วิสัยทัศน์ / Vision
เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก
To be world class automotive control cable manufacturer

วิสัยทัศน์ / Mission
• ด้านการตลาด - มุ่งสู่ตลาดโลก
Market - Expand to the world market
• ด้านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ - มุง่ สูก่ ารเป็นผูอ้ อกแบบระดับโลก
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

จุดเด่นทางการเงิน						
สารจากคณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท
คณะผู้บริหาร
ประวัติคณะกรรมการบริษัท
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2
3
4
5
6
26
27
28

ปัจจัยความเสี่ยง
ผู้ถือหุ้น
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการจัดการ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
การกำ�กับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
รายการระหว่างกัน
ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

32
36
38
39
48
49
50
51
52
54
87

จุดเด่นทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท ณ 30 กันยายน
Financial Statement as of September 30th
ผลการดำ�เนินงาน
Operating Performance
รายได้จากการขาย
Revenues from sales
รายได้ทั้งหมด
Total Revenues
ค่าใช้จ่ายรวม
Total Expenses
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
Earnings Before Finance Costs and Income Tax
กำ�ไรสุทธิ
Net Earnings
ฐานะทางการเงิน
Financial Situation
สินทรัพย์หมุนเวียน
Current Assets
สินทรัพย์รวม
Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Equity
ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย : บาท)
Per Share Data (Unit : Baht)
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
Earnings per Share (EPS)
เงินปันผลต่อหุ้น
Dividend per Share
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
Book Value per Share
อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย : %)
Financial Ratios (Unit : %)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
Debt/Equity Ratio
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม
Net Earnings Margin
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น
Return on Equity (ROE)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
Return on Asset (ROA)
*งบการเงินของบริษัท ณ 31 ธันวาคม

Financial Statement as of December 31st
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(หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht)
2554*
2555
2556
2011
2012
2013

รายได้จากการขาย / Revenues from sales
ล้านบาท
Million Baht

2,253

2,355

3,656

2,296

2,381

3,733

2,081

2,217

3,379

215

164

354

200

154

321

3,750 3,000 - 2,253
2,250 1,500 750 02554
2011

•

2,355

•

2555
2012

2556
2013

3,656

•

รายได้ทั้งหมด / Total Revenues
ล้านบาท
Million Baht

1,003

1,257

1,273

1,956

2,427

2,597

421

868

925

1,535

1,559

1,672

3,750 3,000 - 2,296
2,250 1,500 750 02554
2011

•

2,381

•

2555
2012

2556
2013

3,733

•

กำ�ไรสุทธิ / Net Earnings
ล้านบาท
Million Baht

0.77

0.59

1.23

0.80

0.50

0.80

5.91

6.00

6.44

0.27

0.56

0.55

9

6

9

13

10

19

10

6

12

375 300 - 200
225 150 75 02554
2011

•

•

321

•

154

2555
2012

2556
2013

สินทรัพย์รวม / Total Assets
ล้านบาท
Million Baht

3,750 3,000 2,250 - 1,956
1,500 750 02554
2011

•

•

2,427

•

2,597

2555
2012

2556
2013

สารจากคณะผู้บริหาร

ปี 2556 นับเป็นปีที่มีความท้าทายสูง เนื่องจากเศรษฐกิจไทยใน
ครึง่ แรกและครึง่ หลังของปีแตกต่างกันมาก การน�ำมาตรการประชานิยมต่าง ๆ
มาใช้ เช่น นโยบายการจ�ำน�ำข้าว การเพิม่ ค่าแรงขัน้ ตำ�่ นโยบายรถยนต์คนั แรก
นโยบายการใช้จา่ ยภาครัฐ และนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ในช่วงครึง่ ปีแรกขยายตัวได้ในระดับทีด่ ี แต่ในครึง่ หลังของปี มาตรการต่าง ๆ
ดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ประกอบกับเศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัว เงินทุนจาก
ต่างประเทศมีการทยอยไหลออก มีภาระหนี้สินภาคประชาชนที่เกิดจากการ
บริโภคเกินตัวและขาดวินยั ทางการเงิน ปัจจัยเหล่านีก้ ดดันให้การขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยลดลงอย่างรวดเร็ว
บริษทั กำ�ลังก้าวเข้าสูป่ ที ่ี 36 เป้าหมายในวันนีจ้ งึ มุง่ เน้นไปทีก่ ารสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กบั ธุรกิจ เพือ่ ให้เป็นไปตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้
ตลอดจนเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาว ปรัชญาและคุณค่าขององค์กรจะ
ยังคงเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัท เนื่องจากถือเป็นกุญแจสำ�คัญที่จะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทได้ อีกทั้งยังคงให้ความ
สำ�คัญกับการลดค่าใช้จ่ายในด้านการดำ�เนินงาน การใช้งบลงทุนอย่างสมเหตุ
สมผล การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ รวมทั้งเตรียมพร้อมรับโอกาสจากภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมได้อย่างทันท่วงที
คณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะผูบ้ ริหาร รูส้ กึ ซาบซึง้ ต่อความทุม่ เท
ในการปฏิบตั งิ านอย่างหนัก และความมุง่ มัน่ ของผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน
ทีม่ สี ว่ นร่วมในการผลักดันให้บริษทั ประสบความสำ�เร็จอย่างสมบูรณ์ในทุก ๆ ปี
มั่นใจได้ว่า บริษัทจะสามารถก้าวผ่านความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต รวมทั้ง
สามารถตอบสนองต่อโอกาสที่ดีจากอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีแนวโน้มจะ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะการปฏิบัติงานของเรานั้น ไม่ใช่เพียงแค่เตรียมรับ
วิกฤติหรือรอรับโอกาส แต่หมายถึงการใช้ประโยชน์จากทั้งวิกฤตและโอกาส
นั้น ๆ ให้ได้มากที่สุดด้วย
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนมีความเชื่อมั่นในบริษัทเสมอมา
และขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า บริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนา กำ�กับดูแลกิจการ และ
พยายามอย่างเต็มที่เพื่อเติบโตอย่างต่อเนื่องและสมดุล จะก้าวหน้าอย่างไม่
หยุดยั้งเพื่อเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

