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เป็นผู ผลิตสายควบคุมยานยนตระดับโลก

To be world class automotive control 
cable manufacturer.

• ดานการตลาด - มุงสูตลาดโลก

  Market - Expand to the world market

• ดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ - มุงสูการเป็นผูออกแบบระดับโลก

  R&D - To be the world class cable designer

• ดานองคกร - มุงสูความเป็นองคกรแหงการเรียนรู

  Organization - To be the learning organization

• ดานผลิตภัณฑ - พัฒนาสินคาใหมีคุณภาพระดับโลก

  Product - To be product of world standard quality

วิสัยทัศน์ / VISION

วิสัยทัศน์ / VISION



ปรัชญา

TCS Philosophy

สรางสมดุลระหวางการทำางานและชีวิต สรางมูลคาสูงสุดใหกับ

ผูเกี่ยวของทั้งหมด คนและองคกรที่เติบโตไปพรอมกันกาวไปขางหนา

อยางไมหยุดยั้ง รวมสรรคสรางสังคมที่ดี

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

คุณค่า สังคม สิ่งแวดล้อมคน

จริยธรรม ความรู้ คุณภาพ

Value Society Environment People

Ethic Knowledge Quality



สารบัญ

จุดเด่นทางการเงิน                               
สารจากประธานกรรมการ                   
สารจากรองประธานกรรมการ
สารจากกรรมการผู้จัดการ                    
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ                      
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร          
ประวติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำาคัญ
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และโครงสร้างรายได้ของบริษัท
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
ปัจจัยความเสี่ยง
โครงสร้างการถือหุ้นเเละการจัดการ
ประวติคณะกรรมการบริษัท
การกำากับดูแลกิจการ
รายการระหว่างกัน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเเละข้อมูลอ้างอิง
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จุดเด่นทางการเงิน



4 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited

สารจากประธานกรรมการ
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สารจากรองประธานกรรมการ



6 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited

สารจากกรรมการผู้จัดการ
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

นายกรกฤช จุฬางกูร
Mr. Kornkrit Jurangkool 
กรรมการ

นายคะซึโยชิ โองากิ
Mr. Katsuyoshi Ogaki 
กรรมการ

นายอภินันท ณ ระนอง
Mr. Apinan Na Ranong
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

นายสรรเสริญ จุฬางกูร
Mr. Sunsurn  Jurangkool
ประธานกรรมการ

นายสริศ พัฒนะเมลือง
Mr. Sarit Patanatmarueng
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ

นายมากาโต เทราอุรา
Mr. Makoto Teraura  
กรรมการ

นายชูทอง พัฒนะเมลือง
Mr. Choothong Patanatmarueng
รองประธานกรรมการ

นายทวีฉัตร จุฬางกูร
Mr. Thaveechat Jurangkool 
กรรมการ

นายกวี วสุวัต
Mr. Kavee Vasuvat
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายปริญญา ไววัฒนา
Mr. Prinya Waiwatana
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

นายฉัตรชัย เอียสกุล
Mr. Chatchai Earsakul
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
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8 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited

คณะผู้บริหาร

1 2

54 7
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6

นายสรรเสริญ  จุฬางกูร
Mr. Sunsurn  Jurangkool
ประธานเจาหนาที่บริหาร

นายสริศ  พัฒนะเมลือง
Mr. Sarit Patanatmarueng
กรรมการผูจัดการ

นายชูทอง  พัฒนะเมลือง
Mr. Choothong Patanatmarueng
รองประธานเจาหนาที่บริหาร

นายคะซึโยชิ  โองากิ
Mr. Katsuyoshi Ogaki 
ผูจัดการทั่วไปอาวุโส 
(สวนงานวิจัยและพัฒนา)

นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ
Mr. Sawat Sukaachin
ผูจัดการทั่วไป
(สวนงานคุณภาพ)

นายสุทน  เปรมปรี
Mr. Suthon Prempree 
ผูจัดการทั่วไป 
(สวนงานผลิต)

นางสาวสิริณา  พัฒนะเมลือง
Ms. Sirina Patanatmarueng
ผูจัดการทั่วไป 
(สวนงานบริหารธุรกิจ)

1

2

3

4

5

6

7



9รายงานประจำาปี 2554
Annual Report 2011

โครงสร้างองค์กร

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายหองปฏิบัติการ

ฝายวิศวกรรม ฝายประกันคุณภาพ ฝายบัญชีและการเงินฝายการตลาด

ฝายตรวจสอบภายใน

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
นายชูทอง  พัฒนะเมลือง

กรรมการผูจัดการ
นายสริศ  พัฒนะเมลือง

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน

ประธานเจาหนาที่บริหาร
นายสรรเสริญ  จุฬางกูร

ฝายควบคุมชิ้นสวนและวัตถุดิบ

ฝายพัฒนาธุรกิจฝายบริหารคุณภาพ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการตรวจสอบ

สวนงานวิจัยและพัฒนา

นายคะซึโยชิ  โองากิ
ผูจัดการทั่วไปอาวุโส

สวนงานผลิต

นายสุทน  เปรมปรี
ผูจัดการทั่วไป

สวนงานคุณภาพ

นายสวัสดิ์  สุขะอาจิณ
ผูจัดการทั่วไป

สวนงานปฏิบัติการธุรกิจ

นายสริศ  พัฒนะเมลือง (รักษาการ)
ผูจัดการทั่วไป

สวนงานบริหารธุรกิจ

นางสาวสิริณา  พัฒนะเมลือง
ผูจัดการทั่วไป

ฝาย Hilex

ฝายรถยนต

ฝาย Inner

ฝายรถจักรยานยนต

ฝาย Outer

ฝายความปลอดภัย ชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน

ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝายซอมบำรุง

ฝายประกันคุณภาพผูผลิตชิ้นสวน

ฝายควบคุมคุณภาพ

ฝายสรรหาวาจางและฝกอบรม

ฝายจัดสง

ฝายจัดหา

ฝายวางแผน
และควบคุมผลิตภัณฑใหม

ฝายวิศวกรรมการผลิต

ฝายกำกับหลักทรัพยและประสานงาน
ตลาดหลักทรัพย และนักลงทุนสัมพันธ

โครงสรางองคกร ณ วันที่ 31 มกราคม 2555



10 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำาคัญ



11รายงานประจำาปี 2554
Annual Report 2011



12 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ



14 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต
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ปัจจัยความเสี่ยง



16 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
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18 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ



20 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
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22 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
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24 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
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26 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
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28 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited



ชื่อ-สกุล
อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

จำานวนหุ้น
และสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท (%)
(ณ วันท่ี 29 ก.พ. 2555)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ
ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร 70 มัธยมศึกษา 83,115,000 หุ้น
(31.99%)

บิดานายทวีฉัตร จุฬางกูร 
และนายกรกฤช จุฬางกูร

2521 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ไม่มี

2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นๆ

2515 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี โรงงานประกอบเบาะรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด

2529 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี ผลิตตัวถังรถยนต์และรับจ้างทำาแบบพิมพ์

2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนท่อไอเสีย

2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท 
แมนูแฟคเจอริ่ง 

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน

2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล 
แมนูแฟคเจอริ่ง 

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้นใยอัด 
และแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์

2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์

2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี ผลิตท่อไอเสียรถยนต์

2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้

2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

29รายงานประจำาปี 2554
Annual Report 2011



ชื่อ-สกุล
อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

จำานวนหุ้น
และสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท (%)
(ณ วันท่ี 29 ก.พ. 2555)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ
ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์ ผลิต นำาเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพื้น หัวหมอน
เบาะรถยนต์

2517 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ไทยออโตอินดัสตรี ผลิต ขาย ชิ้นส่วน Press Part ของรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

2525 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท
ซิงค์ 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 และรับจ้างทำาพวงมาลัยรถยนต์และกระปุกเกียร์รถยนต์

2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล นำาเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่นรับจ้างตัดเหล็ก

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 ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสายเข็มขัดนิรภัย

2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี ผลิตผ้าสำาหรับหุ้มเบาะรถยนต์

2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็ค
เจอริ่ง 

ผลิตชิ้นส่วนยางสำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอ
นิคส์ และอื่น ๆ

2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า ผลิตน็อตพิเศษสำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง ผลิต ขาย แกนพวงมาลัยรถยนต์
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ชื่อ-สกุล
อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

จำานวนหุ้น
และสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท (%)
(ณ วันท่ี 29 ก.พ. 2555)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ
ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อค ประตูรถยนต์ ฝากระโปรง
รถยนต์ 

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

2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ไฮย่า (ประเทศไทย) ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต

2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ง ผลิตเบรคมือรถยนต์

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท รีเทอร์ นิทโตกุ ซาวด์ พรู๊ฟ ผลิตเพื่อขายและส่งออกซึ่งวัสดุกันเสียงสำาหรับรถยนต์

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ แมนูแฟค
เจอริ่ง

ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของยานพาหนะ

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์ โอ
โตโมทีฟ

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 ประกอบกิจการผลิตและจำาหน่ายสินค้า
อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
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ชื่อ-สกุล
อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

จำานวนหุ้น
และสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท (%)
(ณ วันท่ี 29 ก.พ. 2555)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ
ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดีเซ็นเตอร์ ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิท ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

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 เซอร์วิสเซ็นเตอร์ Coil Steel

2. นายชูทอง พัฒนะเมลือง 68 ปริญญาโท
สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

 16,997,400 หุ้น
(6.54%)

บิดานายสริศ พัฒนะเมลือง
และน.ส.สิริณา พัฒนะเมลือง

2521 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ไม่มี

2525 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท ซิงค์ 
พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย

