จัดการ กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอำานาจ 
     ให้กรรมการผู้จัดการทำาหน้าที่แทนบริษัท เกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
 6.  พิจารณาอนุมัติการกำาหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัท และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจาก 
     กรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
 7.  คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจพิจารณากำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทได้
 8.  พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น กระทำาการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน 
     คณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำานาจนั้น ๆ ได้
 9.  พิจารณาอนุมัติการกำาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
     และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  10. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำาไรสมควรพอที่จะทำาเช่นนั้นและรายงาน 
      ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
 11. พิจารณาอนุมัติเรื่องที่มีสาระสำาคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ การเข้าทำารายการระหว่างกันของบริษัท  
     รายการที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ 
      ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 12. พิจารณาอนุมัติเรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

 คุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” 

 1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท 
     หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจ 
    ควบคุมของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจาก 
    การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดาสมรส  
    พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ 
    ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท 
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 4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือ 
    ผู้บริหารของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
 5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ 
    เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ม ี
    อำานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
 6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการ 
    เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
    ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

 อนึ่ง คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่บริษัทกำาหนด มีความเข้มงวดกว่าข้อกำาหนดขั้นต่ำาของสำานักงานกลต. และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของบริษัท โดยกรรมการอิสระทั้งสี่ท่านนั้น ท่านหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ และอีกสามท่านเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบริหาร

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ
    การประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2553 เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 ได้อนุมัติให้คณะกรรมการตรวจสอบกลับเข้า 
    ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการมีคุณสมบัติตามที่สำานักงานกลต. 
     และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด และทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ 

 หมายเหตุ * นายปริญญา ไววัฒนา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

 โดยมีนางสาวเพ็ญศิริ เพชรกรรพุม (ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2552 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบข้ึน 
  ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสำานักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกาศและมีผลบังคับตั้งแต่
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 โดยได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

ลำาดับที่ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายกวี           วสุวัต ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 นายอภินันท์      ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ

3 นายปริญญา      ไววัฒนา* กรรมการตรวจสอบ

4 นายฉัตรชัย       เอียสกุล กรรมการตรวจสอบ
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 คุณสมบัติ “กรรมการตรวจสอบ”

 1. ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้นับรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา ที่ปรึกษาอื่นของบริษัท 
     บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 4. ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่น ๆ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่  
    อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
    ที่อาจทำาให้ขาดความเป็นอิสระ
 5. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท 
    ได้โดยอิสระ

 ขอบเขตหน้าที่และอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท โดยอ้างอิงตามประกาศ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และ 
 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี ้
 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ท่ีเหมาะสม 
    และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา 
    แต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ 
    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน 
    ของบุคคลดังกล่าว โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 
     อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำาหนด 
    ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
 6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย 
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตามที่ประกาศฯ ข้างต้นกำาหนดไว้ 
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 8. ดำาเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการบริษัท  
    ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำาความผิดตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัต ิ
     หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 
     พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
      และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
 9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำาซึ่งอาจมีผลกระทบ 
    อย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ 
    ของบริษัท เพ่ือดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ได้แก่ รายการท่ีเกิดความขัดแย้ง 
    ทางผลประโยชน์, การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องในที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน และหรือการฝ่าฝืน 
    กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 
    บริษัท หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการ 
    ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำาฯ ต่อสำานักงานคณะกรรมการ 
    กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
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 3. คณะกรรมการสรรหา 
    การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ได้อนุมัติคณะกรรมการสรรหา โดยมีวาระ 
    การดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

    โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง (ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานบริหารธุรกิจ) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา 

    ขอบเขตหน้าที่และอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา  
    พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 
    เป็นกรรมการของบริษัท 

 4. คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
    การประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2554 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2554 ได้อนุมัติคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน  
    โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

    โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง (ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานบริหารธุรกิจ) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำาหนด 
    ค่าตอบแทน

    ขอบเขตหน้าที่และอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
    พิจารณานโยบายท่ีเก่ียวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการ 
    กำาหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินโยบายการ 
    กำาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าว

ลำาดับที่ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายทวีฉัตร          จุฬางกูร ประธานกรรมการสรรหา

2 นายสริศ             พัฒนะเมลือง กรรมการสรรหา

3 นายกรกฤช          จุฬางกูร กรรมการสรรหา

ลำาดับที่ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายกวี              วสุวัต ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

2 นายอภินันท์         ณ ระนอง กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

3 นายปริญญา         ไววัฒนา กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
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 คณะผู้บริหาร
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 บริษัทมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

 ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
 กรรมการผู้จัดการมีอำานาจหน้าที่ดำาเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับ 
 ของบริษัท ท้ังน้ี การมอบอำานาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจท่ีทำาให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการ 
 ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือ 
 บริษัทย่อยของบริษัท ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องผ่านมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
  (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณารายการดังกล่าวตามท่ีข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกำาหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติ 
 รายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำาหนดขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอำานาจหน้าที่ได้ดังนี้
 1. รับผิดชอบดูแลการบริหารงานทั่วไปที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
 2. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในด้านบัญชี การเบิก-จ่ายเงินใด ๆ ของบริษัทที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 3. รับและจ้างพนักงานของบริษัทที่ไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยเป็นผู้มีอำานาจแทนบริษัทที่จะลงนามใน 
    สัญญาจ้างแรงงาน
 4. เข้าร่วมพิจารณางบประมาณของบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท
 5. พิจารณาเอกสารหรือสัญญาที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คำาแนะนำาและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
 6. ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

 เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางกสิตา พิทักษ์สงคราม ทำาหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอำานาจหน้าที่ตามที่กำาหนดไว ้
 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำาแนะนำา 
 แก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม 
 คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำาปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ 
 ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ 
 กำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

ลำาดับที่ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2 นายชูทอง พัฒนะเมลือง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3 นายสริศ        พัฒนะเมลือง กรรมการผู้จัดการ และ

รักษาการผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)

รักษาการผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานจัดหา)

4 นายคะซึโยชิ โองากิ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)

5 นายสุทน เปรมปรี ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานผลิต)

6 นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานคุณภาพ)

7 นางสาวสิริณา       พัฒนะเมลือง ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานบริหารธุรกิจ)
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 (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  
     การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนกรรมการชุดต่าง ๆ จะมีการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรอง 
     จากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำาเนินการตาม 
     นโยบายของบริษัท และคำานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมโดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีเวลาทำางานให้บริษัท 
     อย่างเพียงพอตามข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการ 
     ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
     หรือไม่ก็ได้

     หลักเกณฑ์และวิธีการที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท
     - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
     - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดเลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง 
       ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
     - บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ัง 
       ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมี 
       ใหป้ระธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
     - ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจำานวนกรรมการ 
       ในขณะนั้น ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
        (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่ง 
       ในปีแรกหรือปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกัน ส่วนปีถัดไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตำาแหน่งนานท่ีสุด 
       เป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง
     - ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
       สามในสี่ (3/4) ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ 
       จำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 (3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2555
     คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระ 
     ความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
     ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนี้
     ค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้
       ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม) ในอัตราเดียวกับปี 2554 คือ
       - ประธานกรรมการบริษัท   เป็นเงิน 35,000 บาท
       - กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย  เป็นเงิน 25,000 บาท
       จ่ายบำาเหน็จกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่าย จากผลการดำาเนินงานปี 2554
       ทั้งนี้ บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

     ค่าตอบแทนผู้บริหาร
       ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำาปี 2555 ปรับเพิ่มในอัตราไม่เกิน 10% ของอัตราในปีก่อนหน้า 
       การปรับค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับรองลงไปเป็นดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2555** มีรายละเอียดดังนี้

      ** ข้อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท)

 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

      ** ข้อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท) 

 2. ค่าตอบแทนอื่น
    -ไม่มี-

 (4) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
     บริษัทมีนโยบายควบคุมการใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำาคัญ และมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที ่
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด โดยมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในนำาข้อมูลไปใช้ 
     เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น จึงมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Code of Conflict of Interest) โดย 
     ได้จัดทำาวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมการใช้ข้อมูลภายใน และการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท การทำารายการ 
     ระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ บริษัทได้สื่อสารชี้แจงให้พนักงานรับทราบอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ 
      คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบเห็นการปฏิบัติที่ขัดต่อนโยบาย
     ดังกล่าว ให้รายงานผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี 

 (5) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
     บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ 25 ของกำาไรสุทธิหลังจากหักเงินสำารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ 
     ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำาเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการ 
     ดำาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำาคัญ และนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการจ่ายเงินปันผล 
     ให้กระทำาใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันท่ีคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ท้ังน้ีให้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง 
     ผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์

รายชื่อ ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เป็นตัวเงิน (บาท) รวมสุทธิ

บริษัท ตรวจสอบ กำาหนดค่าตอบแทน สรรหา บำาเหน็จ

1.  นายสรรเสริญ  จุฬางกูร 140,000 - - - 283,418 423,418

2.  นายชูทอง      พฒันะเมลอืง 125,000 - - - 283,418 408,418

3.  นายสริศ พฒันะเมลอืง 125,000 - - 25,000 283,418 433,418

4.  นายมากาโต    เทราอุรา - - - -   283,418 283,418

5.  นายทวีฉัตร     จุฬางกูร 125,000 - - 25,000 283,418 433,418

6.  นายกรกฤช     จุฬางกูร 125,000 - - 25,000 283,418 433,418

7.  นายคะซึโยชิ    โองากิ 125,000 - - - 283,418 408,418

8.  นายกวี           วสุวัต 125,000 75,000 50,000 - 283,418 533,418

9.  นายอภินันท์    ณ ระนอง 100,000 50,000 50,000 -   283,418 483,418

10. นายปริญญา   ไววัฒนา 125,000 75,000 50,000 - 283,418 533,418

11. นายฉัตรชัย เอียสกุล 125,000 75,000 - - 283,418 483,418

รวม 1,240,000 275,000 150,000 75,000 3,117,598 4,857,598

ค่าตอบแทน ปี 2554 จำานวนเงิน (ล้านบาท) ปี 2555** จำานวนเงิน (ล้านบาท)

เงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ 77.53 (จำานวน 8 ราย) 62.87 (จำานวน 7 ราย)
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ชื่อ-สกุล อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)

ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำางาน ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

1. นายสรรเสริญ  จุฬางกูร 71 มัธยมศึกษา 83,115,000 หุ้น
(31.99%)

บิดานายทวีฉัตร จุฬางกูร 
และนายกรกฤช จุฬางกูร

2521 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ 
รถจักรยานยนต์และชุดควบคุม 
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ไม่มี

2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ลงทุนและถือหุ้นในกิจการ
อื่น ๆ

2515 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโตซีท 
อินดัสตรี

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด

2529 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ 
อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้าง
ทำาแบบพิมพ์

2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง 
โอโต บอดี้ เวิร์ค

ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
จากการปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนท่อ
ไอเสีย

2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง 
โอโตซีท แมนูแฟคเจอริ่ง

ผลิตโครงเบาะพร้อม
พนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน

2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.โอโต แอดวานซ์ 
แมททีเรียล แมนูแฟค
เจอริ่ง

ผลิต Dry Mat, Sound 
Insulation แผ่นพลาสติก 
แผ่นเส้นใยอัดและแผ่น
พลาสติกเพื่อใช้ประกอบ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์

2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม 
อินดัสตรี

ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภท
โฟมเบาะรถยนต์

2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโต เทค 
อินดัสตรี

ผลิตท่อไอเสียรถยนต์

ป ร ะ วั ติ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท
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ชื่อ-สกุล อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)

ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำางาน ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง 
เซ็นเตอร์ 

ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ 
เครื่องฉีดพลาสติกโลหะ
งานไม้

2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ 
อินดัสตรี 

ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และ
เคลือบชิ้นส่วนรถยนต์

2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ 
โปรดักส์ 

ผลิต นำาเข้า ส่งออกและ 
รับจ้างผลิตพรมปูพื้น 
หัวหมอนเบาะรถยนต์

2517 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ไทยออโต อินดัสตรี ผลิต ขาย ชิ้นส่วน Press 
Part ของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์

2525 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท 
โอโตพาร์ท 

ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้
อุตสาหกรรมยานยนต์
ประเภทซิงค์ พลาสติก เหล็ก 
ทองเหลือง และปลอกสาย

2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท อีเล็คโทรนิค  
คอมโพเน้นท์ 

ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์

2531 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ.บางกอก อีเกิล วิง ผลิตชิ้นส่วน Press Part

2531 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล ผลิต ขาย และรับจ้างทำา 
พวงมาลัยรถยนต์และ 
กระปุกเกียร์รถยนต์

2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ 
แมททีเรียล 

นำาเข้าผลิตภัณฑ์ประเภท
เหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น 
รับจ้างตัดเหล็ก

2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โชว่า 
แมนูแฟคเจอริ่ง 

ผลิตและรับจ้างผลิตโช๊คอัพ

2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ 
พรู๊ฟ 

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
Mel Sheet, Resin Felt

2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ไทยซีทเบลท์ ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัด 
นิรภัยและสายเข็มขัดนิรภัย
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ชื่อ-สกุล อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)

ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำางาน ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ 
อินดัสตรี

ผลิตผ้าสำาหรับหุ้มเบาะ
รถยนต์

2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท 
โอโตรับเบอร์ 
แมนูแฟ็คเจอริ่ง