(นายชูทอง พัฒนะเมลือง)
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

(นายสริศ พัฒนะเมลือง)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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คณะกรรมการบริษัท

นายสรรเสริญ จุฬางกูร
Mr. Sunsurn Jurangkool
ประธานกรรมการ

นายชูทอง พัฒนะเมลือง
Mr. Choothong Patanatmarueng
รองประธานกรรมการ

นายสริศ พัฒนะเมลือง
Mr. Sarit Patanatmarueng
กรรมการ

นายมากาโต เทราอุรา
Mr. Makoto Teraura
กรรมการ

นายทวีฉัตร จุฬางกูร
Mr. Thaveechat Jurangkool
กรรมการ

นายกรกฤช จุฬางกูร
Mr. Kornkrit Jurangkool
กรรมการ

นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ
Mr. Kazuhiro Takeshita
กรรมการ

นายกวี วสุวัต
Mr. Kavee Vasuvat
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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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

คณะผู้บริหาร

นายสรรเสริญ จุฬางกูร
Mr. Sunsurn Jurangkool
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายชูทอง พัฒนะเมลือง
Mr. Choothong Patanatmarueng
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสริศ พัฒนะเมลือง
Mr. Sarit Patanatmarueng
กรรมการผู้จัดการ และ
รักษาการผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)
รักษาการผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานจัดหา)

นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ
Mr. Kazuhiro Takeshita
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
(ส่วนงานวิจัย และพัฒนา)

นายสุทน เปรมปรี
Mr. Suthon Prempree
ผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานผลิต)

นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ
Mr. Sawat Sukaachin
ผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานคุณภาพ)

นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
Ms. Sirina Patanatmarueng
ผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานบริหารธุรกิจ)
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1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

หลักสูตร : IOD
- ไม่มี -

72 มัธยมศึกษา

อายุ
(ปี)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
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2541 - ปัจจุบนั

2540 - ปัจจุบนั

2539 - ปัจจุบนั

2538 - ปัจจุบนั

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้าง
ทำ�แบบพิมพ์

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้
อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง
โอโต บอดี้ เวิร์ค

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด

บจ.ซัมมิท โอโตซีท
อินดัสตรี

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์
บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ลงทุนและถือหุ้นในกิจการ
อื่น ๆ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ประเภทธุรกิจ

ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
จากการปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนท่อ
ไอเสีย
บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง ผลิตโครงเบาะพร้อม
โอโตซีท แมนูแฟคเจอริง่ พนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน
บจ.โอโต แอดวานซ์
ผลิต Dry Mat, Sound Insulation
แมททีเรียล แมนูแฟค แผ่นพลาสติก แผ่นเส้นใยอัดและ
เจอริ่ง
แผ่นพลาสติกเพือ่ ใช้ประกอบ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ประธานกรรมการ
บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภท
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม อินดัสตรี
โฟมเบาะรถยนต์
ประธานกรรมการ
บจ.ซัมมิท โอโต เทค ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ และ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม อินดัสตรี
ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
ประธานกรรมการ
บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์
ประธานกรรมการบริหาร เซ็นเตอร์
เครื่องฉีดพลาสติกโลหะ
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม
งานไม้
ประธานกรรมการ
บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และ
ประธานกรรมการบริหาร อินดัสตรี
เคลือบชิ้นส่วนรถยนต์
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม

จำ�นวนหุน้ และสัดส่วน
ประสบการณ์ทำ�งาน
การถือหุน้ ในบริษทั (%)
ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)
83,115,000 หุ้น บิดานายทวีฉัตร จุฬางกูร 2521 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
(31.99%)
และนายกรกฤช จุฬางกูร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2534 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2515 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2529 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2534 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2534 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2534 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

ไม่มี

ประวัติการ
กระทำ�ผิด
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1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร
(ต่อ)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำ�นวนหุน้ และสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริษทั (%)
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)
ความสัมพันธ์

2537 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2537 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2538 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2538 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

2530 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม
2531 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ
2531 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2533 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2536 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

2525 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

2517 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

ประเภทธุรกิจ

ผลิต นำ�เข้า ส่งออกและ
รับจ้างผลิตพรมปูพื้น
หัวหมอนเบาะรถยนต์
บจ.ไทยออโต อินดัสตรี ผลิต ขาย ชิ้นส่วน Press
Part ของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
บจ.คอมพลีท
ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้
โอโตพาร์ท
อุตสาหกรรมยานยนต์
ประเภทซิงค์ พลาสติก เหล็ก
ทองเหลือง และปลอกสาย
บจ.ซัมมิท อีเล็คโทรนิค ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์
คอมโพเน้นท์
บจ.บางกอก อีเกิล วิง ผลิตชิ้นส่วน Press Part
บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล ผลิต ขาย และรับจ้างทำ�
พวงมาลัยรถยนต์และ
กระปุกเกียร์รถยนต์
บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ นำ�เข้าผลิตภัณฑ์ประเภท
แมททีเรียล
เหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น
รับจ้างตัดเหล็ก
บจ.ซัมมิท โชว่า
ผลิตโช๊คอัพ ชิน้ ส่วนเครือ่ งยนต์
แมนูแฟคเจอริ่ง
ระบบส่งกำ�ลัง ระบบเบรค
ระบบกันสะเทือนหรือระบบ
สติริ่ง
บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
พรู๊ฟ
Mel Sheet, Resin Felt
บจ.ไทยซีทเบลท์
ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัด
นิรภัยและสายเข็มขัดนิรภัย
บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ ผลิตผ้าสำ�หรับหุ้มเบาะ
อินดัสตรี
รถยนต์
บจ.คอมพลีท
ผลิตชิ้นส่วนยางสำ�หรับ
โอโตรับเบอร์
อุตสาหกรรมยานยนต์ และ
แมนูแฟ็คเจอริ่ง
อิเล็กทรอนิคส์ และอื่น ๆ

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2545 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บจ.ออโต้ อินทีเรียร์
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม โปรดักส์