2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอร่ิง ผลิตช้ินส่วนยางสำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิคส์ 
และอื่น ๆ

2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า ผลิตน็อตพิเศษสำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

2531 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท สเตียริ่ง วีล ผลิต ขาย และรับจ้างทำาพวงมาลัยรถยนต์และกระปุกเกียร์
รถยนต์

2547 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ ให้เช่าและจำาหน่ายโรงงานสำาเร็จรูป
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3. นายสริศ พัฒนะเมลือง 37 ปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ
New Hampshire 
College,
สหรัฐอเมริกา

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

 

460,200 หุ้น
(0.18%)

บุตรนายชูทอง พัฒนะเมลือง 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการสรรหา
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ไม่มี

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 

บจ.พี. ทูลลิ่ง ออกแบบและจัดสร้างแม่พิมพ์ทุกชนิดทุกประเภทรวมทั้ง
เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีไอำานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท ซิงค์ 
พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอร่ิง ผลิตช้ินส่วนยางสำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิคส์
และอ่ืน ๆ

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า ผลิตน็อตพิเศษสำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

4. นายมากาโต เทราอุรา 74 Mechanical Engineering, 
Faculty of Technology, 
Shizuoka University, 
ญ่ีปุ่น

ไม่มี ไม่มี 2524 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ไม่มี

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

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

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

2518 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ HI-LEX Corporation ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ชื่อ-สกุล
อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

จำานวนหุ้น
และสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท (%)
(ณ วันท่ี 29 ก.พ. 2555)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ
ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
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ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX India Private Ltd. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

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

2528 - ปัจจุบัน กรรมการ Izushi Cable, Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต์

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

2524 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Saitama, Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

2532 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Shimane, Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

2521 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Indonesia ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

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

2516 - ปัจจุบัน กรรมการ Tajima TSK, Inc. ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

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

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

2535 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX America Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

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

ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และ Door Module

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

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

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
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ชื่อ-สกุล
อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

จำานวนหุ้น
และสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท (%)
(ณ วันท่ี 29 ก.พ. 2555)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ
ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 40 ปริญญาโท
สาขา Finance
Webster University

17,109,300 หุ้น
(6.59%)

บุตรนายสรรเสริญ จุฬางกูร 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ไม่มี

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำาแบบพิมพ์

2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนูแฟ็คเจอริ่ง

ผลิตชิ้นส่วนยางสำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอ
นิคส์และอื่นๆ

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู. โฟม อินดัสตรี ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์ 

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี ผลิตท่อไอเสียรถยนต์

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า ผลิตน็อตพิเศษสำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ซัมมิท อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) ธุรกิจให้เช่า

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นๆ

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท แมนู
แฟคเจอริ่ง 

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนท่อไอเสีย

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล นำาเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่นรับจ้างตัดเหล็ก

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้
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2545 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์ ผลิต นำาเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพื้นหัวหมอน
เบาะรถยนต์

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียลแมนู
แฟคเจอริ่ง 

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก
แผ่นเส้นใยอัดและแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ประกอบรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยซีทเบลท์ ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสายเข็มขัดนิรภัย

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี ผลิตผ้าสำาหรับหุ้มเบาะรถยนต์

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล ผลิต ขาย และรับจ้างทำาพวงมาลัยรถยนต์และกระปุกเกียร์
รถยนต์

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภทซิงค์ 
พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ง ผลิตเบรคมือรถยนต์

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ไฮย่า (ประเทศไทย) ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์ โอ
โตโมทีฟ

ผลิตหรือรับจ้างผลิตเครื่องมือ ผลิตชิ้นส่วน ตัวถังรถยนต์และ
ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อื่นๆ

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ
แมนูแฟคเจอริ่ง 

ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของยานพาหนะ

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ออนกรีน มีเดีย ประกอบกิจการการพิมพ์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ กอล์ฟ
คลับ

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
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2550 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.แคสมา เรสซิ่ง ประกอบกิจการผลิต และจำาหน่ายสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ปอเรชั่น ประกอบกิจการ หา ซื้อ ขายและให้เช่าเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์
และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี้ แอ็คเซ็ส ประกอบกิจการจัดหา ซื้อ ขาย และให้เช่าเครื่องจักร รวมทั้ง
อุปกรณ์ชิ้นส่วนของสินค้าประเภทดังกล่าวทุกประเภท

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 34 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%)

บุตรนายสรรเสริญ จุฬางกูร 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการสรรหา
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ไม่มี

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นๆ

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี ผลิตตัวถังรถยนต์และรับจ้างทำาแบบพิมพ์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนท่อไอเสีย

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท แมนู
แฟคเจอริ่ง 

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล แมนู
แฟคเจอริ่ง 

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่น
เส้นใยอัดและแผ่นพลาสติก เพื่อใช้ประกอบรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
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ชื่อ-สกุล
อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

จำานวนหุ้น
และสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท (%)
(ณ วันท่ี 29 ก.พ. 2555)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ
ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี ผลิตท่อไอเสียรถยนต์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์ ผลิต นำาเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพื้นหัวหมอน
เบาะรถยนต์

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 แมนูแฟ็คเจอร่ิง ผลิตชิ้นส่วนยางสำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอ
นิคส์ และอื่นๆ

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล ผลิต ขาย และรับจ้างทำาพวงมาลัยรถยนต์และกระปุกเกียร์รถยนต์

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล นำาเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่นรับจ้างตัดเหล็ก

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์

ประกอบกิจการฝึกอบรม

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์

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 และจำาหน่ายสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
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ชื่อ-สกุล
อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

จำานวนหุ้น
และสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท (%)
(ณ วันท่ี 29 ก.พ. 2555)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ
ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยซีทเบลท์ ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสายเข็มขัดนิรภัย

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท ผลิตช้ินส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตูรถยนต์ ฝากระโปรงรถยนต์

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ แมนูแฟคเจอร่ิง ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ ของ
ยานพาหนะ

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ไทยออโตอินดัสตรี ผลิต ขาย ช้ินส่วน Press Part ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง ผลิต ขาย แกนพวงมาลัยรถยนต์

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ง ผลิตเบรคมือรถยนต์

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ไฮย่า (ประเทศไทย) ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิท ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ Coil Steel

7. นายคะซึโยชิ โองากิ 61 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 ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ไม่มี 

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

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

2544 - 2548 หัวหน้าทีมกลุ่มงาน
ประกันคุณภาพ 

HI-LEX Corporation ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

39รายงานประจำาปี 2554
Annual Report 2011



ชื่อ-สกุล
อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

จำานวนหุ้น
และสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท (%)
(ณ วันท่ี 29 ก.พ. 2555)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

8. นายกวี วสุวัต 77 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)

- 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 ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ไม่มี

ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ - สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมวิศวกรรมยานยนต์

2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ ผลิตชิ้นส่วน ดัดแปลง และประกอบยานยนต์

40 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited



ชื่อ-สกุล
อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

จำานวนหุ้น
และสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท (%)
(ณ วันท่ี 29 ก.พ. 2555)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

9. นายอภินันท์ ณ ระนอง 62 ปริญญาตรี
สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

 ไม่มี  ไม่มี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ไม่มี

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ 
ประธานบริหาร

บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เทรด บริการจัดงานเลี้ยง

2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ บริหารจัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

10. นายปริญญา ไววัฒนา 65 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
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ไม่มี

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไอร่า แคปปิตอล การลงทุนบริษัทอื่น

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น เทคโนโลยีและการสื่อสาร

2549 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนและผู้จัดการ สำานักงานพี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บริการให้คำาปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
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ชื่อ-สกุล
อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

จำานวนหุ้น
และสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท (%)
(ณ วันท่ี 29 ก.พ. 2555)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ
ประวัติการ
กระทำาผิด

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

11. นายฉัตรชัย เอียสกุล 57 ปริญญาโท
สาขาเศรษฐศาสตร์
การวางแผน และนโยบาย
Northeastern University

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

ไม่มี ไม่มี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ไม่มี

2546 - 2550 ที่ปรึกษา บจ.แปซิฟิค กรุ๊ป อสังหาริมทรัพย์

42 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
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การกำากับดูแลกิจการ



44 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
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46 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
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48 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
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50 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
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รายการระหว่างกัน



52 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



54 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
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คำาอธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน



56 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
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เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน)

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของและงบกระแสเงนิสด สำาหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกนัของแตล่ะปีของบริษทั ไทยสตลีเคเบิล จำากดั (มหาชน) 
ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการ
แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ซึง่กำาหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏบิตังิาน เพือ่
ให้ไดค้วามเชือ่มัน่อยา่งมีเหตผุลวา่  งบการเงนิแสดงขอ้มูลทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัหรอืไม ่ การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีาร
ทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ทีเ่ปน็จำานวนเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ การประเมนิความเหมาะสมของหลกัการบญัชทีี่
กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำาคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำาขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะ
สมของการแสดงรายการทีน่ำาเสนอในงบการเงนิโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือว่าการตรวจสอบดงักลา่วให้ขอ้สรุปทีเ่ป็นเกณฑ์อยา่งเหมาะสมในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 ผลการดำาเนินงานและ
กระแสเงินสด สำาหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั ไทยสตีลเคเบลิ จำากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระสำาคญัตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่
และปรับปรุงใหม่ ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป เพื่อจัดทำาและนำาเสนองบการเงินนี้ งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่นำา
มาแสดงเปรียบเทียบได้จัดประเภทรายการแบบใหม่และเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีใหม่โดยการปรับย้อนหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับ 
งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ดร. จรรยาภรณ์  เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6720
บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำากัด

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



58 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย:บาท)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)          
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2554 และ 2553    

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

2554  2553
หมายเหตุ      “ภายหลังปรับปรุง”

   สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

   เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด   7  98,155,297.20  282,515,605.75 

   เงินลงทุนชั่วคร�ว   8  112,782,385.19  120,068,680.44 

   ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น   9  238,549,463.08  461,027,096.02 

   สินค้�คงเหลือ 10  513,977,380.46  287,456,342.73 

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  40,012,893.28  25,758,507.23 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,003,477,419.21  1,176,826,232.17 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

   เงินลงทุนระยะย�ว 25.1  25,704,000.00  25,704,000.00 

   อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน - สุทธิ 11  139,897,816.54  147,719,271.08 

   ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ - สุทธิ 12  764,804,460.71  700,061,186.52 

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 13  21,232,623.92  21,892,446.16 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  739,241.59  965,474.59 

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  952,378,142.76  896,342,378.35 

รวมสินทรัพย์  1,955,855,561.97  2,073,168,610.52 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

2554 2553
หมายเหตุ “ภายหลังปรับปรุง”

   หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

หนี้สินหมุนเวียน
   เงินเบิกเกินบัญชีจ�กสถ�บันก�รเงิน 14  745,181.60  - 
   เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 15  296,115,820.03  415,189,939.31 
   เจ้�หนี้ซื้อสินทรัพย์  18,231,271.56  10,109,425.35 
   เจ้�หน้ีเช่�ซ้ือสินทรัพย์ท่ีถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหน่ึงปี 16  3,757,639.17  1,780,847.88 
   ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย  29,666,593.29  39,610,803.97 
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  21,510,111.97  24,861,824.48 
   รวมหน้ีสินหมุนเวียน  370,026,617.62  491,552,840.99 
หนี้สินไม่หมุนเวียน
   ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�นหลังออกจ�กง�น 17  21,762,036.16  - 
   เจ้�หนี้เช่�ซื้อสินทรัพย์ 16  5,869,932.93  1,529,333.40 
   ประม�ณก�รหนี้สิน 18  15,131,977.14  13,414,693.15 
   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  8,252,091.69  - 
   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  51,016,037.92  14,944,026.55 
รวมหนี้สิน  421,042,655.54  506,496,867.54 
ส่วนของเจ้าของ
   ทุนเรือนหุ้น
      ทุนจดทะเบียน 
         หุ้นส�มัญ 268,500,000 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1.00 บ�ท  268,500,000.00  268,500,000.00 
     ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
          หุ้นส�มัญ 259,800,000 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1.00 บ�ท  259,800,000.00  259,800,000.00 
     ส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญ  464,870,184.55  464,870,184.55 
      กำ�ไรสะสม
          จัดสรรแล้ว
            ทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย 20  26,850,000.00  26,850,000.00 
          ยังไม่ได้จัดสรร  783,292,721.88  815,151,558.43 
รวมส่วนของเจ้าของ  1,534,812,906.43  1,566,671,742.98 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  1,955,855,561.97  2,073,168,610.52 

(หน่วย:บาท)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)          
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2554 และ 2553    

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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Thai Steel Cable Public Company Limited

2554 2553
หมายเหตุ “ภายหลังปรับปรุง”

รายได้
   ร�ยได้จ�กก�รข�ย  2,252,614,063.75  2,618,074,320.01 
   ร�ยได้อื่น  43,415,364.20  46,876,372.93 
   รวมรายได้  2,296,029,427.95  2,664,950,692.94 
ค่าใช้จ่าย 22 
ต้นทุนขาย  1,777,817,477.82  2,061,239,560.48 
   ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย  53,246,799.01  73,641,832.95 
   ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร  190,159,070.18  160,618,560.79 

   ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร 24  59,441,598.00  62,424,000.00 

   รวมค่าใช้จ่าย  2,080,664,945.01  2,357,923,954.22 
กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  215,364,482.94  307,026,738.72 
ต้นทุนท�งก�รเงิน  (1,369,329.99)  (200,365.28)
กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้  213,995,152.95  306,826,373.44 
ภ�ษีเงินได้ 23  (13,806,280.50)  (15,746,378.48)
กำ�ไรสำ�หรับงวด  200,188,872.45  291,079,994.96 
กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจ�กภ�ษีเงินได้  -  - 
กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับงวด  200,188,872.45  291,079,994.96 
กำาไรต่อหุ้น
  กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  0.77  1.12 

  จำ�นวนหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักที่ใช้คำ�นวณ(หุ้น)  259,800,000  259,800,000 

(หน่วย:บาท)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)          
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ        
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2554 และ 2553         
   

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย:บาท)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)          
งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้�ของ        
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2554 และ 2553

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

ยอดคงเหลือต้นงวด วันที่ 1 มกร�คม 
พ.ศ. 2553 - ต�มที่ร�ยง�นไว้เดิม   259,800,000.00  464,870,184.55  26,850,000.00  749,415,605.42  1,500,935,789.97 

ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ย
ก�รบัญชี :

   ค่�เส่ือมร�ค�อสังห�ริมทรัพย์เพ่ือก�รลงทุน 3.3  -  -  -  (17,504,041.95)  (17,504,041.95)

ยอดคงเหลือต้นงวด วันที่ 1 มกร�คม 
พ.ศ. 2553 - ปรับปรุงใหม่  259,800,000.00  464,870,184.55  26,850,000.00  731,911,563.47  1,483,431,748.02 

กำ�ไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับงวด  -  -  -  291,079,994.96  291,079,994.96 

เงินปันผลจ่�ย 21  -  -  - 
 

(207,840,000.00)  (207,840,000.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2553  259,800,000.00  464,870,184.55  26,850,000.00  815,151,558.43  1,566,671,742.98 

ยอดคงเหลือต้นงวด วันที่ 1 มกร�คม 
พ.ศ. 2554 - ต�มที่ร�ยง�นไว้เดิม  259,800,000.00  464,870,184.55  26,850,000.00  839,580,719.15  1,591,100,903.70 

ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ย
ก�รบัญชี :

   ค่�เส่ือมร�ค�อสังห�ริมทรัพย์เพ่ือก�รลงทุน 3.3  -  -  -  (24,429,160.72)  (24,429,160.72)

 259,800,000.00  464,870,184.55  26,850,000.00  815,151,558.43  1,566,671,742.98 

   ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น 3.2  -  -  -  (24,207,709.00)  (24,207,709.00)

ยอดคงเหลือต้นงวด วันที่ 1 มกร�คม 
พ.ศ. 2554 - ปรับปรุงใหม่  259,800,000.00  464,870,184.55  26,850,000.00  790,943,849.43  1,542,464,033.98 

กำ�ไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับงวด  -  -  -  200,188,872.45  200,188,872.45 

เงินปันผลจ่�ย 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 

หม�ยเหตุ
ทุนเรือนหุ้นท่ีออก
และเรียกชำ�ระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่�
หุ้นส�มัญ

รวม
ส่วนของเจ้�ของ

จัดสรรแล้ว
ทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย

ยังไม่ได้จัดสรร

กำ�ไรสะสม 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
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2554 2553
“ภายหลังปรับปรุง”

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
    กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้  213,995,152.95  306,826,373.44 
    ร�ยก�รปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดจ�ก
        กิจกรรมดำ�เนินง�น
          ค่�เสื่อมร�ค�สินทรัพย์  77,001,396.48  75,342,829.92 
           ค่�เส่ือมร�ค�อสังห�ริมทรัพย์เพ่ือก�รลงทุน  7,914,454.54  8,014,663.77 
          ตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  5,694,415.24  3,342,814.34 
          (กำ�ไร)ข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์  (33,836.08)  (2,335,043.22)
           ข�ดทุนจ�กก�รเลิกใช้สินทรัพย์ถ�วร  18,779.75  534,117.45 
          ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น  2,437,777.00  - 
          ประม�ณก�รหนี้สิน  4,477,184.63  3,975,099.76 
          (กำ�ไร)ข�ดทนุจ�กอตัร�แลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้  44,297.92  (822,406.87)
          ดอกเบี้ยรับ  (5,426,001.51)  (1,634,281.25)
          ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย  1,369,329.99  200,365.28 

 307,492,950.91  393,444,532.62 
          (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน  223,319,310.43  (71,000,823.62)
          (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้�คงเหลือ  (226,521,037.73)  (43,175,053.12)
          (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (14,447,915.90)  (17,169,599.54)
          (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  226,233.00  (720,000.00)
             เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น  (119,960,094.69)  44,187,065.49 
          เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้�หนี้ซื้อสินทรัพย์  -  (4,920,541.15)
          เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย  (6,667,804.72)  11,378,345.58 
          เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น  (3,351,712.51)  10,599,355.20 
          เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประม�ณก�รหนี้สิน  (2,759,900.64)  - 
          เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น  (4,883,449.84)  - 
          เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  8,252,091.69  - 
    เงินสดรับจ�กก�รดำ�เนินง�น  160,698,670.00  322,623,281.46 

(หน่วย:บาท)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)          
งบกระแสเงินสด           
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2554 และ 2553         
   

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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งบกระแสเงินสด

2554 2553
“ภายหลังปรับปรุง”