ผลิตชิ้นส่วนยางสำาหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอื่น ๆ

2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ 
เซอิร่า 

ผลิตน็อตพิเศษสำาหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์

2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท คูราตะ 
แมนูแฟคเจอริ่ง 

ผลิต ขาย แกนพวงมาลัย
รถยนต์

2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แอนเซ่ 
ออโตพาร์ท 

ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ 
ระบบล็อค ประตูรถยนต์ 
ฝากระโปรงรถยนต์ 

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท อินดัสตรี้  
(ประเทศไทย)  

ธุรกิจให้เช่า

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.จอห์นสัน 
คอนโทรลส์ แอนด์ 
ซัมมิท อินทีเรียส์ 

ผลิตเบาะนั่งรถยนต์

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอช เอส เอช ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น

2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ 
กอล์ฟคลับ

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ 

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ฮายาม่า 
อินเตอร์เทรด 

จำาหน่ายชิ้นงานพรม  
แผ่นยางที่ใช้กับรถยนต์

2546 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.มารูบิชิ ซัมมิท 
อินดัสตรี เวียดนาม

ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท  ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

30  |  รายงานประจำาปี 2555



ชื่อ-สกุล อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)

ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำางาน ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ไฮย่า 
(ประเทศไทย)

ผลิตและซ่อมแซมเครื่อง 
จักรและอุปกรณ์การผลิต

2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอซูกะ 
แมนูแฟคเจอริ่ง 

ผลิตเบรคมือรถยนต์

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท รีเทอร์ 
นิทโตกุ ซาวด์ พรู๊ฟ 

ผลิตเพื่อขายและส่งออกซึ่ง
วัสดุกันเสียงสำาหรับรถยนต์

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ 
คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง

ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้ง
ชิ้นส่วนประกอบและ 
อุปกรณ์ของยานพาหนะ

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ท็อป ไฟล์ 
อิเล็คทรอนิค แอนด์ 
โอโตโมทีฟ

ผลิตหรือรับจ้างผลิตเครื่องมือ 
ผลิตชิ้นส่วน ตัวถังรถยนต์
และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อื่น ๆ

2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท 
ออนกรีน มีเดีย

ประกอบกิจการการพิมพ์

2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ 
เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ 

2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.แคสมา เรสซิ่ง ประกอบกิจการผลิต และ
จำาหน่ายสินค้า อุปกรณ์
ตกแต่งรถยนต์

2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท 
อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ 

ประกอบกิจการทดสอบ
คุณภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ 
ซัมมิท

ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์

2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ 
สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ 
เซ็นเตอร์

ประกอบกิจการฝึกอบรม

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.เซ็นทรัล มอเตอร์วีล 
(ประเทศไทย)

กระทะล้อ

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สตีล อัลลายแอนซ์ 
เซอร์วิส เซ็นเตอร์

Coil Steel
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ชื่อ-สกุล อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)

ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำางาน ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2. นายชูทอง พัฒนะเมลือง 69 ปริญญาโท
สาขาวิชา
รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย
รามคำาแหง

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

16,997,400 หุ้น 
 (6.54%)

บิดา
นายสริศ พัฒนะเมลือง และ
น.ส.สิริณา พัฒนะเมลือง

2521 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์

ไม่มี

2525 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท 
โอโตพาร์ท

ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้
อุตสาหกรรมยานยนต์ 
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก 
ทองเหลือง และปลอกสาย

2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท โอโต 
รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง 

ผลิตชิ้นส่วนยางสำาหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอื่น ๆ

2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ 
เซอิร่า 

ผลิตน็อตพิเศษสำาหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์

2531 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท สเตียริ่ง วีล ผลิต ขาย และรับจ้างทำาพวง
มาลัยรถยนต์และกระปุกเกียร์
รถยนต์

2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.อมตะ ซัมมิท 
เรดดี้ บิลท์ 

ให้เช่าและจำาหน่ายโรงงาน
สำาเร็จรูป

3. นายสริศ  พัฒนะเมลือง 38 ปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ
New Hampshire 
College,
สหรัฐอเมริกา

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

460,200 หุ้น 
 (0.18%)

บุตร
นายชูทอง พัฒนะเมลือง

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการสรรหา
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์และ 
ชุดควบคุมรางกระจก 
หน้าต่างรถยนต์

ไม่มี

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.พี. ทูลลิ่ง ออกแบบและจัดสร้างแม่พิมพ์
ทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้ง
เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

32   |  รายงานประจำาปี 2555



ชื่อ-สกุล อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)

ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำางาน ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท 
โอโตพาร์ท 

ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้
อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท  
ซิงค์ พลาสติก เหล็กทอง
เหลือง และปลอกสาย

2547- ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท 
โอโตรับเบอร์ 
แมนูแฟ็คเจอริ่ง

ผลิตชิ้นส่วนยางสำาหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอื่น ๆ

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ 
เซอิร่า

ผลิตน็อตพิเศษสำาหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์

4. นายมากาโต เทราอุรา 75 Mechanical 
Engineering, 
Faculty of 
Technology,  
Shizuoka 
University,
ญี่ปุ่น

ไม่มี ไม่มี 2524 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์

ไม่มี

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ Dae Dong HI-LEX 
Inc. (Korea)

ผลิตชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ และ 
Door Module

2523 - ปัจจุบัน กรรมการ Dae Dong System 
Co., Ltd.

ผลิตสายควบคุมรถยนต์

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ Guangzhou TSK 
Control Cable Co., 
Ltd.

ผลิตชิ้นส่วนสำาหรับรถยนต์

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์

2532 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Controls Inc. ผลิตชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ และ 
Rear Slider

2518 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ HI-LEX Corporation ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
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ชื่อ-สกุล อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)

ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำางาน ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX India Private 
Ltd.

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ 
รถจักรยานยนต์และชุดควบคุม 
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX  Vietnam 
Co., Ltd.

ผลิตสายควบคุมรถ
จักรยานยนต์

2528 - ปัจจุบัน กรรมการ Izushi Cable, Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต์

2516 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX KANTO, Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต์

2524 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Saitama, Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ 
รถจักรยานยนต์และชุดควบคุม 
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

2532 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Shimane, Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์

2521 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Indonesia ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์

2532 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Parts. 
Indonesia

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

2516 - ปัจจุบัน กรรมการ Tajima TSK, Inc. ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

2515 - ปัจจุบัน กรรมการ TSK (Korea) Co., Ltd. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ 

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์

2535 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX America Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์
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ชื่อ-สกุล อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)

ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำางาน ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

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

ผลิตชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ และ 
Door Module

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ 
รถจักรยานยนต์และชุดควบคุม 
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ 
รถจักรยานยนต์และชุดควบคุม 
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ 
รถจักรยานยนต์และชุดควบคุม 
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

5. นายทวีฉัตร  จุฬางกูร 41 ปริญญาโท
สาขา Finance 
Webster 
University

19,109,300 หุ้น 
 (7.36%)

บุตร
นายสรรเสริญ จุฬางกูร

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ  
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ไม่มี

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโต 
บอดี้ อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้าง
ทำาแบบพิมพ์

2537 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.เอส เอ็น ซี 
ซาวด์ พรู๊ฟ

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
Mel Sheet, Resin Felt

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท 
โอโต รับเบอร์ 
แมนูแฟ็คเจอริ่ง

ผลิตชิ้นส่วนยางสำาหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ และ 
อิเล็กทรอนิคส์ และอื่น ๆ

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู. 
โฟม อินดัสตรี 

ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภท
โฟมเบาะรถยนต์ 

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโต 
เทค อินดัสตรี

ผลิตท่อไอเสียรถยนต์
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ชื่อ-สกุล อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)

ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำางาน ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ 
เซอิร่า

ผลิตน็อตพิเศษสำาหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ 
อินดัสตรี

ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และ
เคลือบชิ้นส่วนรถยนต์

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ  บจ.ซัมมิท อินดัสตรี้ 
(ประเทศไทย)

ธุรกิจให้เช่า

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ลงทุนและถือหุ้นในกิจการ
อื่น ๆ

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโตซีท 
อินดัสตรี

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง 
โอโต ซีท 
แมนูแฟคเจอริ่ง

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิง
และอุปกรณ์เลื่อน

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง 
โอโต บอดี้ เวิร์ค

ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จาก
การปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนท่อไอเสีย

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ 
แมททีเรียล

นำาเข้าผลิตภัณฑ์ประเภท
เหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้าง
ตัดเหล็ก

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง 
เซ็นเตอร์

ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ 
เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ 
โปรดักส์

ผลิต นำาเข้า ส่งออก และ
รับจ้างผลิตพรมปูพื้น 
หัวหมอนเบาะรถยนต์

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.โอโต แอดวานซ์ 
แมททีเรียลแมนูแฟค
เจอริ่ง

ผลิต Dry Mat, Sound 
Insulation แผ่นพลาสติก 
แผ่นเส้นใยอัดและแผ่น
พลาสติก เพื่อใช้ประกอบ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์



ชื่อ-สกุล อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)

ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำางาน ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ 
กอล์ฟคลับ

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยซีทเบลท์ ผลิตและขายผลิตภัณฑ์
เข็มขัดนิรภัยและสาย
เข็มขัดนิรภัย

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ 
อินดัสตรี 

ผลิตผ้าสำาหรับหุ้มเบาะ
รถยนต์

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล ผลิต ขาย และรับจ้างทำา
พวงมาลัยรถยนต์และกระปุก
เกียร์รถยนต์

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.มารูบิชิ ซัมมิท 
อินดัสตรี เวียดนาม 

ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท 
โอโตพาร์ท

ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้
อุตสาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก 
ทองเหลือง และปลอกสาย

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอซูกะ 
แมนูแฟคเจอริ่ง 

ผลิตเบรคมือรถยนต์

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ไฮย่า 
(ประเทศไทย)

ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักร
และอุปกรณ์การผลิต

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ท็อป ไฟล์  
อิเล็คทรอนิค แอนด์  
โอโตโมทีฟ

ผลิตหรือรับจ้างผลิตเครื่องมือ 
ผลิตชิ้นส่วน ตัวถังรถยนต์และ
ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อื่น ๆ

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ 
คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง

ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้งชิ้น
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของ
ยานพาหนะ

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ออนกรีน 
มีเดีย

ประกอบกิจการการพิมพ์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ 
เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
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ชื่อ-สกุล อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)

ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำางาน ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.แคสมา เรสซิ่ง ประกอบกิจการผลิต และ
จำาหน่ายสินค้าอุปกรณ์ตกแต่ง
รถยนต์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี 
คอร์ปอเรชั่น

ประกอบกิจการ หา ซื้อ ขาย 
และให้เช่าเกี่ยวกับ 
สังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.เจ แม็ค 
พร็อพเพอร์ตี้ แอ็คเซ็ส

ประกอบกิจการจัดหา ซื้อ ขาย 
และให้เช่าเครื่องจักร รวมทั้ง
อุปกรณ์ชิ้นส่วนของสินค้า
ประเภทดังกล่าวทุกประเภท

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ 
สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ 
เซ็นเตอร์

ประกอบกิจการฝึกอบรม

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี 
เซ็นเตอร์

ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ 
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ  บจ. สตีล อัลลายแอนซ์ 
เซอร์วิส เซ็นเตอร์

Coil Steel

6. นายกรกฤช  จุฬางกูร 35 ปริญญาโท สาขา 
Technology
Management 
Program, 
American Inter 
Continental 
University, 
Los Angeles, 
สหรัฐอเมริกา

หลักสูตร : IOD
- Director 
  Accreditation  
  Program 
  (DAP 77/2009)

4,000,000 หุ้น 
(1.54%)

บุตร
นายสรรเสริญ จุฬางกูร

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการสรรหา
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์

ไม่มี

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ลงทุนและถือหุ้นในกิจการ
อื่น ๆ

2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโต 
บอดี้ อินดัสตรี 

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้าง
ทำาแบบพิมพ์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโตซีท 
อินดัสตรี 

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด
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ชื่อ-สกุล อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)

ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำางาน ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง 
โอโต บอดี้ เวิร์ค

ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
จากการปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนท่อ
ไอเสีย

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท 
แหลมฉบัง โอโต ซีท 
แมนูแฟคเจอริ่ง

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิง
และอุปกรณ์เลื่อน

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.โอโต แอดวานซ์ 
แมททีเรียล 
แมนูแฟคเจอริ่ง

ผลิต Dry Mat, Sound 
Insulation แผ่นพลาสติก 
แผ่นเส้นใยอัดและแผ่น
พลาสติก เพื่อใช้ประกอบ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม 
อินดัสตรี 

ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภท
โฟมเบาะรถยนต์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง 
เซ็นเตอร์ 

ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ 
เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ 
อินดัสตรี 

ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และ
เคลือบชิ้นส่วนรถยนต์

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโต เทค 
อินดัสตรี 

ผลิตท่อไอเสียรถยนต์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ 
โปรดักส์ 

ผลิต นำาเข้า ส่งออก และ
รับจ้างผลิตพรมปูพื้น 
หัวหมอนเบาะรถยนต์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ 
กอล์ฟคลับ

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ 

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.บางกอก อีเกิล วิง ผลิตชิ้นส่วน Press Part

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท โอโต 
รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง 

ผลิตชิ้นส่วนยางสำาหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอื่น ๆ

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล ผลิต ขาย และรับจ้างทำา
พวงมาลัยรถยนต์และ
กระปุกเกียร์รถยนต์
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ชื่อ-สกุล อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)

ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำางาน ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ 
แมททีเรียล

นำาเข้าผลิตภัณฑ์ประเภท
เหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น 
รับจ้างตัดเหล็ก

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ 
สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ 
เซ็นเตอร์

ประกอบกิจการฝึกอบรม

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี 
เซ็นเตอร์ 

ประกอบกิจการทดสอบ
คุณภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ออนกรีน 
มีเดีย