ประสบการณ์ทำ�งาน

ประวัติการ
กระทำ�ผิด
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1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร
(ต่อ)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำ�นวนหุน้ และสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริษทั (%)
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)
ความสัมพันธ์

บจ.ซัมมิท แอนเซ่
ออโตพาร์ท

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ
เซอิร่า
บจ.ซัมมิท คูราตะ
แมนูแฟคเจอริ่ง

จำ�หน่ายชิ้นงานพรม
แผ่นยางที่ใช้กับรถยนต์
ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์

ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

ผลิตเบาะนั่งรถยนต์

ผลิตน็อตพิเศษสำ�หรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์
ผลิต ขาย แกนคอม้ารถยนต์
รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่และ
อุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด
ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบ
ล็อคประตูรถยนต์ ฝากระโปรง
รถยนต์, ฝากระบะท้าย, ห่วง
ล็อคประตู
ธุรกิจให้เช่า

ประเภทธุรกิจ

2547 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
2547 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บจ.ซัมมิท ไฮย่า
ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม (ประเทศไทย)
และอะไหล่ของเครื่องจักรทุก
ประเภทรวมทั้งชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์ของยานพาหนะทุกชนิด
2547 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บจ.ซัมมิท โอซูกะ
ผลิตเบรคมือรถยนต์
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม แมนูแฟคเจอริ่ง

บจ.ฮายาม่า
อินเตอร์เทรด
2546 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ
บจ.มารูบิชิ ซัมมิท
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม อินดัสตรี เวียดนาม

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ

2542 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.จอห์นสัน
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม คอนโทรลส์ แอนด์
ซัมมิท อินทีเรียส์
2545 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.เอช เอส เอช
2545 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม กอล์ฟคลับ

2541 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ซัมมิท อินดัสตรี้
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม (ประเทศไทย)

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2539 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2539 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2540 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

ประสบการณ์ทำ�งาน

ประวัติการ
กระทำ�ผิด

รายงานประจำ�ปี 2556 | 9

1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร
(ต่อ)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำ�นวนหุน้ และสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริษทั (%)
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)
ความสัมพันธ์
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บจ.ซัมมิท รีเทอร์
นิทโตกุ ซาวด์ พรูฟ๊
บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ
คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

ผลิตเพื่อขายและส่งออกซึ่ง
วัสดุกันเสียงสำ�หรับรถยนต์
ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้ง
ชิ้นส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ของยานพาหนะ
ผลิตหรือรับจ้างผลิตเครื่องมือ
ผลิตชิ้นส่วน ตัวถังรถยนต์
และชิน้ ส่วนอะไหล่รถยนต์อน่ื ๆ
ประกอบกิจการการพิมพ์

ประเภทธุรกิจ

ประกอบกิจการผลิต และ
จำ�หน่ายสินค้า อุปกรณ์
ตกแต่งรถยนต์
2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี ประกอบกิจการทดสอบ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม เซ็นเตอร์
คุณภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์และสอบ
เทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ออกแบบเครื่องมือ แม่พิมพ์
และกระบวนการผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์
ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วน
ซัมมิท
รถยนต์
2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ ประกอบกิจการฝึกอบรม
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม สกิลล์ เดเวลอปเมนท์
เซ็นเตอร์
2552 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บจ.เซ็นทรัล มอเตอร์วลี กระทะล้อ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม (ประเทศไทย)
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.สตีล อัลลายแอนซ์ Coil Stee, Slitter Steel
เซอร์วิส เซ็นเตอร์
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บจ. ซัมมิท คีย์เลกซ์ ประกอบกิจการโรงงานผลิต
(ประเทศไทย)
ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์
ของยานพาหนะ

2549 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บจ.ท็อป ไฟล์
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม อิเล็คทรอนิค แอนด์
โอโตโมทีฟ
2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บจ.ซัมมิท
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม ออนกรีน มีเดีย
2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บจ.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ
2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บจ.แคสมา เรสซิ่ง
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2548 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม
2549 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม

ประสบการณ์ทำ�งาน

ประวัติการ
กระทำ�ผิด
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อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

3. นายสริศ พัฒนะเมลือง

38 ปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ
New Hampshire
College,
สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร : IOD
- Director
Certification
Program
(DCP 42/2004)

2. นายชูทอง พัฒนะเมลือง 70 ปริญญาโท
สาขาวิชา
รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง
หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program
(DAP 35/2005)

ชื่อ-สกุล

460,200 หุ้น
(0.18%)

บุตร
นายชูทอง พัฒนะเมลือง

2547 - ปัจจุบนั

2554 - 2556
(กรกฎาคม)

2547 - ปัจจุบนั

2531 - ปัจจุบนั

2539 - ปัจจุบนั

2538 - ปัจจุบนั

2525 - ปัจจุบนั

ประเภทธุรกิจ

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์
ประธานกรรมการ
บจ.คอมพลีท
ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม โอโตพาร์ท
อุตสาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก
ทองเหลือง และปลอกสาย
ประธานกรรมการ
บจ.คอมพลีท โอโต
ผลิตชิ้นส่วนยางสำ�หรับ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริง่ อุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอื่น ๆ
ประธานกรรมการ
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ
ผลิตน็อตพิเศษสำ�หรับ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม เซอิร่า
อุตสาหกรรมยานยนต์
กรรมการ
บจ.ซัมมิท สเตียริ่ง วีล ผลิต ขาย และรับจ้างทำ�พวง
มาลัยรถยนต์และกระปุกเกียร์
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
รถยนต์
ประธานกรรมการ
บจ.อมตะ ซัมมิท
ให้เช่าและจำ�หน่ายโรงงาน
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม เรดดี้ บิลท์
สำ�เร็จรูป
กรรมการ
บจ.พี. ทูลลิ่ง
ออกแบบและจัดสร้างแม่พิมพ์
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
ทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้ง
เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
กรรมการ
รถจักรยานยนต์ และชุด
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
กรรมการ
รถยนต์
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการสรรหา
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