    เงินสดรับดอกเบี้ย  5,186,170.87  1,594,930.28 
    เงินสดจ่�ยดอกเบี้ย  (1,369,329.99)  (200,365.28)
    เงินสดจ่�ยภ�ษีเงินได้  (17,107,554.46)  (9,159,265.44)
            เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำาเนินงาน  147,407,956.42  314,858,581.02 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
    (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนช่ัวคร�ว  7,286,295.25  (55,068,680.44)
    เงินสดจ่�ยเพื่อซื้อสินทรัพย์ถ�วร  (125,436,302.59)  (54,489,608.66)
    เงินสดจ่�ยเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (5,034,593.00)  (3,433,025.00)
    เงินสดรับจ�กก�รข�ยสินทรัพย์ถ�วร  1,159,175.83  11,008,014.18 
            เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน  (122,025,424.51)  (101,983,299.92)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    เพิม่ขึน้(ลดลง)ในเงนิเบกิเกนิบญัชสีถ�บนัก�รเงนิ  745,181.60  - 
    เงินสดจ่�ยเจ้�หนี้เช่�ซื้อสินทรัพย์  (2,672,890.06)  (1,942,830.55)
    เงินสดจ่�ยเงินปันผล  (207,815,132.00)  (207,759,401.90)
                เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน  (209,742,840.46)  (209,702,232.45)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ  (184,360,308.55)  3,173,048.65 
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันต้นงวด  282,515,605.75  279,342,557.10 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด  98,155,297.20  282,515,605.75 

(หน่วย:บาท)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)          
งบกระแสเงินสด (ต่อ)           
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2554 และ 2553         
   

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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1.  การดำาเนินงานของบริษัท

	 	 บริษัท	 ไทยสตีลเคเบิล	 จ�ำกัด	(มหำชน)	(“บริษัท”)	 เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยมีส�ำนัก 
	 	 งำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่	700/737	หมู่ที่	1	 ต�ำบลพำนทอง	 อ�ำเภอพำนทอง	 จังหวัดชลบุรี	 ประเทศไทย	 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตสำย 
	 	 เบรก	สำยไมล์	สำยคันเร่ง	สำยคลัชและเครื่องอะไหล่	อุปกรณ์ของรถยนต์รถจักรยำนยนต์ทุกชนิด	

2.  เกณฑ์การจัดทำาและการนำาเสนองบการเงิน

งบกำรเงินได้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	 โดยก�ำหนด 
	 รูปแบบกำรน�ำเสนองบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2552)	เรื่อง	“กำรน�ำเสนองบกำรเงิน”	ซึ่งมีผลบังคับใช ้
	 ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกรำคม	พ.ศ.	2554	เป็นต้นไป	และได้จัดท�ำขึ้นตำมประกำศของ 
	 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่	28	กันยำยน	พ.ศ.	2554	เรื่องก�ำหนดรำยกำรย่อที่ต้องมีในงบกำรเงิน	พ.ศ.	2554	

งบกำรเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวำคม	 พ.ศ.	2553	 ที่น�ำมำแสดงเปรียบเทียบได้จัดประเภทรำยกำรตำมรูปแบบใหม่	 
	 เพื่อให้สอดคล้องกับงบกำรเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2554	

งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงินยกเว้นตำมที่ได้เปิดเผยในนโยบำย 
	 กำรบัญชี

3.  การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวำคม	 พ.ศ.	2554	 บริษัทได้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่	 ซึ่งออก
โดยสภำวิชำชีพบัญชี	ซึ่งก�ำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกรำคม	พ.ศ.	2554	 
เป็นต้นไป	 เพื่อจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินนี้	 โดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญ 
ต่องบกำรเงินของบริษัท	ยกเว้นดังนี้

3.1	มำตรฐำนกำรบัญชี	ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2552)	เรื่อง	“กำรน�ำเสนองบกำรเงิน”
	 มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบันีม้กีำรเปลีย่นแปลงข้อก�ำหนดเกีย่วกบักำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงนิ	จงึมผีลกระทบต่อกำรจดัประเภท 
	 รำยกำรใหม่ส�ำหรับงบกำรเงิน	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2553	ซึ่งน�ำมำแสดงเปรียบเทียบเพื่อให้สอดคล้องกับ
	 งบกำรเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2554	(ดูหมำยเหตุข้อ	2.1)

3.2	มำตรฐำนกำรบัญชี	ฉบับที่	19	เรื่อง	“ผลประโยชน์ของพนักงำน”	
	 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวำคม	พ.ศ.	2554	บริษัทได้น�ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่	19	 เรื่อง	 “ผลประโยชน์ของพนักงำน”	 
	 มำใช้เป็นคร้ังแรก	(ดูหมำยเหตุข้อ	17)	 โดยค�ำนวณประมำณกำรภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำนจำก 
	 ข้อสมมติฐำนทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนตำมวิธี	Projected	Unit	Credit	Method	ทั้งนี้บริษัท 
	 เลือกรับรู้ต้นทุนบริกำรและต้นทุนดอกเบี้ยในอดีตโดยกำรปรับปรุงก�ำไรสะสม	ณ	วันที่	1	มกรำคม	พ.ศ.	2554	ซึ่งเป็นไปตำม 
	 กำรปฏิบัติในช่วงกำรเปลี่ยนแปลงที่ก�ำหนดไว้ในมำตรฐำนบัญชีฉบับดังกล่ำว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน

 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพิ่มขึ้น 24,207,709.00

 กำาไรสะสมต้นงวดลดลง 24,207,709.00

     3.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน” 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทได้นำามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่อง “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน”  
 มาใช้เป็นครั้งแรก ดังนั้นอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงาน ซึ่งหยุดคิดค่าเสื่อมราคาและทบทวนการด้อยค่า ณ วันที่  
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งนำามาแสดงเปรียบเทียบได้จัดประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและบันทึกค่าเสื่อม 
 ราคาตัง้แต่วนัหยดุคดิค่าเสือ่มราคาจนถงึวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2554 ผลกระทบจากการเร่ิมใช้นโยบายการบัญชีดงักล่าว บรษิทั 
 ได้ปรบัย้อนหลงังบการเงนิปีก่อนทีน่ำามาแสดงเปรียบเทยีบเสมอืนว่าบริษทัได้บันทกึค่าเสือ่มราคาอสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุ 
 ตามนโยบายการบัญชีใหม่มาโดยตลอด ดังนั้นงบการเงินที่นำามาเปรียบเทียบจึงเป็นข้อมูลที่จัดทำาขึ้นตามนโยบายการบัญชีใหม่  
 ผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายกาบัญชี มีดังนี้

                                                   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ก่อนปรับปรุง ภายหลังปรับปรุง เพิ่มขึ้น(ลดลง)

งบแสดงฐานะการเงิน
   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 172,148,431.80 147,719,271.08 (24,429,160.72)
   กำาไรสะสม 839,580,719.15 815,151,558.43 (24,429,160.72)

                                                สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ก่อนปรับปรุง ภายหลังปรับปรุง เพิ่มขึ้น(ลดลง)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 153,693,442.02 160,618,560.79 6,925,118.77
   กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับงวด 298,005,113.73 291,079,994.96 (6,925,118.77)
   กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.15 1.12 (0.03)

ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีตัง้แต่อดตีจนถงึต้นงวดของปี พ.ศ. 2554 และ 2553 ทีต้่องนำามาปรบัปรงุกำาไรสะสม
ต้นงวดของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และ 2553 เป็นจำานวนเงิน 24.43 ล้านบาท และ 17.50 ล้านบาท ตามลำาดับ

 ผลกระทบจากการเริ่มใช้นโยบายการบัญชีดังกล่าวต่องบการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)
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4.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศที่เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกรำคม	พ.ศ.	2556	เป็นต้นไป	ดังต่อไปนี้

 มำตรฐำนกำรบัญชี
	 ฉบับที่	12	 	 	 ภำษีเงินได้
	 ฉบับที่	20	 	 	 กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือ 
	 	 	 	 	 จำกรัฐบำล
	 ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)	 	 ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
	 ฉบับที่	10	 	 	 ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรม 
	 	 	 	 	 ด�ำเนินงำน
	 ฉบับที่	21	 	 	 ภำษีเงินได้-กำรได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่ำเสื่อมรำคำที่ตีรำคำใหม่
	 ฉบับที่	25	 	 	 ภำษีเงินได้-กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของผู้ถือหุ้น

ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัคำดว่ำ	จะน�ำมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับทีเ่กีย่วข้องกบับริษทัมำเร่ิมถอืปฏบิติักบั
งบกำรเงนิของบริษทัเม่ือมำตรฐำนดงักล่ำวมผีลบงัคบัใช้	โดยฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบต่องบกำรเงินใน
ปีที่เริ่มใช้มำตรฐำนดังกล่ำว

5.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

5.1	บรษิทับนัทกึรบัรูร้ำยได้จำกกำรขำยเมือ่มกีำรส่งมอบสนิค้ำและกรรมสทิธิ	์ส่วนรำยได้อืน่และค่ำใช้จ่ำยบนัทกึตำมเกณฑ์คงค้ำง		

5.2		เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด	หมำยถงึ	เงนิสดในมอืและเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ	ไม่รวมเงนิฝำกซึง่มกี�ำหนดรบัคนืเกนิกว่ำ 
	 3	เดือน	และเงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระผูกพัน

5.3	ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับ	บริษัทบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำกจ�ำนวนเงินที่คำดว่ำจะเรียกเก็บเงินไม่ได ้
	 จำกประสบกำรณ์ในอดีต	สภำวะเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ของลูกหนี้