ประกอบกิจการการพิมพ์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ 
เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ 

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.แคสมา เรสซิ่ง ประกอบกิจการผลิต และ
จำาหน่ายสินค้าอุปกรณ์ตกแต่ง
รถยนต์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ  บจ.ไทยซีทเบลท์ ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัด
นิรภัยและสายเข็มขัดนิรภัย

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แอนเซ่ 
ออโตพาร์ท

ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบ
ล็อคประตูรถยนต์ 
ฝากระโปรงรถยนต์

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ 
คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง

ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้ง
ชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ 
ของยานพาหนะ

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ไทยออโตอินดัสตรี ผลิต ขาย ชิ้นส่วน Press 
Part ของรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์
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ชื่อ-สกุล อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)

ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำางาน ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท คูราตะ 
แมนูแฟคเจอริ่ง 

ผลิต ขาย แกนพวงมาลัย
รถยนต์

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอซูกะ 
แมนูแฟคเจอริ่ง 

ผลิตเบรคมือรถยนต์

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ไฮย่า 
(ประเทศไทย) 

ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักร
และอุปกรณ์การผลิต

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ 
ซัมมิท

ประกอบกิจการผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สตีล อัลลายแอนซ์ 
เซอร์วิส เซ็นเตอร์

Coil Steel

7. นายคะซึโยชิ  โองากิ 62 Machine and 
Technology 
Course, 
Higashiyodo 
Technical High 
School, ญี่ปุ่น

หลักสูตร : IOD
- Director 
  Accreditation
  Program 
  (DAP 74/2008)

ไม่มี ไม่มี 2551- ปัจจุบัน กรรมการ 
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส        
(ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์

ไม่มี

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์

2544 - 2548 หัวหน้าทีมกลุ่มงานประกัน
คุณภาพ

HI-LEX Corporation ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถ
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ชื่อ-สกุล อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)

ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำางาน ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

8. นายกวี  วสุวัต 78 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์
สาขาไฟฟ้ากำาลัง
Royal Melbourne 
Institute of 
Technology 
(RMIT),
ออสเตรเลีย

หลักสูตร : IOD
- Director  
  Accreditation 
  Program  
  (DAP 23/2004)
- Director  
  Certification         
  Program  
  (DCP 58/2005) 
- Audit  
  Committee  
  Program  
  (ACP 10/2005)
- Finance for     
  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)

ไม่มี ไม่มี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำาหนด
ค่าตอบแทน

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์

ไม่มี

ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ - 
สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมวิศวกรรม
ยานยนต์

2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ ผลิตชิ้นส่วน ดัดแปลง 
และประกอบยานยนต์
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ชื่อ-สกุล อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)

ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำางาน ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

9. นายอภินันท์ ณ ระนอง 63 ปริญญาตรี สาขา
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

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

ไม่มี ไม่มี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำาหนดค่า
ตอบแทน

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์

ไม่มี

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ  
ประธานบริหาร

บจ.เธอร์รีน 
อินเตอร์เทรด 

บริการจัดงานเลี้ยง

2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เอเพ็กซ์ 
ดีเวลลอปเม้นท์

บริหารจัดการโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
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ชื่อ-สกุล อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)

ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำางาน ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

10. นายปริญญา ไววัฒนา 66 ปริญญาตรี 
(บัญชีบัณฑิต)
สาขาการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

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

ไม่มี ไม่มี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำาหนดค่า
ตอบแทน

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์

ไม่มี                      

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการการลงทุน

บมจ.ไอร่า แคปปิตอล การลงทุนบริษัทอื่น

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการการกำากับ 
ดูแลกิจการ

บมจ.สามารถ
คอร์ปอเรชั่น

เทคโนโลยีและการสื่อสาร

2549 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนและผู้จัดการ สำานักงานพี แอนด์ 
แอสโซซิเอทส์

บริการให้คำาปรึกษาด้านบัญชี
และภาษีอากร



ชื่อ-สกุล อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555)

ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำางาน ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

11. นายฉัตรชัย เอียสกุล 58 ปริญญาโท สาขา
เศรษฐศาสตร์         
การวางแผนและ
นโยบาย
Northeastern 
University

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

ไม่มี ไม่มี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์

ไม่มี

2546 - 2550 ที่ปรึกษา บจ.แปซิฟิค กรุ๊ป อสังหาริมทรัพย์
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ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร

 บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยตระหนักถึงความสำาคัญและความรับผิดชอบ 
 ที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความร่วมมืออย่างเต็มที่ของทุกฝ่าย 
  ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งพยายามดังกล่าว ส่งผลไปยังผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 ที่บริษัทได้รับจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
 
 - การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม 
    และสมควรเป็นตัวอย่าง” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จาก 1 ใน 74 บริษัท และจากบริษัทเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน 450 บริษัท 

 หลักการกำากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งม่ันในการดำาเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยได้ให้ความสำาคัญต่อการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
  เพื่อความโปร่งใส เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายในการ 
 กำากับดูแลกิจการ แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
 1. คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรและทำาการเผยแพร่ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร 
     และพนักงานของบริษัท โดยคำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น 
 2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 
    กับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอและทันเวลาและควรแจ้งให้
    ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
    (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำาหรับนักลงทุน (Investor Information)”) เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัด 
    ส่งเอกสาร เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท 
    ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน
 3. ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากที่บริษัทแจ้งข่าวผ่านระบบของ 
    ตลาดหลักทรัพย์ (SET Community Portal)  นอกเหนือจากนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของบริษัทได ้
     เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลของการประชุม เป็นต้น
 4. คณะกรรมการบริษัทอำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดย
      กำาหนดวันประชุม ซึ่งไม่ใช่วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันนักขัตฤกษ์ กำาหนดเวลาประชุมไม่เช้าหรือเย็นเกินไป และมีการ 
      คมนาคมที่สะดวก 
      ใช้เกณฑ์วันกำาหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารการประชุมหรือข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุมมากข้ึน
      จัดเจ้าหน้าที่อำานวยความสะดวก ให้คำาแนะนำา และเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง

    ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำาคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่ม 
    วาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลสำาคัญไปจากท่ีได้นำาส่งต่อผู้ถือหุ้น ไม่จำากัดสิทธิการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นท่ีมาสาย 
     โดยให้สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมท้ังได้มีการบันทึกภาพ 
    และเสียงของการประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยรายงานการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นหลักฐานและสามารถ 
    ตรวจสอบได้
 5. ประธานท่ีประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและต้ังคำาถามต่อท่ีประชุมใน 
    เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทได้ รวมท้ังอาจเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
    แสดงความคิดเห็นและซักถาม พร้อมจัดทำาข้อมูลสรุปคำาถาม-คำาตอบท่ีสำาคัญ ซ่ึงจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และ 
    ให้กรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน 
     รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามหรือข้อมูลอื่นที่สำาคัญของบริษัทล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่มีคำาบอกกล่าวเรียกประชุม 
     มายังบริษัทได้ที่ compliance@thaisteelcable.com หรือโทรสารหมายเลข (038) 185 030 หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัท 
 6. กรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

•

•
•



 หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 1. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ 
    ให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนได้ 3 ท่าน แต่เข้าร่วมประชุมได้เพียงท่านเดียว หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดย 
    มีให้เลือกจำานวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ เพ่ือให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    และรวดเร็ว จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และในวาระแต่งตั้งกรรมการ จัดให้มี 
    การลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้เก็บ 
    บัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกราย ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อความโปร่งใสและ 
    สามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใน 
    หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วย ชื่อ รูปถ่าย อายุ การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประสบการณ์การ 
    ทำางาน และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจได้
 3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือการประชุมผู้ถือหุ้น หากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 
    ในวาระใด จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ และจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน 
    วาระดังกล่าวนั้น เพื่อให้ที่ประชุมสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถ 
    ตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม 
 4. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร จะไม่เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำาเป็น โดยเฉพาะวาระสำาคัญ 
    ที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
 5. คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นอย่างย่ิง จึงได้กำาหนด 
    แนวทางการป้องกันการนำาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร (รายละเอียดตามหัวข้อ  
    (4) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 27) 
 6. คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ต้องจัดส่ง 
    สำาเนารายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีนโยบาย 
    ในจรรยาบรรณของบริษัทให้หลีกเลี่ยง/งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผย 
    ข้อมูลแก่สาธารณชน พร้อมทั้งได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัททุกท่านทราบถึงประกาศของสำานักงาน 
    คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
    ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อก.ล.ต.  
    ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือ 
    ถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องรายงานภายใน 3 วันทำาการ ซึ่งต้องนำาส่งสำาเนารายงานดังกล่าว ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อเป็น 
    หลักฐาน และที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก ่
    ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด
 
 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 1. คณะกรรมการบริษัท  กำาหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  ดังนี้
    1. ผู้ถือหุ้น 
       บริษัทมุ่งม่ันให้มีการดำาเนินธุรกิจ ซ่ึงมีผลการดำาเนินงานท่ีดี มีการเจริญเติบโตอย่างม่ันคง มีความสามารถในการแข่งขัน 
        โดยคำานึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที ่
       ในการดำาเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และ 
       ธำารงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท
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    2. พนักงาน
       บริษัทถือว่า พนักงานเป็นส่วนสำาคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า ดังนั้น บริษัทจึงปฏิบัติต่อ 
       พนักงานอย่างเป็นธรรม กำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม และจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น รถรับส่ง 
        เคร่ืองแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำาปี ห้องพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ กองทุนสำารองเล้ียงชีพ 
        เป็นต้น นอกจากน้ี บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถโดยจัดให้ได้รับการอบรมเพ่ิมเติมในส่วน 
       งานที่รับผิดชอบ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำาหนดเป้าหมายขององค์กรร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให ้
       พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญของตนเองที่บริษัทมอบให้ และเพื่อการทำางานที่มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน
    3. ชุมชนและสังคม
       บริษัทให้ความสำาคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้การดำาเนินงานของบริษัทเป็นที่ยอมรับ และ 
       สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป ดังเห็นได้จากการที่บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของ 
       หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด บริษัทมีระเบียบ 
       ที่เข้มงวดในการให้พนักงานในโรงงานสวมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ มีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
        รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
    4. ลูกค้า
       บริษัทมีความมุ่งม่ันในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีท่ีสุด และดำาเนิน 
       นโยบายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำาคัญ โดยบริษัทต้ังเป้าหมายและปลูกฝังอบรมให้พนักงานทุกคนในองค์กร 
       มีความเข้าใจและยึดมั่นในความเป็นธรรมทั้งในด้านราคา คุณภาพ การให้บริการและความซื่อสัตย์ในการทำาธุรกิจ
    5. เจ้าหนี้ 
       บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อตกลงและหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ต่อเจ้าหนี้ทางธุรกิจ 
       โดยเคร่งครัด
    6. คู่แข่ง
       บริษัทดำาเนินธุรกิจและแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจริยธรรม โปร่งใส 
    7. คู่ค้า
       บริษัทได้กำาหนดจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่าย 
       ผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ากับคู่ค้า และรักษาความลับ เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม  
       มีประสิทธิภาพและยุติธรรมตามหลักการกำากับดูแลกิจการ

 2. คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายการสื่อสารกับกรรมการอิสระ โดยสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์บริษัท 
    (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำาหรับนักลงทุน (Investor Information)”) เพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 
    การกระทำาผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อให้ 
    ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถร้องเรียนได้ที่ 
    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ เพื่อสั่งการให้มีการ 
    ตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำาหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ

 3. บริษัทกำาหนดนโยบายส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องม่ันใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทได้คำานึงถึงปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม 
     เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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 หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 1. บริษัทเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) 
     และรายงานประจำาปี อีกท้ังคณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอ่ืน 
     ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำาหรับนักลงทุน (Investor Information)”) โดย 
    ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ  นอกจากน้ีบริษัทจัดต้ังฝ่ายกำากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์ 
    และนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำาหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งการรายงานทางการเงิน 
    และข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุน 
    ท่ัวไป นักวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ท้ังน้ีผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ  
    เพิ่มเติมได้ที่
   ฝ่ายกำากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
   หมายเลขโทรศัพท์ :          (038) 447 200 - 21 ต่อ 626, 412 
   หมายเลขโทรสาร  :          (038) 447 185 030
   อีเมล์    :   compliance@thaisteelcable.com     
           เว็บไซต์    :   http://www.thaisteelcable.com    
 2. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของ 
    ผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปี  ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูล 
    ถูกต้องครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
 3. คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (รายละเอียด 
    ตามหัวข้อ (1) โครงสร้างการจัดการ หน้า 20) จำานวนครั้งของการประชุมและจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม
    ประชุมในปี 2555** สรุปได้ดังนี้

การเข้าร่วมประชุม / ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

รายช่ือคณะกรรมการ
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการ

สรรหา
คณะกรรมการ

กำาหนดค่าตอบแทน

1.  นายสรรเสริญ      จุฬางกูร 4/5 - - -

2.  นายชูทอง            พัฒนะเมลือง 5/5 - - -

3.  นายสริศ              พัฒนะเมลือง 5/5 - 1/1 -

4.  นายมากาโต        เทราอุรา 0/5* - - -

5.  นายทวีฉัตร          จุฬางกูร 5/5 - 1/1 -

6.  นายกรกฤช          จุฬางกูร 5/5 - 1/1 -

7.  นายคะซึโยชิ        โองากิ 5/5 - - -

8.  นายกวี วสุวัต 5/5 3/3 - 2/2

9.  นายอภินันท์         ณ ระนอง 4/5 2/3 - 2/2

10. นายปริญญา       ไววัฒนา 5/5 3/3 - 2/2

11. นายฉัตรชัย         เอียสกุล 5/5 3/3 - -

*		ทั้งนี้ทางกรรมการได้มอบหมายตัวแทนผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งมอบหมายตัวแทนเข้าร่วม

			การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

**	ข้อมูลสะสม	9	เดือน	(มกราคม	–	กันยายน	2555,	บันทึกตามการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท)
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 4. คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และได้มีการเสนอขออนุมัติ 
    จากผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้   รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
    และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ  (รายละเอียดตามหัวข้อ (3) ค่าตอบแทนกรรมการ 
    และผู้บริหาร หน้า 26)

 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 1. โครงสร้างคณะกรรมการ
    1.1 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และไม่น้อยกว่า 3 
    1.2 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน ตามข้อบังคับของบริษัท การประชุม 
        สามัญประจำาปีทุกครั้งให้กรรมการจำานวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำาแหน่ง ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง 
        เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ดังนั้น วาระการดำารงตำาแหน่งของ 
        กรรมการจะอยู่ประมาณคราวละ 3 ปี 
    1.3 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” (รายละเอียดตามหัวข้อ (1) โครงสร้างการจัดการหน้า 20) 
         เพ่ือให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท
    1.4 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประสิทธิภาพการทำางานของกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบและ 
        กำาหนดให้เปิดเผยข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ (รายละเอียดตามประวัติคณะกรรมการบริษัท 
         หน้า 28)
    1.5 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน (รายละเอียดตามหัวข้อ (1) โครงสร้าง 
        การจัดการ หน้า 20) 
    1.6 บริษัทแต่งต้ังเลขานุการบริษัทซ่ึงทำาหน้าท่ีให้คำาแนะนำาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ 
        และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 
         (รายละเอียดตามหัวข้อ (1) โครงสร้างการจัดการ หน้า 20)

 2. คณะกรรมการชุดย่อย
        คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ 
    คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อการกำากับดูแลกิจการที่ดี (ขอบเขตและอำานาจหน้าที่รายละเอียดตามหัวข้อ (1) 
      โครงสร้างการจัดการ หน้า 20)

 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
    3.1 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำาคัญเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน ์
        และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำากับ ควบคุม 
         ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสร้างประโยชน์ 
        สูงสุดให้องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบ 
        ภายใน และมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล  รวมท้ังมีการติดตามการดำาเนินการในเร่ืองดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอ 
        ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้พนักงานเข้าใจ กลยุทธ์การดำาเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติ 
         บริษัทจึงกำาหนดระบบประเมินผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators) 
         ส่วนที่สองคือ ทักษะการปฏิบัติงาน (Competency) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 

50   |  รายงานประจำาปี 2555



    3.2 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบ 
        นโยบายดังกล่าว โดยทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำา อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส 
        และสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม รวมทั้งนักลงทุนทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศ  
        ตามท่ีท่ีประชุมกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 ได้ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
         แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ จริยธรรม (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณ (Code of Conduct) และความขัดแย้ง 
        ทางผลประโยชน์ (Code of Conflict Interest) ตามลำาดับ (ฉบับเดิมได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท  
        ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2548)
    3.3 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำารายการที่อาจม ี
        ความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมถึงบริษัทมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหา 
        ผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อ่ืนในทางมิชอบ อย่างชัดเจน (รายละเอียดตามหัวข้อ (1) โครงสร้างการจัดการ หน้า 20) 
        นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลท่ี 
        มีความเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้บริษัททราบภายใน 15 วัน ในครั้งแรก 
         และทุก ๆ คร้ัง ท่ีมีการเปล่ียนแปลง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและเคร่ืองมือติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการและผู้บริหารด้วย 
        ความซ่ือสัตย์สุจริต โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสำาเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ
    3.4 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำาเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพ 
        ของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำาเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำาเนินการ การกำากับดูแล 
        การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี่ยง 
         โดยบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด มาดำาเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ 
        เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำาหนดไว้ ตามแผนการตรวจสอบประจำาปีที่ได้รับอนุมัติ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ 
        ภายในของบริษัทติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 4. การประชุมคณะกรรมการ
    4.1 บริษัทจัดทำากำาหนดการประชุมคณะกรรมการประจำาปีเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำาหนดการ 
        ดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ 
    4.2 จำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
        และลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
    4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้แน่ใจ 
        ว่าเรื่องที่สำาคัญได้นำาเข้ารวมไว้แล้ว กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
    4.4 นำาส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า เอกสารดังกล่าวควรมีลักษณะโดยย่อเท่าที่เป็นไปได ้
         แต่ให้สารสนเทศทุกอย่างที่ต้องการ สำาหรับเรื่องที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก็ให้นำาเรื่องอภิปรายกัน 
        ในที่ประชุม
    4.5 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปัญหาสำาคัญ 
        กันอย่างรอบคอบโดยท่ัวกัน รวมท้ังส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ กรรมการให้ความสนใจกับประเด็นทุกเร่ือง 
        ที่นำาสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำากับดูแลกิจการ
    4.6 คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำาเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท หรือ 
        ผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำาหนดไว้

 5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
    5.1 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องในระบบการกำากับ 
        ดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุง 
        การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการอบรมภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
    5.2 ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจัดให้มีคู่มือกรรมการ ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ 
        บริษัท ครั ้งที ่ 6/2555 เมื ่อวันที ่ 27 พฤศจิกายน 2555 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที ่ในฐานะกรรมการบริษัท 
        จดทะเบียนได้อย่างครบถ้วน 

รายงานประจำาปี 2555  |   51



52   |  รายงานประจำาปี 2555

ร า ย ก า ร ร ะ ห ว่ า ง กั น

 (1) รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

     ในระหว่างปี บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ/ขายสินค้าและบริการกับบริษัทท่ี 
     เก่ียวข้องกนัตามราคาทีเ่ทยีบเท่ากบัราคาทีค่ดิกบับคุคลภายนอก โดยมเีงือ่นไขต่าง ๆ ตามปกตธิรุกจิ ซีง่รายการเกีย่วกบั 
     กิจการที่เกี่ยวข้องนี้ บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 ในงบการเงินประจำาปีสิ้นสุดวันท่ี  
     30 กันยายน 2555
 
 (2) ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

     กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกัน แล้วมีความเห็นว่ารายการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และบริการ
     รวมถึงรายการซ้ือสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนตามปกติของบริษัท และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและจำาเป็น 
     ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำารายการดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น 
     โดยรวมเป็นสำาคัญ โดยเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำาหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 
       และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขัน หรือเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการทำารายการ 
     กับบุคคลภายนอก

 (3) มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน 

     บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำาเป็น ความ 
     สมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำารายการกับบุคคภายนอก กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท 
      หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
     ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นในการเข้าทำารายการและความเหมาะสม 
     ทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม 
      และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด และในกรณีท่ีมีรายการระหว่างกันท่ีมีสาระสำาคัญบริษัท 
     จะจัดให้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี  
     ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให ้
     ผู้เช่ียวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ 
      คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว 
      อีกท้ังจะมี การเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
 
 (4) นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต 

     ในอนาคตบริษัทอาจมีความจำาเป็นท่ีจะต้องเข้าทำารายการระหว่างบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
     และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาส่ัง หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมท้ังเป็นไปตาม 
     มาตรฐานบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีใน 
     พระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได ้
     มาหรือจำาหน่ายไป



     กรณีการเข้าทำารายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ เช่น การจ้างผลิตช้ินงาน การซ้ือผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และการขาย 
     ผลิตภัณฑ์ เป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
     ลักษณะการค้าโดยท่ัวไป โดยอ้างอิงกับราคา และเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและราคายุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบเทียบ 
     กับราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ของรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกิดขึ้น 
     เป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้กำาหนดให้มีการตรวจสอบการทำารายการระหว่างกันโดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการ 
     ตรวจสอบภายในมาดำาเนินการตรวจสอบว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ

     อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทำารายการระหว่างกันที่ไม่เข้าข่ายรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะปฏิบัติ 
     ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
     แห่งประเทศไทยรวมถงึการปฏบัิตติามข้อกำาหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการทำารายการระหว่างกนั  และการได้มาหรือ 
     จำาหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิของบรษิทั และเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิที่ได้รบัการตรวจสอบ 
     จากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นกับ 
     บุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
     ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการ 
     พิจารณารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิทัจะจดัให้มบีคุคลทีม่คีวามรู ้ความชำานาญพเิศษ เช่น ผูป้ระเมนิราคาทรัพย์สนิ 
     ที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคล 
     ที่มีความรู้ความชำานาญพิเศษ จะถูกนำาไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อ 
     ให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้น 
     ของบริษัท แต่เป็นการทำารายการที่บริษัทได้คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
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 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบงบทางการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน) และข้อมูลทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจำาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย 
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังอย่างดีที่สุดในการจัดทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล 
ที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำากัด ในการตรวจสอบนั้น
ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

 ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างบริษัท 
เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ 
เรื่องนี้ ซึ่งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้าง 
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัท ประจำาปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 มีความเชื่อถือได้ โดยได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ร า ย ง า น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต่ อ ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เ งิ น

 (นายสริศ พัฒนะเมลือง)

กรรมการผู้จัดการ

 (นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

ประธานกรรมการ
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ร า ย ง า น จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการ 
ตรวจสอบ 4 ท่าน ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการ 
กำากับหลักทรัพย์ฯ มีรายนาม และจำานวนครั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555 ดังนี้

ลำาดับที่ รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ การดำารงตำาแหน่งฯ
การเข้าประชุม/

การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1 นายกวี             วสุวัต ประธานกรรมการตรวจสอบ 3/3

2 นายอภินันท์     ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ 2/3

3 นายปริญญา    ไววัฒนา กรรมการตรวจสอบ 3/3

4 นายฉัตรชัย          เอียสกุล กรรมการตรวจสอบ 3/3

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ในรอบปี 2555 (ระยะเวลา 9 เดือน เริ่มวันที่ 1 มกราคม - วันที่ 30 กันยายน 2555 เนื่องจากบริษัทเปลี่ยนรอบบัญชีใหม ่
และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป รอบระยะเวลาบัญชี คือ 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม - วันที่ 30 กันยายนของทุกปี)  
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง บางครั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบที่มีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้

 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำาขึ้นอย่าง 
    ถูกต้อง และเช่ือถือได้ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้อง 
    ตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชี และวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป รวมท้ังได้มีการประชุม 
    ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเกี่ยวข้องทุกไตรมาส

 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยว่าจ้าง 
    ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดำาเนินการตรวจสอบ อีกทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำาหน้าที่ตรวจสอบภายในตาม 
    แผนงานตรวจสอบประจำาปีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำาคัญ รวมทั้งได ้
    มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุม 
    ภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และไม่พบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 
    ท่ีเป็นสาระสำาคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน รวมท้ังการตรวจสอบ 
    ภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล

    นอกจากนี้ ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
     อัตรากำาลัง และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ 
    ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ มีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษัท 
    เป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล

 3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทได้จัดทำากิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน (Operational Risk) 
     โดยหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก จัดการความเสี่ยง 
     และติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ และหาก 
    เกิดเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้อย่างทันกาล 
     ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล
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 4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ 
    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำาคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัต ิ
    ตามกฎหมาย และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง 

 5. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติ 
    ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
    ทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลัก 
    จรรยาบรรณฯ ที่กำาหนดอย่างเหมาะสม

 6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญและ 
    ความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล 
     และ/หรือ นางสาวปราณีย์ ผลงาม แห่งบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2556 (รอบบัญช ี
     1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) ค่าสอบบัญชีรวม 580,000 บาท

    โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการดำาเนินงานอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อกำาหนด และข้อผูกพันต่าง ๆ มีการปฏิบัติกับรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบ 
การกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อแต่งตั้ง และ 
เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี

   (นายกวี  วสุวัต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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 ผลการดำาเนินงาน
    ในปี 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำานวน 2,427 ล้านบาท หน้ีสินรวมจำานวน 868 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมท้ังส้ิน 
     1,559 ล้านบาท โดยผลการดำาเนินงานประจำาปี 2555 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2554 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 
      2,381 ล้านบาท และ 2,296 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจำานวน 85 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4% และมีกำาไรสุทธิจำานวน 154 ล้านบาท 
     และจำานวน 200 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวมเป็น 6% และ 9% ตามลำาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

    ด้านรายได้
    รายได้รวมปี 2555 จำานวน 2,381 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 85 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4% มาจากรายได้จากการขาย 
    ในประเทศ เพิ่มขึ้นจำานวน 165 ล้านบาท รายได้จากการขายต่างประเทศ ลดลงจำานวน 63 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ 
      ลดลงจำานวน 17 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
    - รายได้จากการขายสายควบคุมรถยนต์จำานวน 1,516 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 182 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14%  
    - รายได้จากการขายสายควบคุมรถจักรยานยนต์จำานวน 447 ล้านบาท ลดลงจำานวน 85 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% 
    - รายได้จากการขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์จำานวน 339 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจำานวน 35 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12% 
 - รายได้อื่น ๆ จำานวน 26 ล้านบาท ลดลงจำานวน 17 ล้านบาท รายได้อื่น ๆ ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของรายได้จาก 
   การขายสินทรัพย์และรายได้จากการขายสินค้าตัวอย่าง

    ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม  
    - ปี 2555 ต้นทุนขายจำานวน 1,951 ล้านบาท คิดเป็นอัตราต้นทุนขายต่อรายได้รวม  82% และปี 2554 มีจำานวน 1,778 
       ล้านบาท คิดเป็นอัตราต้นทุนขายต่อรายได้รวม 77% 
    - ปี 2555 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำานวน 266 ล้านบาท และปี 2554 มีจำานวน 303 ล้านบาท คิดเป็นอัตราค่าใช้จ่าย 
      ในการขายและบริหารต่อรายได้รวมเป็น 11% และ 13% ตามลำาดับ ลดลง 2% เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน

    ฐานะการเงิน
            สินทรัพย์
    ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำานวน 2,427 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 471 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24%  
    มีที่มาดังนี้
    - สินทรัพย์หมุนเวียนจำานวน 1,257 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 254 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% มาจากเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
      ลดลง 72 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 425 ล้านบาท โดยบริษัทมีผลการดำาเนินงานปี 2555 เพิ่มขึ้น ทำาให้ม ี
      การรับชำาระเงินจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2554 รวมทั้งมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นและสินค้าคงเหลือลดลงด้วย
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำานวน 1,170 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 218 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23% ส่วนใหญ่มาจากการซ้ือสินทรัพย์ถาวร 

    หนี้สิน
    ปี 2555 มีหนี้สินจำานวน 868 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 447 ล้านบาท หรือคิดเป็น 106% มาจากหนี้สินหมุนเวียนจำานวน 768 
     ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 398 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหน้ีการค้าเพ่ิมข้ึน 249 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ิมข้ึน 109 ล้านบาท 
    และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นด้วย
                      
    ส่วนของผู้ถือหุ้น
    ปี 2555 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน 1,559 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2% เนื่องจากในปี 2555 บริษัทมี 
    กำาไรสุทธิจำานวน 154 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำานวน 130 ล้านบาท 
    ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value per Share) ในปี 2555 เป็นจำานวน 6.00 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจำานวน 0.09 บาท 
    ต่อหุ้น (ปี 2554 มีจำานวน 5.91 บาทต่อหุ้น) และมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ในปี 2555 และ ปี 2554 
    เป็นจำานวน 0.56 เท่า และ 0.27 เท่า ตามลำาดับ เนื่องจากหนี้สินเพิ่มขึ้น 106% และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 2%

•

•

•



ร า ย ง า น ข อ ง ผู้ ส อ บ บั ญ ชี รั บ อ นุ ญ า ต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน)

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2555 และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด สำาหรับงวด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและคำาอธิบายอื่น

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดง 
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดได้

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี 
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทำาข้ึน 
โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนอโดยรวมของงบการเงิน ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 ความเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555 
และผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 วรรคเน้นข้อมูล
 ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 บริษัทได้เปล่ียนแปลงรอบระยะเวลารายงานจากเดิมส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
ของทุกปี เป็นส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน ของทุกปี โดยได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เม่ือวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ให้เร่ิม 
รอบระยะเวลารายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ดร. จรรยาภรณ์  เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6720

บริษัท สหการสอบบัญชี จำากัด
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หมายเหตุ 2555 2554

   สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  140,999,571.93  98,155,297.20 

   เงินลงทุนชั่วคราว 7  97,286.38  112,782,385.19 

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8  663,248,011.20  238,549,463.08 

   สินค้าคงเหลือ 9  415,162,391.61  513,977,380.46 

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  37,823,925.77  40,012,893.28 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,257,331,186.89  1,003,477,419.21 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

   เงินลงทุนระยะยาว 25.1  25,704,000.00  25,704,000.00 

   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 10  138,002,815.43  139,897,816.54 

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11  977,129,696.51  764,518,785.71 

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 12  28,103,660.24  21,518,298.92 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  1,019,041.59  739,241.59 

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,169,959,213.77  952,378,142.76 

รวมสินทรัพย์  2,427,290,400.66  1,955,855,561.97 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ง บ แ ส ด ง ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

                 (หน่วย : บาท)

ณ วันท่ี 30 กันยายน               
พ.ศ. 2555

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554



หมายเหตุ 2555 2554

   หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมุนเวียน

   เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 13 -  745,181.60 

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 14  556,790,703.36  296,115,820.03 

   เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์  39,717,978.66  18,231,271.56 

   เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 15  6,386,231.10  3,757,639.17 

   เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี   16  56,250,000.00  - 

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  101,945,413.12  29,666,593.29 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  6,667,333.66  21,510,111.97 

   รวมหนี้สินหมุนเวียน  767,757,659.90  370,026,617.62 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

   เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ 15  8,495,690.78  5,869,932.93 

   เงินกู้ยืมระยะยาว 16  52,250,000.00  - 

   ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน   17  21,032,134.16  21,762,036.16 

   ประมาณการหนี้สิน 18  18,572,258.10  15,131,977.14 

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  98,456.07  8,252,091.69 

   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  100,448,539.11  51,016,037.92 

รวมหนี้สิน  868,206,199.01  421,042,655.54 

ส่วนของเจ้าของ

   ทุนเรือนหุ้น 19

   ทุนจดทะเบียน

        หุ้นสามัญ 268,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท  268,500,000.00  268,500,000.00 

   ทุนที่ออกและเรียกชำาะแล้ว

        หุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท  259,800,000.00  259,800,000.00 

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  464,870,184.55  464,870,184.55 

   กำาไรสะสม

        จัดสรรแล้ว

        ทุนสำารองตามกฎหมาย 20  26,850,000.00  26,850,000.00 

        ยังไม่ได้จัดสรร  807,564,017.10  783,292,721.88 

รวมส่วนของเจ้าของ  1,559,084,201.65  1,534,812,906.43 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  2,427,290,400.66  1,955,855,561.97 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ง บ แ ส ด ง ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น ( ต่ อ )

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

               (หน่วย : บาท)

ณ วันท่ี 30 กันยายน               
พ.ศ. 2555

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
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ง บ กํ า ไ ร ข า ด ทุ น เ บ็ ด เ ส ร็ จ

รายได้ หมายเหตุ 2555 2554

   รายได้จากการขาย  2,354,725,048.75  2,252,614,063.75 

   รายได้อื่น  25,982,805.64  43,415,364.20 

   รวมรายได้ 29  2,380,707,854.39  2,296,029,427.95 

ค่าใช้จ่าย 22 

   ต้นทุนขาย  1,951,381,982.69  1,777,817,477.82 

   ค่าใช้จ่ายในการขาย  65,950,075.16  53,246,799.01 

   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   154,844,705.49  190,159,070.18 

   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  24  44,744,082.75  59,441,598.00 

   รวมค่าใช้จ่าย  2,216,920,846.09  2,080,664,945.01 

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  163,787,008.30  215,364,482.94 

ต้นทุนทางการเงิน  (1,008,401.67)  (1,369,329.99)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้  162,778,606.63  213,995,152.95 

ภาษีเงินได้ 23  (8,607,311.41)  (13,806,280.50)

กำาไรสำาหรับงวด  154,171,295.22  200,188,872.45 

กำาไรเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษีเงินได้   -  - 

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับงวด   154,171,295.22  200,188,872.45 

กำาไรต่อหุ้น

   กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  0.59  0.77 

   จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักที่ใช้คำานวณ(หุ้น)  259,800,000  259,800,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

                 (หน่วย : บาท)

สำาหรับงวดต้ังแต่วันท่ี
1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 

วันท่ี 30 กันยายน               
พ.ศ. 2555

สำาหรับปีส้ินสุด
 วันท่ี 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2554



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สำาหรับงวดต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ
สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

              (หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก
และเรียกชำาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

กำาไรสะสม รวม
ส่วนของเจ้าของจัดสรรแล้ว

ทุนสำารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือต้นงวด 
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

 
259,800,000.00 

 
464,870,184.55 

 
26,850,000.00 

 
790,943,849.43 1,542,464,033.98 

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับงวด  -  -  -  200,188,872.45 200,188,872.45 

เงินปันผลจ่าย 21  -  -  -  (207,840,000.00)  (207,840,000.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

 
259,800,000.00 

 
464,870,184.55  26,850,000.00  783,292,721.88 1,534,812,906.43 

ยอดคงเหลือต้นงวด 
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555  259,800,000.00  464,870,184.55  26,850,000.00 

 
783,292,721.88 

 
1,534,812,906.43 

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับงวด  -  -  -  154,171,295.22 154,171,295.22 

เงินปันผลจ่าย 21  -  -  -  (129,900,000.00)   (129,900,000.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด 
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555  259,800,000.00  464,870,184.55  26,850,000.00 

 
807,564,017.10 1,559,084,201.65 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ง บ แ ส ด ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 
ส่ ว น ข อ ง เ จ้ า ข อ ง
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2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน  

   กำาไรก่อนภาษีเงินได้  162,778,606.63  213,995,152.95 

   รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำาไรสุทธิเป็นเงินสดจาก  

      กิจกรรมดำาเนินงาน

        ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์  69,463,580.01  77,001,396.48 

        ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน    1,895,001.11  7,914,454.54 

        ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน   5,216,384.68  5,694,415.24 

        (กำาไร)ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์    (1,744,802.62)  (33,836.08)

        ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร   317,204.14  18,779.75 

        ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน   1,418,703.00  2,437,777.00 

        ประมาณการหนี้สิน   5,347,330.47  4,477,184.63 

        (กำาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น   (762,114.84)  44,297.92 

        ดอกเบี้ยรับ  (173,360.79)  (5,426,001.51)

        ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  1,008,401.67  1,369,329.99 

 244,764,933.46  307,492,950.91 

        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น   (424,973,155.92)  223,319,310.43 

        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ   98,814,988.85  (226,521,037.73)

        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น    1,737,775.35  (14,447,915.90)

        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น    (279,800.00)  226,233.00 

        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น    261,711,605.98  (119,960,094.69)

        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    75,140,146.54  (6,667,804.72)

        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น    (14,842,778.31)  (3,351,712.51)

        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการหนี้สิน    (1,907,049.51)  (2,759,900.64)

        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน   (2,148,605.00)  (4,883,449.84)

        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น    (8,153,635.62)  8,252,091.69 

   เงินสดรับจากการดำาเนินงาน    229,864,425.82  160,698,670.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน)

      งบกระแสเงินสด    

              (หน่วย : บาท)

สำาหรับงวดต้ังแต่วันท่ี
1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 

วันท่ี 30 กันยายน               
พ.ศ. 2555

สำาหรับปีส้ินสุด
 วันท่ี 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2554



2555 2554

   เงินสดรับดอกเบี้ย  624,552.95  5,186,170.87 

   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย  (1,008,401.67)  (1,369,329.99)

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้    (11,463,110.62)  (17,107,554.46)

            เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำาเนินงาน   218,017,466.48  147,407,956.42 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว  112,685,098.81  7,286,295.25 

   เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร  (256,319,206.38)  (125,436,302.59)

   เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (10,759,746.00)  (5,034,593.00)

   เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร  5,436,441.14  1,159,175.83 

         เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน    (148,957,412.43)  (122,025,424.51)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน  (745,181.60)  745,181.60 

    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  108,500,000.00  - 

    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์  (4,065,070.22)  (2,672,890.06)

    เงินสดจ่ายเงินปันผล  (129,905,527.50)  (207,815,132.00)

         เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน   (26,215,779.32)  (209,742,840.46)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  42,844,274.73  (184,360,308.55)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด  98,155,297.20  282,515,605.75 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด  140,999,571.93  98,155,297.20 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน)

      งบกระแสเงินสด (ต่อ)    

                

               (หน่วย : บาท)

สำาหรับงวดต้ังแต่วันท่ี
1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 

วันท่ี 30 กันยายน               
พ.ศ. 2555

ง บ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด ( ต่ อ )

สำาหรับปีส้ินสุด
 วันท่ี 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2554
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น

1.  การดำาเนินงานของบริษัท
    บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยม ี
   สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำาบลพานทอง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิต 
   สายเบรก สายไมล์ สายคันเร่ง สายคลัช และเครื่องอะไหล่อุปกรณ์ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด 

2.  เกณฑ์การจัดทำาและการนำาเสนองบการเงิน
    งบการเงินได้จัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยกำาหนด 
     รูปแบบการนำาเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การนำาเสนองบการเงิน” และได้จัดทำา
 ขึ้นตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 เรื่องกำาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน  
 พ.ศ. 2554 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินยกเว้นตามที่ได้ 
 เปิดเผยในนโยบายการบัญชี

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศท่ีเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา 
    บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
    ฉบับที่ 8   ส่วนงานดำาเนินงาน
    มาตรฐานการบัญชี
    ฉบับที่ 12   ภาษีเงินได้
    ฉบับที่ 20   การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
    ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    การตีความมาตรฐานการบัญชี
    ฉบับที่ 10   ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำาเนินงาน
    ฉบับที่ 21   ภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
    ฉบับที่ 25   ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

 ฝ่ายบริหารของบริษัทคาดว่าจะนำามาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมาเริ่ม 
    ถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบ 
    ต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว

4.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
    4.1 บริษัทบันทึกรับรู้รายได้จากการขายเม่ือมีการส่งมอบสินค้าและกรรมสิทธ์ิ ส่วนรายได้อ่ืน และค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง  
    4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ไม่รวมเงินฝากซึ่งมีกำาหนดรับคืนเกิน 
        กว่า 3 เดือน และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    4.3 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากจำานวนเงินที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ 
        จากประสบการณ์ในอดีต สภาวะเศรษฐกิจและความสามารถในการชำาระหนี้ของลูกหนี้
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   4.4 สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุน ซึ่งคำานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำากว่ามูลค่า 
       สุทธิท่ีจะได้รับประมาณการจากราคาขายท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้าน้ันให้เสร็จ 
       และต้นทุนที่จำาเป็นต้องจ่าย เพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