จำ�นวนหุน้ และสัดส่วน
ประสบการณ์ทำ�งาน
การถือหุน้ ในบริษทั (%)
ความสัมพันธ์
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)
16,997,400 หุ้น บิดา
2521 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
(6.54%)
นายสริศ พัฒนะเมลือง และ
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
น.ส.สิริณา พัฒนะเมลือง
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

ไม่มี

ไม่มี

ประวัติการ
กระทำ�ผิด
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4. นายมากาโต เทราอุรา

3. นายสริศ พัฒนะเมลือง
(ต่อ)

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

หลักสูตร: IOD
- ไม่มี -

76 Mechanical
Engineering,
Faculty of
Technology,
Shizuoka
University,
ญี่ปุ่น

อายุ
(ปี)

ไม่มี

จำ�นวนหุน้ และสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริษทั (%)
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)

ไม่มี

ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ

ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้
อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท
ซิงค์ พลาสติก เหล็กทอง
เหลือง และปลอกสาย
2547- ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.คอมพลีท
ผลิตชิ้นส่วนยางสำ�หรับ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม โอโตรับเบอร์
อุตสาหกรรมยานยนต์ และ
แมนูแฟ็คเจอริ่ง
อิเล็กทรอนิคส์ และอื่น ๆ
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ
ผลิตน็อตพิเศษสำ�หรับ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม เซอิร่า
อุตสาหกรรมยานยนต์
2524 - ปัจจุบนั กรรมการ
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์
2538 - ปัจจุบนั กรรมการ
Chongqing HI-LEX ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
Cable System Group รถจักรยานยนต์ และชุด
Co., Ltd.
ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์
2546 - ปัจจุบนั กรรมการ
Dae Dong HI-LEX
ผลิตชุดควบคุมรางกระจก
Inc. (Korea)
หน้าต่างรถยนต์ และ
Door Module
2523 - ปัจจุบนั กรรมการ
Dae Dong System
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
Co., Ltd.
ผลิตชิ้นส่วนสำ�หรับรถยนต์
2545 - ปัจจุบนั กรรมการ
Guangzhou TSK
Control Cable Co.,
Ltd.
2543 - ปัจจุบนั กรรมการ
HI-LEX Cable System ผลิตสายควบคุมรถยนต์
Co., Ltd.
และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์
2532 - ปัจจุบนั กรรมการ
HI-LEX Controls Inc. ผลิตชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ และ
Rear Slider
2518 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
HI-LEX Corporation ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.คอมพลีท
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม โอโตพาร์ท

ประสบการณ์ทำ�งาน

ไม่มี

ประวัติการ
กระทำ�ผิด
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4. นายมากาโต เทราอุรา
(ต่อ)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำ�นวนหุน้ และสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริษทั (%)
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)
ความสัมพันธ์

2551 - ปัจจุบนั กรรมการ

2535 - ปัจจุบนั กรรมการ

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ

2516 - ปัจจุบนั กรรมการ
2515 - ปัจจุบนั กรรมการ

2532 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ

2521 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ

2532 - ปัจจุบนั กรรมการ

2528 - ปัจจุบนั กรรมการ
2516 - ปัจจุบนั กรรมการ
2524 - ปัจจุบนั กรรมการ

2542 - ปัจจุบนั กรรมการ

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2542 - ปัจจุบนั กรรมการ

ประสบการณ์ทำ�งาน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
HI-LEX India Private ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
Ltd.
รถจักรยานยนต์และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์
HI-LEX Vietnam
ผลิตสายควบคุมรถ
Co., Ltd.
จักรยานยนต์
Izushi Cable, Inc.
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
HI-LEX KANTO, Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต์
HI-LEX Saitama, Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์
HI-LEX Shimane, Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์
PT. HI-LEX Indonesia ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์
PT. HI-LEX Parts.
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
Indonesia
Tajima TSK, Inc.
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
TSK (Korea) Co., Ltd. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
Yantai TSK Cable
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
System Co., Ltd.
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์
HI-LEX America Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์
Daedong HI-LEX of ผลิตชุดควบคุมรางกระจก
America Inc. LLC.
หน้าต่างรถยนต์ และ
Door Module

ประเภทธุรกิจ

ประวัติการ
กระทำ�ผิด
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5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร

4. นายมากาโต เทราอุรา
(ต่อ)

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

หลักสูตร : IOD
- ไม่มี -

42 ปริญญาโท
สาขา Finance
Webster
University

อายุ
(ปี)

19,365,000 หุ้น
(7.45%)

จำ�นวนหุน้ และสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริษทั (%)
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)

บุตร
นายสรรเสริญ จุฬางกูร

ความสัมพันธ์

ผลิตชิ้นส่วนยางสำ�หรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอื่น ๆ
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภท
โฟมเบาะรถยนต์
ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ และ
ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์

2538 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.คอมพลีท
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็คเจอริ่ง
2538 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม โฟม อินดัสตรี
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ซัมมิท โอโต
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม เทค อินดัสตรี

2537 - ปัจจุบนั

2536 - ปัจจุบนั

2546 - ปัจจุบนั

2555 - ปัจจุบนั

2550 - ปัจจุบนั

2550 - ปัจจุบนั

2549 - ปัจจุบนั

2543 - ปัจจุบนั

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

ประเภทธุรกิจ

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์
กรรมการ
HI-LEX Cable System ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
Co., Ltd. (Europe)
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์
กรรมการ
HI-LEX Hungary
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
Cable System
Manufacturing LLC.
กรรมการ
Guangdong HI-LEX ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
Cable System
รถจักรยานยนต์และชุดควบคุม
Co., Ltd.
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์
กรรมการ
Changchun HI-LEX ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
Auto Cable Co., Ltd. รถจักรยานยนต์และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์
กรรมการ
Sun Medical Technology ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
Research Corp.
กรรมการ
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถ
ประธานกรรมการสรรหา
จักรยานยนต์ และชุดควบคุม
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์
กรรมการ
บจ.ซัมมิท โอโต
ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้าง
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม บอดี้ อินดัสตรี
ทำ�แบบพิมพ์
กรรมการ
บจ.เอส เอ็น ซี
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม ซาวด์ พรู๊ฟ
Mel Sheet, Resin Felt