5.4		สินค้ำคงเหลือแสดงตำมรำคำทุน	ซึ่งค�ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่ำใดจะต�่ำกว่ำมูลค่ำ 
	 สทุธทิีจ่ะได้รบัประมำณกำรจำกรำคำขำยทีค่ำดว่ำ	จะขำยได้ตำมปกตธิรุกิจหักด้วยประมำณกำรต้นทุนในกำรผลติสนิค้ำนัน้ให้เสรจ็ 
	 และต้นทุนที่จ�ำเป็นต้องจ่ำย	เพื่อให้ขำยสินค้ำนั้นได้

5.5	เงินลงทุน

	 5.5.1	เงินฝำกประจ�ำแสดงตำมรำคำทุน

	 5.5.2	เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จะครบก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปีและที่จะถือจนครบก�ำหนดแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำย	 
	 	 	 	 	 บริษัทตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต�่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง	 ซึ่งจ�ำนวนที่ตัดจ�ำหน่ำยนี้จะแสดง 
	 							เป็นรำยกำรปรับกับดอกเบี้ยรับ
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ส่วนปรับปรุงที่ดิน 20 ปี

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 20 ปี

ส่วนปรับปรุงอำคำร 20 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5,	10 ปี

เครื่องมือเครื่องใช้ 5,	10 ปี

แม่พิมพ์ 5,	10 ปี

เครื่องใช้ส�ำนักงำน 3,	5,	10 ปี

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 5,	10 ปี

ยำนพำหนะ 10 ปี

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 20 ปี

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 20 ปี

ส่วนปรับปรุงอำคำร 20 ปี

5.7	อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

	 ที่ดินแสดงในรำคำทุน	อำคำรแสดงในรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ	(ถ้ำมี)	ค่ำเสื่อมรำคำค�ำนวณโดย 
 วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำน	โดยประมำณของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน	ดังนี้

5.8	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ	(ถ้ำมี)	ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรับรู้เป็น
					ค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุนตำมอำยุกำรใช้ประโยชน์	ดังนี้

ค่ำลิขสิทธิ์โปรแกรมซอฟท์แวร์ 10 ปี

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 3 ปี

	 5.5.3	 เงินลงทุนระยะยำวเป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด	บริษัทจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป 
	 							แสดงด้วยรำคำทุนสุทธิหักด้วยกำรด้อยค่ำ	(ถ้ำมี)

5.6	ทีด่นิแสดงในรำคำทนุ	อำคำรและอปุกรณ์	แสดงรำคำทุนหักค่ำเสือ่มรำคำสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ	(ถ้ำมี)	ค่ำเสือ่มรำคำค�ำนวณ 
	 โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของสินทรัพย์ดังนี้

5.9	สัญญำเช่ำ

	 5.9.1	สัญญำเช่ำกำรเงิน
สัญญำเช่ำซึ่งได้โอนผลประโยชน์และควำมเสี่ยงในกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ส่วนใหญ่ให้แก่บริษัท	และบริษัทมีควำมตั้งใจ 

	 ที่จะซื้อสินทรัพย์เหล่ำนี้เมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำเช่ำ	 จะบันทึกเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน	 โดยเม่ือเร่ิมต้นท�ำสัญญำเช่ำกำรเงิน 
	 ต้นทุนของสินทรัพย์จะบันทึกพร้อมกับกำรบันทึกหนี้สินที่เกิดจำกกำรจ่ำยค่ำเช่ำในอนำคต	โดยไม่รวมส่วนของดอกเบี้ย 
	 ซึง่เป็นต้นทุนทำงกำรเงนิ	ต้นทุนทำงกำรเงนินีบ้นัทกึเป็นค่ำใช้จ่ำยของงวดปีปัจจบุนัตำมสดัส่วนของยอดคงเหลอืของหนีส้นิ
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	 5.9.2	สัญญาเช่าด�าเนินงาน
สญัญาเช่าสนิทรพัย์ซึง่มคีวามเสีย่งและผลประโยชน์ในกรรมสทิธิข์องสนิทรัพย์เป็นของผู้ให้เช่าจะบันทึกบัญชี	โดยถอืเป็น 

	 							สัญญาเช่าด�าเนินงาน	ค่าเช่าที่เกิดจากสัญญาดังกล่าวจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน

5.10	ผลประโยชน์พนักงาน

				5.10.1	ผลประโยชน์ระยะสั้น

																-	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 พ.ศ.	2530	 ตาม 
ข้อบังคับของกองทุน	 บริษัทและพนักงานจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุน	 และบริษัทบันทึกการจ่ายเงิน 
สมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน

																-	กองทุนทดแทน
บริษัทบันทึกการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนตามรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน

								5.10.2	ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
บรษิทัจดัให้มผีลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน	เพือ่จ่ายให้แก่พนกังานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย	หนี้สิน
ผลประโยชน์พนกังานค�านวณโดยใช้เทคนคิการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั	(ActuarialTechnique)	ซึง่ 
เป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า	 จะต้องจ่ายในอนาคตและค�านวณคิดลดโดยใช้อัตรา 
ดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีก�าหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าวโดยประมาณการกระแสเงินสด 
ที่คาดว่า	 จะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน	 อัตราการลาออก	 อายุงานและปัจจัยอื่น	 ก�าไร 
หรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู้เป็นก�าไรหรือขาดทุนในบัญชีก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นภายใต้งบ 
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น	 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงาน 
จะบันทึกในส่วนของก�าไรขาดทุน	เพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน

5.11	บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ที่ต้องช�าระเป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี	ตามอัตราภาษีที่ประกาศใช้	ณ	วันที่ในงบดุล

5.12	เงินตราต่างประเทศใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

     -  รายการที่เกิดขึ้นระหว่างปี	แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ

-			สินทรัพย์และหนี้สิน	ณ	วันสิ้นปี	แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
			ณ	วันที่ในงบดุล

			-		ก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนบันทึกรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน

5.13	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 ค�านวณโดยการหารก�าไรสุทธิประจ�าปีของแต่ละปี	 ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ออก	 
	 		ณ	วันสิ้นปีของแต่ละปี

5.14	ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบดุลเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น	 ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต	 และมีความเป็นไปได้ค่อน
ข้างแน่ที่จะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช�าระภาระผูกพันดังกล่าว	 โดยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่าง
น่าเชื่อถือ	บริษัทมีการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันคุณภาพสินค้าโดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเรียกเก็บเงินชดเชย
ค่าสินค้าในอดีต
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5.15 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

ในการจดัท�างบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชีทีร่บัรองทัว่ไป ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการและข้อสมมตุฐิาน
เกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงใดที่ชัดเจน การประมาณการและสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องขึ้น
อยู่กับประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ดังนี้

5.15.1 อายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์บริษัทได้สอบทานอายุการใช้งานโดยประมาณของอาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้น 
 รอบระยะเวลาบัญชีของแต่ละปี

5.15.2 การด้อยค่าสินทรัพย์
สินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทมีการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลว่ามีข้อบ่งชี้ เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ 
มีข้อบ่งชี้บริษัทจะท�าการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

5.15.3 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยโปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ บริษัทจะท�าการทดสอบการด้อยค่าทุกปีโดยใช้วิธ ี

 ประมาณมูลค่ายุติธรรมจากการค�านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ 

5.15.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิที่ไม่มกีารซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซือ้ขาย 

 คล่อง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยค�านวณตามหลัก 
 เกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการค�านวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มี

อยู่ในตลาด โดยค�านงึถึงสภาพคล่องและข้อมลูความสมัพนัธ์และการเปลีย่นแปลงของมลูค่าของเครือ่งมอืทางการเงนิใน 
 ระยะยาว
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6.  ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

ในปี	พ.ศ.	2554	บริษัทซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จ�ำนวน	5.86	ล้ำนบำท	โดยท�ำสัญญำเช่ำซื้อจ�ำนวน	6.94	ล้ำนบำท	และซื้อหลอดไฟ
และอุปกรณ์ประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำจ�ำนวน	3.56	ล้ำนบำท	โดยท�ำสญัญำเช่ำซือ้จ�ำนวน	4.13	ล้ำนบำท	ซึง่รำยกำรดงักล่ำวไม่เกีย่วข้อง
กับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหำเงิน

ในปี	พ.ศ.	2553	บริษัทซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จ�ำนวน	2.10	ล้ำนบำท	โดยท�ำสัญญำเช่ำซื้อจ�ำนวน	2.48	ล้ำนบำท	ซึ่งรำยกำรดังกล่ำว 
	 ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหำเงิน

7.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2554	และ	2553	ประกอบด้วย

8.  เงินลงทุนชั่วคราว

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2554	และ	2553	บริษัทได้ลงทุนในเงินฝำกประจ�ำ	3	เดือน	และ	6	เดือน	จ�ำนวนเงิน	112.78	ล้ำนบำท 
	 และ	120.07	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ	1.87	-	3.00	ต่อปี	และ	0.50-1.00	ต่อปี	ตำมล�ำดับ

9.  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น	ณ		วันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2554	และ	2553	ประกอบด้วย

(หน่วย	:	บำท)

(หน่วย	:	บำท)

2554 2553

เงินสด 214,840.50 117,104.50

เงินฝำกออมทรัพย์ 75,822,315.62 136,583,188.46

เงินฝำกกระแสรำยวัน 22,118,141.08 145,815,312.79

								รวม 98,155,297.20 282,515,605.75

2554 2553

ลูกหนี้กำรค้ำ	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 26,480,217.11 36,583,842.99