   4.5 เงินลงทุน
       4.5.1  เงินฝากประจำาแสดงตามราคาทุน
 4.5.2  เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกำาหนดชำาระในหน่ึงปีและท่ีจะถือจนครบกำาหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย 
       บริษัทตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำานวนที่ตัดจำาหน่ายนี้จะแสดงเป็น 
        รายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
 4.5.3  เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด บริษัทจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป 
        แสดงด้วยราคาทุนสุทธิหักด้วยการด้อยค่า (ถ้ามี)

   4.6 ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)ค่าเสื่อมราคา 
   คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้
   

   4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารแสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาคำานวณ   
       โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังนี้

   4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า(ถ้ามี) ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 
       ในงบกำาไรขาดทุนตามอายุการใช้ประโยชน์ ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 20 ปี

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 20 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5, 10 ปี

เครื่องมือเครื่องใช ้ 5, 10 ปี

แม่พิมพ์ 5, 10 ปี

เครื่องใช้สำานักงาน 3, 5, 10 ปี

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 5, 10 ปี

ยานพาหนะ 10 ปี

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 20 ปี

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 20 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี

ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมซอฟท์แวร์ 10 ปี

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 3 ปี
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   4.9  สัญญาเช่า
  4.9.1  สัญญาเช่าการเงิน
       สัญญาเช่าซ่ึงได้โอนผลประโยชน์และความเส่ียงในกรรมสิทธ์ิของสินทรัพย์ส่วนใหญ่ให้แก่บริษัท และบริษัทมีความต้ังใจ 
       ที่จะซื้อสินทรัพย์เหล่านี้เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า จะบันทึกเป็นสัญญาเช่าการเงิน โดยเมื่อเริ่มต้นทำาสัญญาเช่าการเงิน 
       ต้นทุนของสินทรัพย์จะบันทึกพร้อมกับการบันทึกหน้ีสินท่ีเกิดจากการจ่ายค่าเช่าในอนาคต โดยไม่รวมส่วนของดอกเบ้ีย 
        ซ่ึงเป็นต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางการเงินน้ีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของงวดปีปัจจุบันตามสัดส่วนของยอดคงเหลือของหน้ีสิน
        4.9.2  สัญญาเช่าดำาเนินงาน
       สัญญาเช่าสินทรัพย์ซ่ึงมีความเส่ียงและผลประโยชน์ในกรรมสิทธ์ิของสินทรัพย์เป็นของผู้ให้เช่าจะบันทึกบัญชี โดยถือเป็น 
       สัญญาเช่าดำาเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดจากสัญญาดังกล่าวจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน
   4.10 ผลประโยชน์พนักงาน 
        4.10.1 ผลประโยชน์ระยะสั้น
        - กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
  บริษัทจัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตาม 
  ข้อบังคับของกองทุน บริษัทและพนักงานจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุน และบริษัทบันทึกการจ่ายเงิน 
  สมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพตามรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน
        - กองทุนทดแทน
          บริษัทบันทึกการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนตามรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน
        4.10.2 ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
  บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย หน้ีสิน 
  ผลประโยชน์พนักงานคำานวณโดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) ซ่ึง 
  เป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและคำานวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบ้ีย 
  ของพันธบัตรรัฐบาลที่มีกำาหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่า 
  จะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงานอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตราการลาออก อายุงาน 
  และปัจจัยอื่น กำาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู้เป็นกำาไรหรือขาดทุนในบัญชีกำาไรขาดทุน 
  เบ็ดเสร็จอื่นภายใต้งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ 
  ผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกในส่วนของกำาไรขาดทุน เพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
   4.11 บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ท่ีต้องชำาระเป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามอัตราภาษีท่ีประกาศใช้ ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
   4.12 เงินตราต่างประเทศใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังนี้
        - รายการที่เกิดขึ้นระหว่างปี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
        - สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ  
          วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
        - กำาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนบันทึกรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
   4.13 กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน คำานวณโดยการหารกำาไรสุทธิประจำางวดของแต่ละงวด ด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนักท่ีออก 
        ณ วันสิ้นงวดของแต่ละงวด
   4.14 ประมาณการหนี้สิน
        ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความ 
        เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำาระภาระผูกพันดังกล่าว โดยสามารถประมาณมูลค่าภาระ 
        ผูกพันได้อย่างน่าเช่ือถือ บริษัทมีการประมาณการหน้ีสินจากการรับประกันคุณภาพสินค้าโดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเรียก 
        เก็บเงินชดเชยค่าสินค้าในอดีต
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   4.15 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
   ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการและข้อสมมติฐาน 
   เกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงใดที่ชัดเจน การประมาณการและสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง 
   ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันท่ีบริษัทพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม 
   ในสถานการณ์ปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการ 
   ประมาณการในส่วนที่เป็นสาระสำาคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ดังนี้
   4.15.1 อายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์
  บริษัทได้สอบทานอายุการใช้งานโดยประมาณของอาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของแต่ละงวด
   4.15.2 การด้อยค่าสินทรัพย์
  สินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทมีการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่า 
  หรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้บริษัทจะทำาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
   4.15.3 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
          สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยโปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ บริษัทจะทำาการทดสอบการด้อยค่าทุกปี โดยใช้วิธี 
         ประมาณมูลค่ายุติธรรมจากการคำานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ 
   4.15.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
  ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาด 
  ซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยคำานวณ 
  ตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการคำานวณมาจากการเทียบเคียงกับ 
  ตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำานึงถึงสภาพคล่องและข้อมูลความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือ 
  ทางการเงินในระยะยาว

5.  ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 
     ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำานวน 9.32 ล้านบาท โดยทำาสัญญาเช่าซื้อจำานวน 11 ล้านบาท ซึ่งรายการ 
    ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
   ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำานวน 5.86 ล้านบาท โดยทำาสัญญาเช่าซื้อจำานวน 6.94 ล้านบาท และซื้อ 
    หลอดไฟและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าจำานวน 3.56 ล้านบาท โดยทำาสัญญาเช่าซ้ือจำานวน 4.13 ล้านบาท ซ่ึงรายการดังกล่าว 
    ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน

6.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
        เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

                                                                                                (หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

เงินสด 336,013.50 214,840.50

เงินฝากออมทรัพย์ 113,626,666.65 75,822,315.62

เงินฝากกระแสรายวัน 27,036,891.78 22,118,141.08

        รวม 140,999,571.93 98,155,297.20
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7.  เงินลงทุนชั่วคราว
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทได้ลงทุนในเงินฝากประจำา 3 เดือน และ 6 เดือน  
    จำานวนเงิน 0.097 ล้านบาท และ 112.78 ล้านบาท ตามลำาดับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.87-3.00 ต่อปี ของแต่ละปี

8.  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
   

9.  สินค้าคงเหลือ
        สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย

 มูลค่าของสินค้าคงเหลือท่ีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินสำาหรับงวดต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
    พ.ศ. 2555 และสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จำานวน 1,951.38 ล้านบาท และจำานวน 1,777.82 ล้านบาท ตามลำาดับ

                                                                                            (หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 31,667,486.47 26,480,217.11

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น 631,278,128.42 210,850,452.42

      รวมลูกหนี้การค้า 662,945,614.89 237,330,669.53

ลูกหนี้อื่น 302,396.31 1,218,793.55

      รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 663,248,011.20 238,549,463.08

  ลูกหนี้การค้า สามารถแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำาระได้ดังนี้

                                                                                            (หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

0-3   เดือน 643,983,248.96 234,834,044.73

3-6   เดือน 12,710,068.94 1,887,380.87

6-12  เดือน 6,252,296.99 609,243.93

      รวม 662,945,614.89 237,330,669.53

                                                                                            (หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

สินค้าสำาเร็จรูป 86,455,347.95 94,614,628.77

ชิ้นส่วนประกอบสินค้าสำาเร็จรูป 43,619,176.70 51,515,627.87

วัตถุดิบ 237,904,326.07 335,527,438.22

วัตถุดิบระหว่างทาง 47,183,540.89 32,319,685.60

      รวม 415,162,391.61 513,977,380.46
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10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

                                                                                                      (หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ซื้อหรือได้มา ขายหรือ
ตัดจำาหน่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2555

ราคาทุน

  ที่ดินและส่วนปรับปรุง                 93,510,200.01 - - 93,510,200.01

  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 137,611,595.37 - - 137,611,595.37

  ส่วนปรับปรุงอาคาร 24,265,323.14 - - 24,265,323.14

      รวมราคาทุน      255,387,118.52 - - 255,387,118.52

ค่าเสื่อมราคาสะสม -

  ส่วนปรับปรุง                 (3,793,688.27) (135,079.17) - (3,928,767.44)

  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (94,846,748.02) (1,130,577.99) - (95,977,326.01)

  ส่วนปรับปรุงอาคาร (16,848,865.69) (629,343.95) - (17,478,209.64)

      รวมค่าเสื่อมราคาสะสม      (115,489,301.98) (1,895,001.11) - (117,384,303.09)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ         139,897,816.54 (1,895,001.11) - 138,002,815.43

ค่าเสื่อมราคาประจำางวด 7,914,454.54 1,895,001.11

                                                                                                      (หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ซื้อหรือได้มา ขายหรือ
ตัดจำาหน่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาทุน

  ที่ดินและส่วนปรับปรุง                 93,510,200.01 - - 93,510,200.01

  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 137,611,595.37 - - 137,611,595.37

  ส่วนปรับปรุงอาคาร 24,172,323.14 93,000.00 - 24,265,323.14

      รวมราคาทุน      255,294,118.52 93,000.00 - 255,387,118.52

ค่าเสื่อมราคาสะสม -

  ส่วนปรับปรุง                 (3,604,567.49) (189,120.78) - (3,793,688.27)

  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (87,966,168.55) (6,880,579.47) - (94,846,748.02)

  ส่วนปรับปรุงอาคาร (16,004,111.40) (844,754.29) - (16,848,865.69)

      รวมค่าเสื่อมราคาสะสม      (107,574,847.44) (7,914,454.54) - (115,489,301.98)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ         147,719,271.08 (7,821,454.54) - 139,897,816.54

ค่าเสื่อมราคาประจำางวด 8,014,663.77 7,914,454.54
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                                                                                                                           (หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี

31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ซื้อหรือได้มา ขายหรือ

ตัดจำาหน่าย
อื่นๆ ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี

30 กันยายน พ.ศ. 2555

ราคาทุน

  ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน                 140,922,008.98 - - - 140,922,008.98

  อาคารโรงงาน 263,095,198.58 - - - 263,095,198.58

  อาคารสำานักงาน 81,150,153.42 - - - 81,150,153.42

  ส่วนปรับปรุงอาคาร 16,580,201.44 869,000.00 - 906,500.00 18,355,701.44

  เครื่องจักรและอุปกรณ์ 545,104,883.71 80,320,413.67 (3,610,759.39) 45,615,506.92 667,430,044.91

  เครื่องมือเครื่องใช้ 83,301,041.76 7,304,376.64 (4,848,064.37) 3,851,945.15 89,609,299.18

  แม่พิมพ์ 68,580,208.96 24,074,360.43 (9,131,132.19) - 83,523,437.20

  เครื่องใช้สำานักงาน 70,677,892.88 4,864,619.75 (4,877,213.53) 2,163,905.75 72,829,204.85

  เคร่ืองใช้สำานักงานตามสัญญาเช่าการเงิน 11,091,100.00 3,428,729.00 (2,200.00) (1,994,690.00) 12,522,939.00

  เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 6,026,728.88 - (18,040.00) 112,100.00 6,120,788.88

  ยานพาหนะ 35,849,000.00 - (4,500,000.00) - 31,349,000.00

  สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 42,515,783.57 32,994,527.30 - (50,655,267.82) 24,855,043.05

  เครื่องจักรระหว่างทาง - 6,436,521.08 - - 6,436,521.08

  อาคารโรงงานระหว่างก่อสร้าง  - 125,609,649.24 - - 125,609,649.24

        รวมราคาทุน 1,364,894,202.18 285,902,197.11 (26,987,409.48) - 1,623,808,989.81

ค่าเสื่อมราคาสะสม

  ส่วนปรับปรุงที่ดิน  (10,132.88) (4,866.12) - - (14,999.00)

  อาคารโรงงาน (65,735,588.99) (9,848,098.97) - - (75,583,687.96)

  อาคารสำานักงาน (20,274,936.97) (3,037,587.73) - - (23,312,524.70)

  ส่วนปรับปรุงอาคาร (2,654,538.71) (666,183.08) - - (3,320,721.79)

  เครื่องจักรและอุปกรณ์ (352,229,018.89) (30,119,360.05) 3,391,630.24 - (378,956,748.70)

  เครื่องมือเครื่องใช้ (58,958,884.79) (6,997,699.31) 4,823,683.99 - (61,132,900.11)

  แม่พิมพ์ (34,705,093.46) (7,702,831.19) 7,366,671.70 - (35,041,252.95)

  เครื่องใช้สำานักงาน (37,966,153.64) (5,760,920.57) 4,441,131.02 - (39,285,943.19)

  เคร่ืองใช้สำานักงานตามสัญญาเช่าการเงิน (4,786,985.59) (2,331,053.49) 2,064.56 - (7,115,974.52)