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2536 - ปัจจุบนั กรรมการ

ประสบการณ์ทำ�งาน

ไม่มี

ประวัติการ
กระทำ�ผิด
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5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร
(ต่อ)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำ�นวนหุน้ และสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริษทั (%)
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)
ความสัมพันธ์
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ
เซอิร่า
บจ.โมเดิร์น โปรดักส์
อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท อินดัสตรี้
(ประเทศไทย)
บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2545 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

ลงทุนและถือหุ้นในกิจการ
อื่น ๆ
โรงงานประกอบเบาะรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด
ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิง
และอุปกรณ์เลื่อน

ผลิตน็อตพิเศษสำ�หรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์
ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และ
เคลือบชิ้นส่วนรถยนต์
ธุรกิจให้เช่า

ประเภทธุรกิจ

ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จาก
การปัม๊ ขึน้ รูปชิน้ ส่วนท่อไอเสีย
นำ�เข้าผลิตภัณฑ์ประเภท
เหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้าง
ตัดเหล็ก
บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์
เซ็นเตอร์
เครือ่ งฉีดพลาสติกโลหะงานไม้
บจ.ออโต้ อินทีเรียร์
ผลิต นำ�เข้า ส่งออก และ
โปรดักส์
รับจ้างผลิตพรมปูพื้น
หัวหมอนเบาะรถยนต์
บจ.โอโต แอดวานซ์
ผลิต Dry Mat, Sound
แมททีเรียลแมนูแฟค Insulation แผ่นพลาสติก
เจอริ่ง
แผ่นเส้นใยอัดและแผ่น
พลาสติก เพื่อใช้ประกอบ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
กอล์ฟคลับ

บจ.ซัมมิท โอโตซีท
อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง
โอโต ซีท
แมนูแฟคเจอริ่ง
2545 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม โอโต บอดี้ เวิร์ค
2545 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ซัมมิท แอดวานซ์
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม แมททีเรียล

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2545 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2545 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2541 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2541 - ปัจจุบนั กรรมการ

ประสบการณ์ทำ�งาน

ประวัติการ
กระทำ�ผิด
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5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร
(ต่อ)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำ�นวนหุน้ และสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริษทั (%)
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)
ความสัมพันธ์

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

ประเภทธุรกิจ

บจ.ซัมมิท ออนกรีน
มีเดีย
บจ.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์
เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ
บจ.แคสมา เรสซิ่ง

ประกอบกิจการผลิต และ
จำ�หน่ายสินค้าอุปกรณ์ตกแต่ง
รถยนต์

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

ผลิตหรือรับจ้างผลิตเครื่องมือ
ผลิตชิ้นส่วน ตัวถังรถยนต์และ
ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อื่น ๆ
ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้งชิ้น
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของ
ยานพาหนะ
ประกอบกิจการการพิมพ์

ผลิตและขายผลิตภัณฑ์
เข็มขัดนิรภัยและสาย
เข็มขัดนิรภัย
บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ ผลิตผ้าสำ�หรับหุ้มเบาะ
อินดัสตรี
รถยนต์
บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล ผลิต ขาย และรับจ้างทำ�
พวงมาลัยรถยนต์และกระปุก
เกียร์รถยนต์
บจ.มารูบิชิ ซัมมิท
ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์
อินดัสตรี เวียดนาม
บจ.คอมพลีท
ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้
โอโตพาร์ท
อุตสาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก
ทองเหลือง และปลอกสาย
บจ.ซัมมิท โอซูกะ
ผลิตเบรคมือรถยนต์
แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ.ซัมมิท ไฮย่า
ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักร
(ประเทศไทย)
และอุปกรณ์การผลิต
บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บจ.ไทยซีทเบลท์

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ท็อป ไฟล์
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม อิเล็คทรอนิค แอนด์
โอโตโมทีฟ
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง

2547 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2545 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2545 - ปัจจุบนั กรรมการ

ประสบการณ์ทำ�งาน

ประวัติการ
กระทำ�ผิด
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6. นายกรกฤช จุฬางกูร

5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร
(ต่อ)

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

35 ปริญญาโท สาขา
Technology
Management
Program,
American Inter
Continental
University,
Los Angeles,
สหรัฐอเมริกา

อายุ
(ปี)

4,000,000 หุ้น
(1.54%)

จำ�นวนหุน้ และสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริษทั (%)
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)

บุตร
นายสรรเสริญ จุฬางกูร

ความสัมพันธ์

2552 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2552 - ปัจจุบนั กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

2552 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

2552 - ปัจจุบนั กรรมการ

2551 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

2551 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

ประเภทธุรกิจ

บจ.ซัมมิท โอโต
บอดี้ อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท โอโตซีท
อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้าง
ทำ�แบบพิมพ์
โรงงานประกอบเบาะรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด

ประกอบกิจการ หา ซื้อ ขาย
และให้เช่าเกี่ยวกับ
สังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
บจ.เจ แม็ค
ประกอบกิจการจัดหา ซือ้ ขาย
พร็อพเพอร์ตี้ แอ็คเซ็ส และให้เช่าเครื่องจักร รวมทั้ง
อุปกรณ์ชิ้นส่วนของสินค้า
ประเภทดังกล่าวทุกประเภท
บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ ประกอบกิจการฝึกอบรม
สกิลล์ เดเวลอปเมนท์
เซ็นเตอร์
บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ
เซ็นเตอร์
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ยาน
ยนต์และสอบเทียบเครือ่ งมือ
วัด วิเคราะห์วจิ ยั และพัฒนา
เทคโนโลยี ออกแบบเครือ่ งมือ
แม่พมิ พ์และกระบวนการผลิต
ชิน้ ส่วนยานยนต์
บจ. สตีล อัลลายแอนซ์ Coil Steel, Slitter Steel
เซอร์วิส เซ็นเตอร์
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์
บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ลงทุนและถือหุ้นในกิจการ
อื่น ๆ

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม คอร์ปอเรชั่น

ประสบการณ์ทำ�งาน

ไม่มี

ประวัติการ
กระทำ�ผิด
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6. นายกรกฤช จุฬางกูร
(ต่อ)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี)

หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program
(DAP 77/2009)
- RE-CU
SENIOR
(RE-38 / 2011)
- TLCA Executive
Development
Program
(9/2012)
- สร้างนักลงทุน
ไทยในการไป
ลงทุนต่าง
ประเทศ โดย
ศูนย์พัฒนาการ
ลงทุนไทยใน
ต่างประเทศ
(TOISC : 2012)
- Future
Entrepreneurs
Forum
(FEF 1/2013)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำ�นวนหุน้ และสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริษทั (%)
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)
ความสัมพันธ์
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง
โอโต บอดี้ เวิร์ค
ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
จากการปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนท่อ
ไอเสีย
ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิง
และอุปกรณ์เลื่อน

ประเภทธุรกิจ

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์
อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท โอโต เทค
อินดัสตรี
บจ.ออโต้ อินทีเรียร์
โปรดักส์

บจ.บางกอก อีเกิล วิง

ผลิตชิ้นส่วน Press Part

ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และ
เคลือบชิ้นส่วนรถยนต์
ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ และ
ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
ผลิต นำ�เข้า ส่งออก และ
รับจ้างผลิตพรมปูพื้น
หัวหมอนเบาะรถยนต์
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

2552 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.คอมพลีท โอโต
ผลิตชิ้นส่วนยางสำ�หรับ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริง่ อุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอื่น ๆ
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล ผลิต ขาย และรับจ้างทำ�
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
พวงมาลัยรถยนต์และ
กระปุกเกียร์รถยนต์

2552 - ปัจจุบนั กรรมการ

2552 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม กอล์ฟคลับ

2552 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

ผลิต Dry Mat, Sound
Insulation แผ่นพลาสติก
แผ่นเส้นใยอัดและแผ่น
พลาสติก เพื่อใช้ประกอบ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภท
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม อินดัสตรี
โฟมเบาะรถยนต์
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม เซ็นเตอร์
เครือ่ งฉีดพลาสติกโลหะงานไม้

บจ.ซัมมิท
แหลมฉบัง โอโต ซีท
แมนูแฟคเจอริ่ง
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.โอโต แอดวานซ์
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม แมททีเรียล
แมนูแฟคเจอริ่ง

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

ประสบการณ์ทำ�งาน

ประวัติการ
กระทำ�ผิด
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6. นายกรกฤช จุฬางกูร
(ต่อ)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำ�นวนหุน้ และสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริษทั (%)
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)
ความสัมพันธ์

นำ�เข้าผลิตภัณฑ์ประเภท
เหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น
รับจ้างตัดเหล็ก
ประกอบกิจการฝึกอบรม

ประเภทธุรกิจ

ประกอบกิจการผลิต และ
จำ�หน่ายสินค้าอุปกรณ์ตกแต่ง
รถยนต์
ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัด
นิรภัยและสายเข็มขัดนิรภัย
ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบ
ล็อคประตูรถยนต์
ฝากระโปรงรถยนต์
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ
ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทัง้
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง ชิน้ ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของยานพาหนะ

บจ.ไทยซีทเบลท์
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ซัมมิท แอนเซ่
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม ออโตพาร์ท

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.แคสมา เรสซิ่ง
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

2551 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม สกิลล์ เดเวลอปเมนท์
เซ็นเตอร์
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี ประกอบกิจการทดสอบ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม เซ็นเตอร์
คุณภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์และสอบ
เทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ออกแบบเครื่องมือ แม่พิมพ์
และกระบวนการผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ซัมมิท ออนกรีน ประกอบกิจการการพิมพ์
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม มีเดีย
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ซัมมิท แอดวานซ์
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม แมททีเรียล

ประสบการณ์ทำ�งาน

ประวัติการ
กระทำ�ผิด
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6. นายกรกฤช จุฬางกูร
(ต่อ)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำ�นวนหุน้ และสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริษทั (%)
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ไทยออโตอินดัสตรี ผลิต ขาย ชิ้นส่วน Press
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
Part ของรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ซัมมิท คูราตะ
ผลิต ขาย แกนคอม้ารถยนต์
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม แมนูแฟคเจอริ่ง
รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่และ
อุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ซัมมิท โอซูกะ
ผลิตเบรคมือรถยนต์
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม แมนูแฟคเจอริ่ง
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ซัมมิท ไฮย่า
ผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม (ประเทศไทย)
และอะไหล่ของเครื่องจักรทุก
ประเภทรวมทั้งชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์ของยานพาหนะทุก
ชนิด
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์
ประกอบกิจการผลิต
ซัมมิท
ชิ้นส่วนรถยนต์
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ. สตีล อัลลายแอนซ์ Coil Steel, Slitter Steel
เซอร์วิส เซ็นเตอร์
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ.ซัมมิท คีย์เลกซ์
ประกอบกิจการโรงงานผลิต
กรรมการผูมีอำ�นาจลงนาม (ประเทศไทย)
ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์
ของยานพาหนะ
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ. ซัมมิท โชว่า
ผลิตโช๊คอัพ ชิ้นส่วน
กรรมการผูมีอำ�นาจลงนาม แมนูแฟคเจอริ่ง
เครื่องยนต์ระบบส่งกำ�ลัง
ระบบเบรค ระบบกันสะเทือน
หรือระบบสติริ่ง
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ. คอมพลีท
ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้
กรรมการผูมีอำ�นาจลงนาม โอโตพาร์ท
อุตสาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก
ทองเหลือง และปลอกสาย
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจ. ไทยโปรเกรส
ผลิตชิ้นส่วนยาง สำ�หรับ
กรรมการผูมีอำ�นาจลงนาม รับเบอร์
อุตสาหกรรมยานยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ

ประสบการณ์ทำ�งาน

ประวัติการ
กระทำ�ผิด
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คุณวุฒิทาง
การศึกษา

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

62 Machine and
Technology
Course,
Higashiyodo
Technical High
School, ญี่ปุ่น

อายุ
(ปี)

จำ�นวนหุน้ และสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริษทั (%)
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)
ไม่มี
ไม่มี