ลูกหนี้กำรค้ำ	-	กิจกำรอื่น 210,850,452.42 409,217,233.61

								รวมลูกหนี้กำรค้ำ 237,330,669.53 445,801,076.60

								ลูกหนี้อื่น 1,218,793.55 15,226,019.42

								รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 238,549,463.08 461,027,096.02
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10. สินค้าคงเหลือ

	สินค้ำคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2554	และ	2553	ประกอบด้วย

ลูกหนี้กำรค้ำ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2554	และ	2553	สำมำรถแยกตำมอำยุหนี้ที่ค้ำงช�ำระได้ดังนี้		
(หน่วย	:	บำท)

(หน่วย	:	บำท)

2554 2553

0-3			เดือน 234,834,044.73 445,721,172.96

3-6			เดือน 1,887,380.87 34,717.27

6-12		เดือน 609,243.93 45,186.37

								รวม 237,330,669.53 445,801,076.60

2554 2553

สินค้ำส�ำเร็จรูป 94,614,628.77 60,149,965.09

ชิ้นส่วนประกอบสินค้ำส�ำเร็จรูป 51,515,627.87 34,185,066.13

วัตถุดิบ 335,527,438.22 165,079,925.85

วัตถุดิบระหว่ำงทำง 32,319,685.60 28,041,385.66

           รวม 513,977,380.46 287,456,342.73

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธ ิ

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน	มีรำยกำรเคลื่อนไหวดังนี้
(หน่วย	:	บำท)

ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2553
ซื้อ

ขาย/
ตัดจำาหน่าย

ยอดคงเหลือ ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2554

    ราคาทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุง																	 93,510,200.01 - - 93,510,200.01
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 137,611,595.37 - - 137,611,595.37
ส่วนปรับปรุงอำคำร 24,172,323.14 93,000.00 - 24,265,323.14
													รวมรำคำทุน						 255,294,118.52 93,000.00 - 255,387,118.52
    ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุง	 (3,604,567.49) (189,120.78) - (3,793,688.27)
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง (87,966,168.55) (6,880,579.47) - (94,846,748.02)
ส่วนปรับปรุงอำคำร (16,004,111.40) (844,754.29) - (16,848,865.69)
													รวมค่ำเสื่อมรำคำสะสม (107,574,847.44) (7,914,454.54) - (115,489,301.98)
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน-สุทธิ									 147,719,271.08 (7,821,454.54) - 139,897,816.54

ค่ำเสื่อมรำคำประจ�ำปี 8,014,663.77 7,914,454.54

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน	ประกอบด้วย	ที่ดินและอำคำรของสถำนประกอบกำรเดิมที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์	ซึ่งแสดงในรำคำทุนหัก
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม	มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2554	จ�ำนวน	326.50	ล้ำนบำท	
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

	ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์	มีรำยกำรเคลื่อนไหว	ดังนี้

สินทรัพย์ที่ตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่มีรำคำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2554	 
	 และ	2553	จ�ำนวน	237.02	ล้ำนบำท	และ	204.46	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ

(หน่วย	:	บำท)
ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2553
ซื้อ

ขาย/
ตัดจำาหน่าย

อื่นๆ
ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2554

ราคาทุน

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

			อำคำรโรงงำน 263,095,198.58 - - - 263,095,198.58

			อำคำรส�ำนักงำน 81,150,153.42 - - - 81,150,153.42

			ส่วนปรับปรุงอำคำร 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

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

			เคร่ืองใช้ส�ำนักงำนตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 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

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

			สินทรัพย์ระหว่ำงติดตั้ง 21,341,871.36 52,303,053.79 - (30,843,466.58) 42,801,458.57

             รวมราคาทุน               1,230,608,035.58 142,888,790.17 (8,316,948.57) - 1,365,179,877.18

ค่าเสื่อมราคาสะสม

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

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

			อำคำรส�ำนักงำน (16,217,429.29) (4,057,507.68) - - (20,274,936.97)

			ส่วนปรับปรุงอำคำร (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)

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

			เคร่ืองใช้ส�ำนักงำนตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (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)

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

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

ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ									 700,061,186.52 65,887,393.69 (1,144,119.50) - 764,804,460.71

ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ประจ�ำปี 75,342,829.92 77,001,396.48
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

14. เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน

บริษัทได้ท�าสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีกับสถาบันการเงินภายในประเทศหลายแห่งวงเงินรวม 60 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ีย MOR  
 ต่อปี โดยวงเงินดังกล่าวไม่มีหลักประกัน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มียอดคงเหลือ จ�านวน 0.75 ล้านบาท และ ณ วันที่  
 31 ธันวาคม พ.ศ.  2553 ไม่มีการใช้วงเงินดังกล่าว

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ  วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 ประกอบด้วย         

(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2553
ซื้อ ขาย/

ตัดจำาหน่าย อื่นๆ
ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2554

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 21,892,446.16 5,034,593.00 26,927,039.16 (5,694,415.24) 21,232,623.92
          รวม  21,892,446.16 5,034,593.00 26,927,039.16 (5,694,415.24) 21,232,623.92
ค่าตัดจ�าหน่ายประจ�าปี 3,342,814.34 5,694,415.24

(หน่วย : บาท)
2554 2553

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 74,730,814.95 64,614,557.74
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น 203,829,972.06 313,462,268.64
ตั๋วเงินจ่าย - 6,733,121.50
        รวมเจ้าหนี้การค้า 278,560,787.01 384,809,947.88
เจ้าหนี้อื่น 17,555,033.02 30,379,991.43
          รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 296,115,820.03 415,189,939.31
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16. เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์

 เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 

     บริษัทมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์      
     ที่กำาหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุนจำานวนที่รับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.

2554 2553

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 1,708,535.00 -
ต้นทุนดอกเบี้ย 729,242.00 -
                         รวม 2,437,777.00 -

(หน่วย : บาท)

 ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระเกินกว่าหนึ่งปี

แต่ไม่เกินห้าปี

2554 2553 2554 2553

เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ 4,565,966.37 1,780,847.88 6,582,735.17 1,529,333.40

หัก ดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชี (581,709.35) - (480,404.19) -

หัก ภาษีซื้อรอตัดบัญชี (226,617.85) - (232,398.05) -

                     สุทธิ 3,757,639.17 1,780,847.88 5,869,932.93 1,529,333.40
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ มีดังนี้

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำาคัญที่ใช้ในการคำานวณภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีดังต่อไปนี้

     ข้อสมมติฐานทางการเงิน 
  อัตราคิดลด     4.10%
  อัตราเงินเฟ้อ    3%
  อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน  7%
  อัตราการลาออก    8-20% ตามช่วงอายุ
  อายุเกษียณ    60 ปี

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2554 2553

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นงวด - -
บวก ปรับปรุงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (ดูหมายเหตุ 3.2) 24,207,709.00 -
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นงวด - หลังปรับปรุง 24,207,709.00 -
บวก ต้นทุนบริการปัจจุบัน 1,708,535.00 -
บวก ต้นทุนดอกเบี้ย 729,242.00 -

26,645,486.00 -
หัก จ่ายภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ (4,883,449.84) -
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายงวด 21,762,036.16 -

2554 2553
ประมาณการหนี้สิน-การรับประกันคุณภาพสินค้าต้นงวด 13,414,693.15 9,439,593.39
บวก ประมาณการหนี้สินเพิ่มในระหว่างงวด 4,477,184.63 3,975,099.76

17,891,877.78 13,414,693.15
หัก ประมาณการหนี้สินลดลงในระหว่างงวด (2,759,900.64) -
ประมาณการหนี้สิน-การรับประกันคุณภาพสินค้าปลายงวด 15,131,977.14 13,414,693.15

18. ประมาณการหนี้สิน

 ประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 ประกอบด้วย
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19. การจัดการส่วนทุน 

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้น เพื่อดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท เพื่อ
สรา้งผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้และเปน็ประโยชนต์อ่ผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีอืน่และเพือ่ดำารงไว้ซ่ึงโครงสร้างของทนุทีเ่หมาะสม เพือ่ลดต้นทนุ
ทางการเงินของทุนในการดำารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้
แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

20. ทุนสำารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำางวดส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองตามกฎหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำาไรสุทธิประจำางวดหลังหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน  ทุนสำารองตามกฎหมายนี้ไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้

21. เงินปันผลจ่าย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำานวนเงินรวม 129.90 ล้านบาท และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่  
15 สงิหาคม พ.ศ. 2554 มมีติให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท เป็นจำานวนเงนิ 77.94 ล้านบาท รวม
เป็นเงินปันผลจ่ายท้ังสิ้น 207.84 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 และเดือน
กันยายน พ.ศ. 2554

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำานวนเงินรวม 129.90 ล้านบาท และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่  
16 สิงหาคม พ.ศ. 2553 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำานวนเงิน 77.94 ล้านบาท 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 207.84 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 และเดือน
กันยายน พ.ศ. 2553
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22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2554	และ	2553	ที่เกิดจำกค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญ	ดังนี้

23. ภาษีเงินได้

บริษัทได้รับส่งเสริมกำรลงทุนให้โยกย้ำยสถำนประกอบกำร	เพื่อผลิตสำยควบคุมยำนพำหนะและรำงกระจกรถยนต์	โดยบริษัทได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิจำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน	ซึ่งในปี	พ.ศ.	2554	และ	2553	
บริษัทมีก�ำไรสุทธิบำงส่วนจำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน	และมีก�ำไรสุทธิบำงส่วนจำกกำรประกอบกิจกำรที่ไม่
ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน	ซึ่งค�ำนวณภำษีเงินได้หลังจำกบวกกลับรำยจ่ำยที่ไม่ให้ถือเป็นรำยจ่ำยตำมประมวลรัษฎำกร

24. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

24.1	ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษัทตำมมำตรำ	90	ของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด		
	 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ำยให้กับกรรมกำรซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหำรของบริษัทด้วย	

	 24.2	ค่ำตอบแทนผู้บริหำรเป็นค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่	 เงินเดือน	 โบนัส	 ค่ำรถและกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพที่จ่ำยให้แก ่
	 	 ผูบ้รหิำรของบรษิทั	ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุที	่ทจ.	24/2552	เรือ่งข้อก�ำหนดเกีย่วกบักรรมกำรและผูบ้ริหำรของ 
	 	 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ลงวันที่	20	กรกฎำคม	พ.ศ.	2552

	 24.3		ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2554	และ	2553	ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้ผู้บริหำรที่ส�ำคัญ	ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับ	
	 	 ที่	24	(ปรับปรุง	2552)	เรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	มีดังนี้

(หน่วย	:	บำท)
2554 2553

กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส�ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท�ำ (51,795,225.42) (16,750,636.58)

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,457,958,098.66 1,744,916,043.47

ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน 283,625,083.20 243,209,214.15

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 90,610,265.54 86,700,308.03

ค่ำลิขสิทธิ์ 29,926,243.11 39,517,275.59
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25. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

 25.1 เงินลงทุนระยะยาว

       เงินลงทุนระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

25.2 รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดจากรายการกับ 
 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกันและเป็นกรรมการทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  รายการบัญช ี
 ดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจและเงื่อนไขการค้าทั่วไป ดังนี้

(หน่วย : บาท)
ประเภท
กิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ทุนที่ออกและ
เรียกชำาระแล้ว

สัดส่วนการลงทุน
(%)

วิธีราคาทุน

2554 2553 2554 2553 2554 2553

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

(หน่วย : บาท)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.

2554 2553

ผลประโยชน์ระยะสั้น 59,441,598.00 62,424,000.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 247,791.00 -
                          รวม 59,689,389.00 62,424,000.00
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(หน่วย : ล้านบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.

2554 2553
ยอดค้างชำาระ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า
    บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.84 0.99
    บริษัท ซัมมิท โอโตบอดี้ อินดัสตรี จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.72 6.05
    บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโตซีท แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1.59 1.43
    บริษัท ซัมมิทแอนเซ่ ออโต พาร์ท จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2.38 2.82
    บริษัท ซัมมิทโอซูกะ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1.86 3.31
    บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลล์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 5.26 4.12
    Hi-Lex Vietnam Co.,Ltd บริษัทในเครือ มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 3.56 3.83
    PT. Hi - Lex Indonesia กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.69 4.70
    Hi-Lex India Private Limited กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.73 1.07
    Hi-Lex Corporation ผู้ถือหุ้น 0.76 2.74
    Armstrong Auto Parts SDN.BHD. ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 7.32 4.90
    Guangdong  Hi-Lex Cable System Co., Ltd. กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน    - 0.03
    (เดิมชื่อ Guangzhou  TSK Control Cable Co., Ltd.)
    Hi-Lex Hungary KFT กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1.17 0.65
ลูกหนี้อื่น
    Yantai TSK Cable System Co., Ltd. กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน    - 1.50
เจ้าหนี้การค้า
    บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 5.23 8.35
    บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 6.84 4.47
    บริษัท ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.25 0.38
    Hi-Lex Vietnam Co., Ltd. บริษัทในเครือมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 7.75 8.06
    Hi-Lex Corporation ผู้ถือหุ้น 54.16 40.51
    Yantai TSK Cable System Co., Ltd. กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 3.37 2.46
    TSK (Korea) Co., Ltd. กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 3.64 -
    Chongqing Hi-Lex Control Cable System Co., Ltd. กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน    - 0.16
    Hi-Lex America กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.14 0.21
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
    Hi-Lex Corporation ผู้ถือหุ้น 13.40 20.28
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1.68           -



80 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited

(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.

2554 2553

รายได้และค่าใช้จ่าย

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขาย

			บริษัท	ซัมมิท	โอโตซีท	อินดัสตรี	จ�ำกัด กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 3.76 5.47

			บริษัท	ซัมมิท	โอโตบอดี้	อินดัสตรี	จ�ำกัด กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 16.77 22.56

			บริษัท	ซัมมิท	แหลมฉบัง	โอโตซีท	แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ำกัด	 กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 5.84 5.78

			บริษัท	ซัมมิทแอนเซ่	ออโต	พำร์ท	จ�ำกัด กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 12.57 18.01

			บริษัท	ซัมมิทโอซูกะ	แมนูแฟ็คเจอริ่ง	จ�ำกัด กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 16.39 18.46

			บริษัท	จอห์นสัน	คอนโทรลล์	แอนด์	ซัมมิท	อินทีเรียส์	จ�ำกัด กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 19.92 15.73

			Hi-Lex	Vietnam	Co.,Ltd บริษัทในเครือ	มีกรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 19.26 20.30

			Hi-Lex	India	Private	Limited กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 5.01 1.94

			PT.	Hi-Lex	Indonesia	 กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 19.27 20.63

			Hi-Lex	Corporation	 ผู้ถือหุ้น 5.53 5.31

			Armstrong	Auto	Parts	SDN.	BHD. ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 18.06 11.91

			Hi-Lex	Hungary	KFT กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 4.99 2.68

			Hi-Lex	Cable	System ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 											- 1.94

รายได้ค่าเคลมสินค้า

   Hi-Lex	Corporation ผู้ถือหุ้น 0.11 2.53

ซื้อสินค้า

   บริษัท	คอมพลีท	โอโตพำร์ท	จ�ำกัด กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 25.77 21.60

			บริษัท	คอมพลีท	โอโตรับเบอร์	แมนูแฟ็คเจอริ่ง	จ�ำกัด กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 23.84 13.71

			บริษัท	ไทยออโต	อินดัสตรี	จ�ำกัด กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.03 0.04

			บริษัท	ซัมมิท	ชูโกกุ	เซอิร่ำ	จ�ำกัด กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2.02 2.19

			PT.	Hi-Lex	Indonesia	 กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.30 -

			Hi-Lex	Corporation	 ผู้ถือหุ้น 629.61 404.27

			TSK	(Korea)	Co.,	Ltd. กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 8.44 0.18

			Hi-Lex	America กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.77 -

			Hi-Lex	Vietnam	Co.,	Ltd.	 บริษัทในเครือมีกรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 128.65 34.72

			Yantai	TSK	Cable	System	Co.,	Ltd. กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 36.26 4.79

   Chongqing	Hi-Lex	Cable	System	Co.,	Ltd. กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1.17 1.11
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ลักษณะควำมสัมพันธ์

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.

2554 2553

รายได้และค่าใช้จ่าย

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ซื้อสินทรัพย์

			บริษัท	คอมพลีท	โอโตรับเบอร์	แมนูแฟ็คเจอริ่ง	จ�ำกัด	 กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 4.64 1.17

			TSK	(Korea)	Co.,	Ltd.	 กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2.44
            

-
			Hi-Lex	Corporation ผู้ถือหุ้น 2.00 1.46

ค่ำลิขสิทธิ์

			Hi-Lex	Corporation	 ผู้ถือหุ้น 29.93 39.52

26. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน 

บริษัทด�ำเนินกิจกำรในส่วนงำนทำงธุรกิจเดียว	คือประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยำนพำหนะ	โดยด�ำเนินธุรกิจในส่วนภูมิศำสตร์สอง
ส่วนคือในประเทศและต่ำงประเทศ	ซึ่งรำยได้จำกส่วนงำนภูมิศำสตร์ในต่ำงประเทศไม่ถึงร้อยละ	10	ของรำยได้รวม	บริษัทจึงไม่ได้
เสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำน

27. สัญญาระยะยาว

27.1	บริษัทมีข้อตกลงในกำรจ่ำยค่ำลิขสิทธิ์แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึง่	โดยไม่มกี�ำหนดระยะเวลำสิน้สดุ	ในอตัรำร้อยละ	2	ต่อ		

27.2	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2554	และ	2553	บริษัทมีค่ำเช่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินและสัญญำเช่ำ 
	 	ด�ำเนินงำน	ดังนี้

(หน่วย	:	บำท)
2554 2553

ภำยใน	1	ปี 10,687,413.08 8,126,333.71

เกิน	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี 14,922,784.17 15,857,730.86

ปีของยอดขำยสินค้ำในประเทศ	หักด้วยยอดซื้อวัตถุดิบจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกันรำยดังกล่ำว	 โดยก�ำหนดช�ำระค่ำลิขสิทธิ์ปีละ	
2	ครั้ง	ภำยใน	60	วัน	นับแต่สิ้นเดือนมิถุนำยนและเดือนธันวำคมของทุกปี
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28. สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทได้รับส่งเสริมกำรลงทุนให้โยกย้ำยสถำนประกอบกำร	เพื่อผลิตสำยควบคุมยำนพำหนะ	(Control	Cable)	และรำงกระจก
รถยนต์	(Window	Regulator)	ซึ่งได้รับสิทธิและประโยชน์	ดังนี้

28.1	ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลำ	7	ปี	ตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม

28.2	ได้รับอนุญำตให้น�ำผลขำดทุนประจ�ำปีที่เกิดขึ้นระหว่ำงที่ได้รับกำรส่งเสริมไปหักออกจำกก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำ 
	 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลและมีก�ำหนดเวลำไม่เกิน	5	ปี	นับแต่วันพ้น	ข้อ	28.1