  เครื่องตกแต่งและติดตั้ง (2,743,386.05) (480,874.05) 3,472.94 - (3,220,787.16)

  ยานพาหนะ (20,310,696.50) (2,514,105.45) 3,131,048.73 - (19,693,753.22)

        รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (600,375,416.47) (69,463,580.01) 23,159,703.18 - (646,679,293.30)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 764,518,785.71 216,438,617.10 (3,827,706.30) - 977,129,696.51

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ประจำางวด             77,001,396.48 69,463,580.01

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ประกอบด้วย ท่ีดินและอาคารของสถานประกอบการเดิมท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซ่ึงแสดงในราคาทุน 
    หักค่าเส่ือมราคาสะสม มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
    พ.ศ. 2554 จำานวน 326.50 ล้านบาท ของแต่ละปี

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้
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                                                                                                                            (หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี

31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ซื้อหรือได้มา ขายหรือ

ตัดจำาหน่าย
อื่นๆ ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี

30 กันยายน พ.ศ. 2555

ราคาทุน

  ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน                 140,922,008.98 - - - 140,922,008.98

  อาคารโรงงาน 263,095,198.58 - - - 263,095,198.58

  อาคารสำานักงาน 81,150,153.42 - - - 81,150,153.42

  ส่วนปรับปรุงอาคาร 14,259,121.44 596,025.00 - 1,725,055.00 16,580,201.44

  เครื่องจักรและอุปกรณ์ 478,220,280.55 41,686,382.11 (757,307.10) 25,955,528.15 545,104,883.71

  เครื่องมือเครื่องใช้ 75,056,785.95 7,299,944.32 (1,766,421.94) 2,710,733.43 83,301,041.76

  แม่พิมพ์ 44,902,637.30 24,131,671.66 (454,100.00) - 68,580,208.96

  เครื่องใช้สำานักงาน 62,823,358.52 10,679,603.89 (3,734,119.53) 909,050.00 70,677,892.88

  เคร่ืองใช้สำานักงานตามสัญญาเช่าการเงิน 5,711,600.00 5,836,400.00 - (456,900.00) 11,091,100.00

  เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 5,671,019.48 355,709.40 - - 6,026,728.88

  ยานพาหนะ 37,454,000.00 - (1,605,000.00) - 35,849,000.00

  สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 21,341,871.36 52,017,378.79 - (30,843,466.58) 42,515,783.57

        รวมราคาทุน 1,230,608,035.58 142,603,115.17 (8,316,948.57) - 1,364,894,202.18

ค่าเสื่อมราคาสะสม

  ส่วนปรับปรุงที่ดิน  (3,632.88) (6,500.00) - - (10,132.88)

  อาคารโรงงาน (52,580,829.05) (13,154,759.94) - - (65,735,588.99)

  อาคารสำานักงาน (16,217,429.29) (4,057,507.68) - - (20,274,936.97)

  ส่วนปรับปรุงอาคาร (1,850,996.44) (803,542.27) - - (2,654,538.71)

  เครื่องจักรและอุปกรณ์ (320,821,134.98) (31,926,284.90) 518,400.99 - (352,229,018.89)

  เครื่องมือเครื่องใช้ (51,759,611.71) (8,921,073.89) 1,721,800.81 - (58,958,884.79)

  แม่พิมพ์ (30,581,641.06) (4,568,194.52) 444,742.12 - (34,705,093.46)

  เครื่องใช้สำานักงาน (34,374,161.65) (6,789,650.82) 3,576,772.80 (379,113.97) (37,966,153.64)

  เคร่ืองใช้สำานักงานตามสัญญาเช่าการเงิน (2,702,705.84) (2,463,393.72) - 379,113.97 (4,786,985.59)

  เครื่องตกแต่งและติดตั้ง (2,136,083.61) (607,302.44) - - (2,743,386.05)

  ยานพาหนะ (17,518,622.55) (3,703,186.30) 911,112.35 - (20,310,696.50)

        รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (530,546,849.06) (77,001,396.48) 7,172,829.07 - (600,375,416.47)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 700,061,186.52 65,601,718.69 (1,144,119.50) - 764,518,785.71

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ประจำางวด             75,342,829.92 77,001,396.48

        สินทรัพย์ท่ีตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555 
 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จำานวน 261.39 ล้านบาท และ 237.02 ล้านบาท ตามลำาดับ
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

13. เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
 บริษัทได้ทำาสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีกับสถาบันการเงินภายในประเทศหลายแห่งวงเงินรวม 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MOR  
    ต่อปี โดยวงเงินดังกล่าวไม่มีหลักประกัน ซ่ึง ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ไม่มีการใช้วงเงินดังกล่าว และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
    พ.ศ. 2554 มียอดคงเหลือ จำานวน 0.75 ล้านบาท 

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

                                                                                                                            (หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือสุทธิ
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2554

ซื้อ อื่นๆ รวม ตัดจำาหน่าย ยอดคงเหลือสุทธิ 
ณ วันท่ี  30 กันยายน 

พ.ศ. 2555

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 21,232,623.92 10,759,746.00 285,675.00 32,278,044.92 (5,216,384.68) 27,061,660.24

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง 285,675.00 1,042,000.00 (285,675.00) 1,042,000.00 - 1,042,000.00

         รวม 21,518,298.92 11,801,746.00 - 33,320,044.92 (5,216,384.68) 28,103,660.24

ค่าตัดจำาหน่ายประจำางวด 5,694,415.24 5,216,384.68

ยอดคงเหลือสุทธิ
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2553

ซื้อ อื่นๆ รวม ตัดจำาหน่าย ยอดคงเหลือสุทธิ 
ณ วันท่ี  30 กันยายน 

พ.ศ. 2554

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 21,892,446.16 5,034,593.00 - 26,927,039.16 (5,694,415.24) 21,232,623.92

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง - 285,675.00 - 285,675.00 - 285,675.00

         รวม 21,892,446.16 5,320,268.00 - 27,212,714.16 (5,694,415.24) 21,518,298.92

ค่าตัดจำาหน่ายประจำางวด 3,342,814.34 5,694,415.24

                                                                                           (หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 141,591,624.53 74,730,814.95

เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น 384,902,772.65 203,829,972.06

ตั๋วเงินจ่าย 582,715.14 -

     รวมเจ้าหนี้การค้า 527,077,112.32 278,560,787.01

เจ้าหนี้อื่น 29,713,591.04 17,555,033.02

     รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 556,790,703.36 296,115,820.03
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15. เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
 เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ ประกอบด้วย

16. เงินกู้ยืมระยะยาว
 เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย

 บริษัทได้ทำาสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งวงเงินจำานวน 150 ล้านบาท โดยเบิกเงินกู้จำานวน 108.50  
    ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างอาคารโรงงาน กำาหนดชำาระคืนเงินกู้เป็นระยะเวลา 32 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู้คร้ังแรก (วันท่ี 17 พฤษภาคม 
    พ.ศ. 2555) เร่ิมจ่ายชำาระงวดแรกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 โดยให้จ่ายชำาระเงินต้นเดือนละ 6.25 ล้านบาท ชำาระดอกเบ้ียต่างหาก 
    ทุกเดือน อัตราดอกเบ้ีย MLR ลบด้วยร้อยละ 2.40 ต่อปี ไม่มีหลักประกันและมีเง่ือนไขพิเศษ โดยดำารงอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อทุน 
    ไม่เกินกว่า 2 เท่า และดำารงสัดส่วนกำาไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยและภาษี บวกด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี หารด้วย 
    เงินต้นครบกำาหนดชำาระใน 1 ปี ของปีบัญชีที่ผ่านมาบวกดอกเบี้ยจ่ายไม่ต่ำากว่า 1.50 เท่า

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
 บริษัทมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซ่ึงจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ 
    ที่กำาหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน
 จำานวนที่รับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระเกินกว่าหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี

ณ วันท่ี 30 กันยายน 
พ.ศ. 2555

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2554

ณ วันท่ี 30 กันยายน
พ.ศ. 2555

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ 7,667,351.15 4,565,966.37 9,486,429.54 6,582,735.17

หัก ดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชี (838,517.47) (581,709.35) (502,948.82) (480,404.19)

    ภาษีซื้อรอตัดบัญชี (442,602.58) (226,617.85) (487,789.94) (232,398.05)

        สุทธิ 6,386,231.10 3,757,639.17 8,495,690.78 5,869,932.93

                                                                                                 (หน่วย : บาท)

ณ วันท่ี 30 กันยายน
พ.ศ. 2555

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

เงินกู้ยืมระยะยาว 108,500,000.00 -

หัก เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (56,250,000.00) -

        คงเหลือ 52,250,000.00 -

                                                                                               (หน่วย : บาท)

สำาหรับงวดต้ังแต่วันท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 

วันท่ี 30 กันยายน 
พ.ศ. 2555

สำาหรับปีส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2554

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 994,266.00 1,708,535.00

ต้นทุนดอกเบี้ย 424,437.00 729,242.00

                  รวม 1,418,703.00 2,437,777.00
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         การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ มีดังนี้

         ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำาคัญที่ใช้ในการคำานวณภาระผูกพันตามโครงการ 
    ผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีดังต่อไปนี้

18. ประมาณการหนี้สิน 
         ประมาณการหนี้สิน ประกอบด้วย

19. การจัดการส่วนทุน 
         วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท 
    เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นและเพื่อดำารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลด 
    ต้นทุนทางการเงินของทุนในการดำารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืน 
    ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

                                                                                                  (หน่วย : บาท)

ณ วันท่ี 30 กันยายน
พ.ศ. 2555

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

ประมาณการหนี้สิน-การรับประกันคุณภาพสินค้าต้นงวด 15,131,977.14 13,414,693.15

บวก ประมาณการหนี้สินเพิ่มในระหว่างงวด 5,347,330.47 4,477,184.63

20,479,307.61 17,891,877.78

หัก ประมาณการหนี้สินลดลงในระหว่างงวด (1,907,049.51) (2,759,900.64)

ประมาณการหนี้สิน-การรับประกันคุณภาพสินค้าปลายงวด 18,572,258.10 15,131,977.14

                                                                                                  (หน่วย : บาท)

ณ วันท่ี 30 กันยายน
พ.ศ. 2555

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นงวด 21,762,036.16 24,207,709.00

บวก ต้นทุนบริการปัจจุบัน 994,266.00 1,708,535.00

     ต้นทุนดอกเบี้ย 424,437.00 729,242.00

23,180,739.16 26,645,486.00

หัก จ่ายภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ (2,148,605.00) (4,883,449.84)

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายงวด 21,032,134.16 21,762,036.16

ข้อสมมติฐานทางการเงิน

   อัตราคิดลด 4.10 %

   อัตราเงินเฟ้อ 3 %

   อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 7 %

   อัตราการลาออก 8-20 % ตามช่วงอายุ

   อายุเกษียณ 60 ปี
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20. ทุนสำารองตามกฎหมาย
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำางวดส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองตาม   
    กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำาไรสุทธิประจำางวดหลังหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวน 
    ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนทุนสำารองตามกฎหมายนี้ไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้

21. เงินปันผลจ่าย
 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น   
    ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นจำานวนเงินรวม 207.84 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี พ.ศ. 2554 ใน 
    อัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำานวนเงิน 77.94 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำานวน 129.90 ล้านบาท  
    โดยได้จ่ายแล้วในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 
    ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำานวนเงินรวม 129.90 ล้านบาท และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2554 เมื่อ 
    วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำานวนเงิน 77.94 
    ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 207.84 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554  
    และเดือนกันยายน พ.ศ. 2554

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่สำาคัญ ดังนี้

23. ภาษีเงินได้
 บริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุนให้โยกย้ายสถานประกอบการเพื่อผลิตสายควบคุมยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์ โดยบริษัท 
    ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 และ  
    2554 บริษัทมีกำาไรสุทธิบางส่วนจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และมีกำาไรสุทธิบางส่วนจากการประกอบ 
    กิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงคำานวณภาษีเงินได้หลังจากบวกกลับรายจ่ายท่ีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร

                                                                                               (หน่วย : บาท)

สำาหรับงวดต้ังแต่วันท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 

วันท่ี 30 กันยายน 
พ.ศ. 2555

สำาหรับปีส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2554

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำา 16,055,731.99 (51,795,225.42)

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,556,099,037.53 1,457,958,098.66

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 272,870,525.07 283,625,083.20

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 76,574,965.80 90,610,265.54

ค่าลิขสิทธิ์ 32,818,667.40 29,926,243.11
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24. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
     24.1 ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด 
          โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย 
     24.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศ 
          คณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ. 24/2552 เรื่อง ข้อกำาหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์
          ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
     24.3 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารที่สำาคัญ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
          บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

25. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
     25.1 เงินลงทุนระยะยาว 

     25.2 รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
          บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดจากรายการกับ 
     กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการเป็นกรรมการทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ดังนี้
          รายการซื้อและขายสินค้า ราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจและเงื่อนไขการค้าทั่วไป
          ค่าลิขสิทธิ์ ราคาเป็นไปตามตกลงในสัญญา
          รายการซื้อสินทรัพย์ ราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจและเงื่อนไขการค้าทั่วไป

                                                                                             (หน่วย : บาท)

สำาหรับงวดต้ังแต่วันท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 

วันท่ี 30 กันยายน 
พ.ศ. 2555

สำาหรับปีส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2554

ผลประโยชน์ระยะสั้น 39,780,500.00 59,441,598.00

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 30,984.75 247,791.00

     รวม 39,811,484.75 59,689,389.00

                               (หน่วย : บาท)

ประเภท
กิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ทุนท่ีออกและ
เรียกชำาระแล้ว

สัดส่วนการลงทุน
(%)

วิธีราคาทุน

ณ วันที่ 
30 กันยายน

2555

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม

2554

ณ วันที่ 
30 กันยายน

2555

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม

2554

ณ วันที่ 
30 กันยายน

2555

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม

2554

เงินลงทุนทั่วไป

Hi-Lex Vietnam 
Co., Ltd

ผลิตชิ้นส่วน ผู้ถือหุ้น USD USD

ประกอบยานยนต์ 11,150,000 11,150,000 6.30 6.30 25,704,000.00 25,704,000.00

รวม 25,704,000.00 25,704,000.00
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(หน่วย : ล้านบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์ ณ วันท่ี
30 กันยายน
พ.ศ. 2555

ณ วันท่ี
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

ยอดค้างชำาระ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า

    บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1.63 0.84

    บริษัท ซัมมิท โอโตบอด้ี อินดัสตรี จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1.31 0.72

    บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโตซีท แมนูแฟคเจอร่ิง จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2.25 1.59

    บริษัท ซัมมิทแอนเซ่ ออโต พาร์ท จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 3.99 2.38

    บริษัท ซัมมิทโอซูกะ แมนูแฟ็คเจอร่ิง จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 4.40 1.86

    บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลล์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 8.00 5.26

    Hi-Lex Vietnam Co., Ltd บริษัทในเครือมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1.46 3.56

    PT. Hi - Lex Indonesia กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2.85 0.69

    Hi-Lex India Private Limited กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.37 0.73

(หน่วย : ล้านบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์ ณ วันท่ี
30 กันยายน
พ.ศ. 2555

ณ วันท่ี
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

ยอดค้างชำาระ
ลูกหนี้การค้า
    Hi-Lex Corporation ผู้ถือหุ้น 0.74 0.76

    Armstrong Auto Parts SDN.BHD. ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 4.11 7.32

    Hi-Lex Hungary KFT กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.55 1.17

เจ้าหนี้การค้า
    บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 9.95 5.23

    บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 18.94 6.84

    บริษัท ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.97 0.25

    Hi-Lex Vietnam Co., Ltd. บริษัทในเครือมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 15.19 7.75

    Hi-Lex Corporation ผู้ถือหุ้น 88.62 54.16

    Yantai TSK Cable System Co., Ltd. กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 4.88 3.37

    TSK (Korea) Co., Ltd. กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2.31 3.64

    Chongqing Hi-Lex Control Cable System Co., Ltd. กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.14       -

    Hi-Lex America กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน - 0.14

    Hi-Lex India กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.57 -

ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
    Hi-Lex Corporation ผู้ถือหุ้น 13.07 13.40

เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน - 1.68

    บริษัท พี. ทูลลิ่ง จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.14 -
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(หน่วย : ล้านบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์ สำาหรับงวดต้ังแต่วันท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2555 
ถึง วันที่ 30 กันยายน 

พ.ศ. 2555

สำาหรับปีส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2554

รายได้และค่าใช้จ่าย

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขาย พ.ศ. 2555

   บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 4.12 3.76

   บริษัท ซัมมิท โอโตบอดี้ อินดัสตรี จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 5.83 16.77

   บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโตซีท 
   แมนูแฟคเจอร่ิง จำากัด 

กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 5.44 5.84

   บริษัท ซัมมิทแอนเซ่ ออโต พาร์ท จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 11.39 12.57

   บริษัท ซัมมิทโอซูกะ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 13.39 16.39

   บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลล์ แอนด์ ซัมมิท 
   อินทีเรียส์ จำากัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 21.54 19.92

   Hi-Lex Vietnam Co., Ltd บริษัทในเครือมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 6.06 19.26

   Hi-Lex India Private Limited กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.66 5.01

   PT. Hi-Lex Indonesia กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 13.07 19.27

   Hi-Lex Corporation ผู้ถือหุ้น 5.00 5.53

   Armstrong Auto Parts SDN. BHD. ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 11.58 18.06

   Hi-Lex Hungary KFT กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 4.06 4.99

รายได้ค่าเคลมสินค้า

   Hi-Lex Corporation ผู้ถือหุ้น 0.10 0.11

ซื้อสินค้า
   บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 25.35 25.77

   บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์ 
   แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำากัด

กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 39.15 23.84

   บริษัท ไทยออโต อินดัสตรี จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.03 0.03

   บริษัท ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2.92 2.02

   PT. Hi-Lex Indonesia กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.72 0.30

   Hi-Lex Corporation ผู้ถือหุ้น 423.63 629.61

   TSK (Korea) Co., Ltd. กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 19.48 8.44

   Hi-Lex America กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.91 0.77

   Hi-Lex Vietnam Co., Ltd. บริษัทในเครือมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 100.10 128.65

   Yantai TSK Cable System Co., Ltd. กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 20.87 36.26

   Chongqing Hi-Lex Cable System Co., Ltd. กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน - 1.17

   Chongqing Hi-Lex Control Cable System     
   Co., Ltd.

กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.15 -

   Hi-Lex India Private Limited กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1.75 -
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(หน่วย : ล้านบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์
ณ วันท่ี

30 กันยายน
พ.ศ. 2555

ณ วันท่ี
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

รายได้และค่าใช้จ่าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อสินทรัพย์

   บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอร่ิง จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1.61 4.64
   บริษัท พี. ทูลล่ิง จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 5.59 -
   TSK (Korea) Co., Ltd. กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 7.37 2.44
   Hi-Lex Corporation ผู้ถือหุ้น 4.28 2.00
ค่าลิขสิทธ์ิ
   Hi-Lex Corporation ผู้ถือหุ้น 32.82 29.93

26. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
 บริษัทดำาเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ โดยดำาเนินธุรกิจในส่วนภูมิศาสตร์ 
    สองส่วนคือในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรายได้จากส่วนงานภูมิศาสตร์ในต่างประเทศไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้รวม บริษัทจึง 
    ไม่ได้เสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

27. สัญญาระยะยาว
     27.1 บริษัทมีข้อตกลงในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยไม่มีกำาหนดระยะเวลาสิ้นสุดในอัตราร้อยละ 2 
          ต่อปีของยอดขายสินค้าในประเทศ หักด้วยยอดซื้อวัตถุดิบจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าว โดยกำาหนดชำาระค่าลิขสิทธิ์ 
          ปีละ 2 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี
     27.2 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทมีค่าเช่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้ 
          สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดำาเนินงาน ดังนี้

28. สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน
     บริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุนให้โยกย้ายสถานประกอบการ เพ่ือผลิตสายควบคุมยานพาหนะ (Control Cable) และรางกระจก 
    รถยนต์ (Window Regulator) ซึ่งได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
     28.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 7 ปี ตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
   28.2 ได้รับอนุญาตให้นำาผลขาดทุนประจำาปีท่ีเกิดข้ึนระหว่างท่ีได้รับการส่งเสริมไปหักออกจากกำาไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลา 
          ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและมีกำาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้น ข้อ 28.1
     28.3 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำาหรับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
     28.4 ได้รับอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศ

      บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นสิทธิประโยชน์ ตามข้อ 28.1 จะสิ้นสุด 
     ในปี พ.ศ. 2557

                                                                                         (หน่วย : บาท)

ณ วันท่ี 30 กันยายน
พ.ศ. 2555

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

ภายใน 1 ปี 14,253,518.95 10,687,413.08

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 14,803,634.17 14,922,784.17
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29. การรายงานรายได้สำาหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 ตามประกาศของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.14/2541 เรื่องกำาหนดวิธีการรายงานรายได้สำาหรับผู้ได้รับ 
    การส่งเสริม ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2541 โดยให้บริษัทแสดงยอดรายได้แยกเป็นส่วนท่ีได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริม 
    บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและรายได้อื่นที่เป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมดังนี้

 

30. หนังสือค้ำาประกัน
         ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทได้ให้สถาบันการเงินภายในประเทศแห่งหนึ่ง 
    ออกหนังสือค้ำาประกันการใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง วงเงินรวม 2.40 ล้านบาท ของแต่ละปี โดย 
    ใช้หลักประกันร่วมกับเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน

31. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน
    31.1 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
          บริษัทคาดว่าความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกิดจากรายการนอกงบดุลมีจำานวนไม่เป็นสาระสำาคัญ
    31.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
          บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการให้สินเชื่อที่ 
          ระมัดระวัง มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีจำานวนมากราย ดังนั้นบริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็น 
          สาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ

(หน่วย : บาท)

สำาหรับงวดต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555

ธุรกิจท่ีได้รับ
การส่งเสริม

ธุรกิจท่ีไม่ได้รับ
การส่งเสริม

รวม

รายได้

  รายได้จากการขายสินค้า 2,160,493,720.68 194,231,328.07 2,354,725,048.75

  รายได้ดอกเบี้ย - 173,360.79 173,360.79

  รายได้อื่น 1,746,038.79 24,063,406.06 25,809,444.85

รวมรายได้ 2,162,239,759.47 218,468,094.92 2,380,707,854.39

(หน่วย : บาท)

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ธุรกิจท่ีได้รับ
การส่งเสริม

ธุรกิจท่ีไม่ได้รับ
การส่งเสริม

รวม

รายได้

  รายได้จากการขายสินค้า 2,042,109,530.21 207,059,533.54 2,249,169,063.75

  รายได้ดอกเบี้ย - 5,426,001.51 5,426,001.51

  รายได้อื่น 5,269,886.10 36,164,476.59 41,434,362.69

รวมรายได้ 2,047,379,416.31 248,650,011.64 2,296,029,427.95



     31.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ทำาสัญญาซื้อขาย 
          เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวสำาหรับรายการที่มีสาระสำาคัญ ซึ่ง ณ  
  วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทไม่มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
  คงเหลือ และบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

     31.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
          บริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนชั่วคราวที่มีดอกเบี้ย  
          อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยง 
          จากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำา
     31.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
          บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
   - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราวและลูกหนี้การค้าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น ดังนั้นมูลค่าตาม 
            บัญชีมีจำานวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
          - เงินลงทุนระยะยาว มีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ การคำานวณมูลค่ายุติธรรมประมาณจากมูลค่า 
            สุทธิตามบัญชี 
     - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ มูลค่าตามบัญชีมีจำานวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
          - ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน 
            ทางการเงินไม่แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสำาคัญ
         อนึ่งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวใช้วิธีการและข้อสมมติฐานข้างต้น มูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไป

32. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
   ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับอายุการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
     เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพและอายุการใช้งานจริง โดยมีการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

   จากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีดังกล่าว บริษัทได้คำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามอาย ุ
     การใช้งานที่เหลืออยู่ ดังนั้นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการรับรู้ เป็นค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สำาหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1  
     มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ลดลงจำานวน 4.02 ล้านบาท และมีผลกระทบกับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 
     ในปี พ.ศ. 2556 - 2587 เป็นจำานวนรวม 8.06 ล้านบาท

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่
30 กันยายน
พ.ศ. 2555

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

ณ วันที่
30 กันยายน
พ.ศ. 2555

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

เหรียญสหรัฐอเมริกา 866,573.87 760,356.69 1,645,669.41 972,554.17

เยน 1,889,348.97 1,896,631.09 238,348,427.00 148,750,561.00

เหรียญไต้หวัน - - 110,500.00 -

อัตราเดิม อัตราใหม่

อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ได้มาปี พ.ศ. 2538 - 2547 20 ปี 40 ปี
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33. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่
  ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้จัดประเภทรายการบัญชีปี พ.ศ. 2554 ใหม่ เพ่ือแสดงรายการให้เหมาะสมและสอดคล้อง 
    กับรายการในงบการเงินปี พ.ศ. 2555 ที่เป็นสาระสำาคัญ ดังนี้
  - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้งที่แสดงอยู่ในบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำานวน 0.29 ล้านบาท จัดประเภทใหม่นำา 
    ไปแสดงรวมในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

34. เรื่องอื่น ๆ
  ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 มีมติให้เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลา 
    รายงานจากเดิมส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็นส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน ของทุกปี ซ่ึงบริษัทได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร 
    แล้วเม่ือวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยให้เร่ิมรอบระยะเวลารายงานต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
    พ.ศ. 2555 

35. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้มีอำานาจลงนามของบริษัท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
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 1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
   บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

 - สำานักงานสอบบัญชีบริษัท สหการสอบบัญชี  จำากัด หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำานักงานท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด 
    ในรอบปีที่ผ่านมามีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นจำานวนเงินรวม  440,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
 - ค่าที่พักและพาหนะเดินทางของผู้สอบบัญชีเป็นจำานวนเงิน 57,500 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
 - ค่าบริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจำานวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2547 - 2555 รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 
 ผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่ า ต อ บ แ ท น ข อ ง ผู้ ส อ บ บั ญ ชี
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นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
ยกระดับประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องความพึงพอใจลูกค้า

การออกแบบการส่งมอบและราคา สูงคุณค่าพร้อมพัฒนาสู่สากล

Improve efficiency and continually, emphasize the customer
satisfaction in design; on-time delivery; reasonable price and

aim to the international excellence.



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/737 หมู่ 1
ตำาบลพานทอง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : (038) 447 200-21

Thai Steel Cable Public Company Limited
Amata Nakorn Industrial Estate, 700/737 Moo 1,
Tambol Panthong, Amphur Panthong, Chonburi, 20160
Tel : (038) 447 200-21 http://www.thaisteelcable.com