	 28.3	ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ส�ำหรับเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับส่งเสริมตลอดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล

	 28.4	ได้รับอนุญำตให้น�ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ

	 บริษัทต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ดังกล่ำวข้ำงต้นสิทธิประโยชน์ตำมข้อ	28.1	 จะสิ้นสุดในปี	 
	 พ.ศ.	2557

29. การรายงานรายได้สำาหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ตำมประกำศของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ	ที	่ป.14/2541		เรือ่งก�ำหนดวธิกีำรรำยงำนรำยได้ส�ำหรบัผูไ้ด้รบักำรส่งเสริม	
ลงวันที่	30	ธันวำคม	พ.ศ.	2541	โดยให้บริษัทแสดงยอดรำยได้แยกเป็นส่วนที่ได้รับกำรส่งเสริมและไม่ได้รับกำรส่งเสริม	บริษัทมี
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและรำยได้อื่นที่เป็นส่วนที่ได้รับกำรส่งเสริมและไม่ได้รับกำรส่งเสริมดังนี้

(หน่วย	:	บำท)
                                                   

                                            สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ธุรกิจที่ได้รับ
การส่งเสริม

ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริม

รวม

รำยได้

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

			รำยได้ดอกเบี้ย - 5,426,001.51 5,426,001.51

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

รวมรำยได้ 2,047,379,416.31 248,650,011.64 2,296,029,427.95
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                                            สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ธุรกิจที่ได้รับ
การส่งเสริม

ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริม

รวม

รำยได้

			รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 2,423,507,883.90 194,566,436.11 2,618,074,320.01

			รำยได้ดอกเบี้ย 227,373.81 1,406,907.44 1,634,281.25

			รำยได้อื่น 4,487,882.13 40,754,209.55 45,242,091.68

รวมรำยได้ 2,428,223,139.84 236,727,553.10 2,664,950,692.94

30. หนังสือคำ้าประกัน

30.1	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2554	และ	2553	บริษัทได้ให้สถำบันกำรเงินภำยในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค�้ำประกันกำร		

ใช้ไฟฟ้ำต่อกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคและกำรไฟฟ้ำนครหลวง	วงเงินรวม	2.40	ล้ำนบำท	ของแต่ละปี	โดยใช้หลักประกันร่วมกับ

30.2	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2553	บริษัทได้ให้สถำบันกำรเงินภำยในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค�้ำประกันค่ำอำกรขำเข้ำกับ

31. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน

31.1	ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ

บริษัทคำดว่ำควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำที่เกิดจำกรำยกำรนอกงบดุลมีจ�ำนวนไม่เป็นสำระส�ำคัญ

	 31.2	ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ

	 บริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำ	 อย่ำงไรก็ตำม	 เนื่องจำกบริษัทมีนโยบำยในกำรให้สินเชื่อที่ 
	 ระมัดระวัง	 มีฐำนของลูกค้ำท่ีหลำกหลำยและมีจ�ำนวนมำกรำย	 ดังนั้นบริษัทจึงคำดว่ำจะไม่ได้รับควำมเสียหำยอย่ำงเป็นสำระ 
	 ส�ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ

	 31.3	ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดจำกกำรซื้อและขำยสินค้ำที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ	 บริษัทได้ท�ำสัญญำซ้ือขำย
เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพือ่ป้องกนัควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นดงักล่ำวส�ำหรบัรำยกำรทีม่สีำระส�ำคญั	ซึง่	ณ	วนัที	่31	
ธันวำคม	พ.ศ.	2554	และ	2553	บริษัทไม่มีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือ	และบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้
สินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ	ดังนี้

กรมศุลกำกร	เป็นจ�ำนวนเงิน	14.55	ล้ำนบำท		

เงินเบิกเกินบัญชีจำกสถำบันกำรเงิน
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31.4	ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ย

	 บริษัทมีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยที่ส�ำคัญท่ีเก่ียวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงินและเงินลงทุนช่ัวครำวท่ีมีดอกเบี้ย 
	 อย่ำงไรก็ตำม	 เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด	 ควำมเสี่ยงจำก 
	 อัตรำดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต�่ำ

	 31.5	มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน

บริษัทใช้วิธีกำรและข้อสมมุติฐำนดังต่อไปนี้	ในกำรประมำณรำคำตลำดหรือมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
-	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	 เงินลงทุนชั่วครำวและลูกหนี้กำรค้ำเป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินระยะสั้น	ดังนั้นมูลค่ำตำม 

	 บัญชีมีจ�ำนวนเท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณ
	 -	 	เงินลงทุนระยะยำว	 มีมูลค่ำตำมบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณ	กำรค�ำนวณมูลค่ำยุติธรรมประมำณจำกมูลค่ำ 
	 				สุทธิตำมบัญชี	
	 -		เจ้ำหนี้กำรค้ำ	เจ้ำหนี้ซื้อสินทรัพย์และเจ้ำหนี้อื่น	มูลค่ำตำมบัญชีมีจ�ำนวนเท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณ
	 -		ณ	วันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2554	และ	2553	มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินแลหนี้สินทำงกำรเงินไม่แตกต่ำงจำก	
	 			มูลค่ำตำมบัญชีอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
 
	 อนึ่งมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวใช้วิธีกำรและข้อสมมติฐำนข้ำงต้น	มูลค่ำยุติธรรมที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไป

32. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2554	ได้จัดประเภทรำยกำรบัญชีปี	พ.ศ.	2553	ใหม่	เพื่อแสดงรำยกำรให้เหมำะสมและสอดคล้องกับ
รำยกำรในงบกำรเงินปี	พ.ศ.	2554	ที่เป็นสำระส�ำคัญ	ดังนี้

	 -	 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนประกอบด้วย	 ท่ีดิน	 อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง	 และส่วนปรับปรุงมูลค่ำรวม	69.50	 ล้ำนบำท	 และ 
	 	 ค่ำเสื่อมรำคำสะสมของรำยกำรดังกล่ำว	 มูลค่ำรวม	8.31	 ล้ำนบำท	 ที่แสดงอยู่ในที่ดินอำคำรและอุปกรณ์	 น�ำไปแสดงรวมใน 
	 	 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
	 -	ค่ำตอบแทนผู้บริหำรของบริษัทที่แสดงรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร	จ�ำนวน	59.46	ล้ำนบำท	น�ำไปแสดงรวมในค่ำตอบแทน 
	 	 กรรมกำรและผู้บริหำร
	 -	เจ้ำหนี้อื่น	ที่แสดงรำยกำรเป็นหนี้สินหมุนเวียน	จ�ำนวน	27.90	ล้ำนบำท	น�ำไปแสดงรวมในเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

(หน่วย	:	บำท)

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน

2554 2553 2554 2553

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 760,356.69 529,952.62 972,554.17 798,281.70

เยน 1,896,631.09 11,577,405.20 148,750,561.00 129,019,791.01
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	 -	ลกูหนีอ้ืน่	ทีแ่สดงรำยกำรรวมอยูใ่นสนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่	จ�ำนวน	15.23	ล้ำนบำท	น�ำไปแสดงรวมในลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่
	 -	เงินมัดจ�ำจ่ำยค่ำแม่พิมพ์ของบริษัท	จ�ำนวน	14.66	ล้ำนบำท	ที่แสดงในบัญชีที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์	น�ำไปแสดงรวมในสินทรัพย์	
	 	 หมุนเวียนอื่น

33. เรื่องอื่นๆ

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	2/2554	เมื่อวันที่	24	กุมภำพันธ์	พ.ศ.	2554	ได้มีมติให้ด�ำเนินกำรเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง
รอบระยะเวลำรำยงำนจำกเดิมสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	ของทุกปี	เปลี่ยนเป็นสิ้นสุดวันที่	30	กันยำยน	ของทุกปี	โดยกำรขออนุมัติ
จำกอธิบดีกรมสรรพำกรก่อนแล้วน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำต่อไป	 ซึ่งบริษัทได้รับอนุญำตจำกกรมสรรพำกรแล้วเมื่อ
วันที่	22	กันยำยน	พ.ศ.	2554	โดยให้เริ่มรอบระยะเวลำรำยงำนตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	พ.ศ.	2555	สิ้นสุดวันที่	30	กันยำยน	พ.ศ.	
2555	ในขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติในกำรประชุมถัดไป

34. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน

งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบกำรเงินจำกกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมของบริษัท		เมื่อวันที่	27	กุมภำพันธ์	พ.ศ.	2555
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1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

-  ส�านักงานสอบบัญชีบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จ�ากัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 
 ในรอบปีที่ผ่านมามีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงินรวม  510,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

-  ค่าที่พักและพาหนะเดินทางของผู้สอบบัญชีเป็นจ�านวนเงิน 67,895 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)
 
2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

-  ค่าบริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจ�านวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2547 - 2554 รวมเป็นระยะเวลา 8 ปี และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชี
ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้อมูลอ้างอิง

นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
  เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท์ :  (02) 229 2800
  โทรสาร :  (02) 359 1259

ผู้สอบบัญชี ดร. จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล
  ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 6720
  บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จ�ากัด
  เลขที่ 100 ถนนพระราม 4 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
  โทรศัพท์ :  (02) 623 3300
  โทรสาร :  (02) 623 3020-1

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและข้อมูลอ้างอิง



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

aim to the international excellence.

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

ยกระดับประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เนนเรื่องความพึงพอใจลูกคา

การออกแบบการสงมอบและราคา สูงคุณคาพรอมพัฒนาสูสากล
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