ความสัมพันธ์

8. นายคาซูฮโิ ร ทาเคชิตะ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

หลักสูตร : IOD
- ไม่มี -

57 Ritsumeikan
University,
Mechanical
Engineering
ประเทศญี่ปุ่น

อายุ
(ปี)

จำ�นวนหุน้ และสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริษทั (%)
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)
ไม่มี
ไม่มี

ความสัมพันธ์

หมายเหตุ นายคะซึโยชิ โองากิ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

7. นายคะซึโยชิ โองากิ

ชื่อ-สกุล

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2556
กรรมการ
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
(พฤษภาคม) ผู้จัดการทัว่ ไปอาวุโส
- ปัจจุบนั
(ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2553 - ปัจจุบนั ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
สำ�นักงานใหญ่
2549 - 2553 ผู้จัดการฝ่ายวางแผน
การผลิต สำ�นักงานใหญ่
HI-LEX Corporation
2545 - 2549 ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ
สายควบคุมยานยนต์
สำ�นักงานใหญ่

ประสบการณ์ทำ�งาน

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2551 - 2556 กรรมการ
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
(กุมภาพันธ์) ผู้จัดการทัว่ ไปอาวุโส
(ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2549 - 2550 ประธานกรรมการ
Guangzhou TSK
Control Cable Co.,
Ltd.
2548 - 2549 รองประธานกรรมการ
Chongqing HI-LEX
Cable System Group
Co., Ltd.
2544 - 2548 หัวหน้าทีมกลุ่มงานประกัน HI-LEX Corporation
คุณภาพ

ประสบการณ์ทำ�งาน

ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์

ประเภทธุรกิจ

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ประเภทธุรกิจ

ไม่มี

ประวัติการ
กระทำ�ผิด

ไม่มี

ประวัติการ
กระทำ�ผิด
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อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำ�นวนหุน้ และสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริษทั (%)
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)
ความสัมพันธ์
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2522 - 2523 วิศวกรฝ่ายผลิต
Kaibara Plant

2533 - 2537 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย
ออกแบบ
สายควบคุมยานยนต์
สำ�นักงานใหญ่
2530 - 2533 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายออกแบบ HI-LEX Corporation
สายควบคุมยานยนต์
Utsunomiya Technical
Center
2528 - 2530 วิศวกรฝ่ายออกแบบ
สายควบคุมยานยนต์
Utsunomiya Technical
Center
2523 - 2528 วิศวกรฝ่ายออกแบบ
สายควบคุมยานยนต์
สำ�นักงานใหญ่

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2542 - 2545 ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ
สายควบคุมยานยนต์
Utsunomiya Technical
Center
2538 - 2542 ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ
สายควบคุมยานยนต์
สำ�นักงานใหญ่

ประสบการณ์ทำ�งาน
ประเภทธุรกิจ

ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

หมายเหตุ นายคาซูฮโิ ร ทาเคชิตะ ได้รบั แต่งตัง้ ทดแทนกรรมการท่านเดิมทีล่ าออก โดยรับการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2556 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

8. นายคาซูฮโิ ร ทาเคชิตะ
(ต่อ)

ชื่อ-สกุล

ประวัติการ
กระทำ�ผิด
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9. นายกวี วสุวัต

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

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)

79 ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์
สาขาไฟฟ้ากำ�ลัง
Royal Melbourne
Institute of
Technology
(RMIT),
ออสเตรเลีย

อายุ
(ปี)

จำ�นวนหุน้ และสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริษทั (%)
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)
ไม่มี
ไม่มี

ความสัมพันธ์

2535 - ปัจจุบนั ประธานกิตติมศักดิ์

2543 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
2540 - ปัจจุบนั ที่ปรึกษา

ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์

ประเภทธุรกิจ

บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ ผลิตชิ้นส่วน ดัดแปลง
และประกอบยานยนต์
สมาคมวิศวกรรม
ยานยนต์
กลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2548 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำ�หนด
ค่าตอบแทน

ประสบการณ์ทำ�งาน

ไม่มี

ประวัติการ
กระทำ�ผิด
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อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำ�นวนหุน้ และสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริษทั (%)
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)
ไม่มี
10. นายอภินนั ท์ ณ ระนอง 64 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)

ชื่อ-สกุล
ไม่มี

ความสัมพันธ์

บมจ.เอเพ็กซ์
ดีเวลลอปเม้นท์
บจ.เธอร์รีน
อินเตอร์เทรด

2551 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
2541 - ปัจจุบนั กรรมการ
ประธานบริหาร

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2548 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำ�หนดค่า
ตอบแทน

ประสบการณ์ทำ�งาน

บริหารจัดการโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
บริการจัดงานเลี้ยง

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์

ประเภทธุรกิจ

ไม่มี

ประวัติการ
กระทำ�ผิด

24 | รายงานประจำ�ปี 2556

11. นายปริญญา ไววัฒนา

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

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)

67 ปริญญาตรี
(บัญชีบัณฑิต)
สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

อายุ
(ปี)

จำ�นวนหุน้ และสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริษทั (%)
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)
ไม่มี
ไม่มี

ความสัมพันธ์

2553 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
กรรมการการกำ�กับ
ดูแลกิจการ

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2548 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำ�หนดค่า
ตอบแทน
2553 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการการลงทุน

ประสบการณ์ทำ�งาน

บมจ.สามารถ
คอร์ปอเรชั่น

บมจ.ไอร่า แคปปิตอล

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

เทคโนโลยีและการสื่อสาร

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์
การลงทุนบริษัทอื่น

ประเภทธุรกิจ

ไม่มี

ประวัติการ
กระทำ�ผิด
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12. นายฉัตรชัย เอียสกุล

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

จำ�นวนหุน้ และสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริษทั (%)
(ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)
59 ปริญญาโท สาขา
ไม่มี
เศรษฐศาสตร์
การวางแผนและ
นโยบาย
Northeastern
University
หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program
(DAP 84/2010)

อายุ
(ปี)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

บจ.ธัญญกิจ เซอร์วิส
บจ.แปซิฟิค กรุ๊ป
บมจ.พุทธธรรม
ประกันภัย

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2553 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท
2546 - 2550 ที่ปรึกษา
2544 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั

ประสบการณ์ทำ�งาน
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์
โกดังและท่าเทียบเรือ
อสังหาริมทรัพย์
ประกันภัย

ประเภทธุรกิจ

ไม่มี

ประวัติการ
กระทำ�ผิด

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท 		
:
เลขทะเบียนบริษัท :
ประเภทธุรกิจ		
:
					
					
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ :
และโรงงาน			
เว็บไซต์บริษัท		
:
โทรศัพท์		
:
โทรสาร		
:
ทุนจดทะเบียน		
:
อื่น ๆ		
:
					

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”)
0107548000145
ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ โดยจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผผู้ ลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่
ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำ�บลพานทอง อำ�เภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี 20160
www.thaisteelcable.com
(038) 447 200 - 21
(038) 185 025
268,500,000 บาท (เรียกชำ�ระแล้ว 259,800,000 บาท)
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทข้างต้น

ข้อมูลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัทมิได้ถือหุ้นใด ๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียน		
			
			
			
			

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
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 จำ�กัด
เลขที่ 100 ถนนพระราม 4 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์
: (02) 623 3300
โทรสาร
: (02) 623 3020 - 1
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสายควบคุมสำ�หรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ เพื่อจำ�หน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ� ตลอดจนศูนย์อะไหล่และบริษัทผู้ค้ารายย่อยต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า ￼
และเครื่องหมายการค้าของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นได้แก่
￼
		
และ “HI-LEX” โดยผลิตภัณฑ์ ใดทำ�การผลิตภายใต้สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ทำ�กับ
ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นนั้น บริษัทก็จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นด้วย
บริษัทได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานว่า ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพดี ราคาเหมาะสม และมีการบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดสำ�หรับสายควบคุมสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย โดยมีลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัท
ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ�ของทั้งประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัท
Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd. ให้เป็นผู้ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในรถรุ่นต่อไปที่จะทำ�การผลิตด้วย

เป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายหลักที่จะรักษาความเป็นผู้นำ�ในการเป็นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ชั้นนำ�ในระดับโลก โดยจะให้การสนับสนุนด้านชิ้นส่วนแก่บริษัทในกลุ่มของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นเป็นหลัก
ซึ่งบริษัทตระหนักว่า ปัจจัยสำ�คัญที่จะทำ�ให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ บริษัทจะต้องดำ�เนินการรักษาและปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทอื่น
ในกลุ่มไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นให้มากยิ่งขึ้นในด้านการรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของบริษัทผู้ผลิต
รถยนต์และรถจักรยานยนต์นั้น ปัจจัยสำ�คัญคือการรักษาและปรับปรุงคุณภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัท
ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญดังกล่าว โดยทำ�การปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการผลิตจนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตใน
ระดับสากล คือ ISO/TS 16949
ในด้านการควบคุมต้นทุนการผลิตนัน้ บริษทั มีเป้าหมายในการลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงขึ้น โดยปรับเป้าหมายการผลิตให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำ�การออกแบบไลน์การผลิตที่ทันสมัย เน้นการป้องกันความผิดพลาด และ
ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับภูมิภาค ประกอบกับบริษัทได้ว่าจ้าง
บุคคลภายนอก ซึ่งมีความชำ�นาญในการบริหารคลังสินค้า (เฉพาะวัตถุดิบ) มาดำ�เนินการบริหารจัดการ นำ�เทคโนโลยีและแนวทางการ
บริการมาปรับปรุง รวมทั้งพัฒนาระบบต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการ เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องแม่นยำ�ในเรือ่ งของจำ�นวนสินค้า ตำ�แหน่งจัดเก็บ การใช้พน้ื ที่ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ลดจำ�นวนสินค้าทีห่ มดอายุ และลดปริมาณ
สินค้าคงคลังเพื่อช่วยในเรื่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
สำ�หรับการจัดส่งนัน้ บริษทั มีเป้าหมายพัฒนาช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ รวมถึงการว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญในการจัดส่งเข้ามาดำ�เนินการในการกระจายผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มีความจำ�เป็น ทั้งนี้ เพื่อรองรับการจัดส่งให้กับลูกค้า
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้บริษัทสามารถส่งผลิตภัณฑ์ ได้ตามกำ�หนด และช่วยลดต้นทุนที่
เกี่ยวข้องลงได้ เนื่องจากผู้จัดส่งสามารถรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่จะต้องจัดส่งในจุดหมายเดียวกันจากผู้ว่าจ้างหลายรายเพื่อดำ�เนินการ
จัดส่งในคราวเดียวกันได้ ทำ�ให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งแต่ละครั้งถูกลง นอกจากนี้ การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะช่วยลดภาระ
ของบริษัทในการรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่งด้วย เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�
ประกันภัยเอง
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำ�คัญ

บริษัทเดิมชื่อว่า บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จ�ำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2521 โดยผู้ก่อตั้งหลัก 2 ท่าน
คือนายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมลือง บริษัทมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ�ำนวน 4 ล้านบาท และมีก�ำลังการผลิต
ในช่วงแรก 250,000 เส้นต่อปี ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น
ต่อมาในปี 2548 บริษทั ได้จดทะเบียนเป็นบริษทั มหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั ไทยสตีลเคเบิล
จ�ำกัด (มหาชน) แต่สดั ส่วนผูถ้ อื หุน้ ยังคงเดิม

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญของบริษัท
ปี 2549
ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

- ย้ายที่ตั้งโรงงานและสำ�นักงานจากจังหวัดสมุทรปราการ มายังนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
- ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจำ�นวน 2 บัตร คือ
บัตรที่ 1 ส่งเสริมการลงทุนในโครงการโยกย้ายสถานประกอบการ
บัตรที่ 2 ส่งเสริมการลงทุนในโครงการขยายการดำ�เนินงานของบริษัท
- ได้รับรางวัล Q1 จาก Auto Alliance โดยเป็นรางวัลสำ�หรับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีการจัดการด้านคุณภาพดีเยี่ยม
- ได้รับรางวัล Quality Control Cycle (QCC) จาก Thai Hino Co-Operation Club โดยเป็นรางวัลด้านการปรับปรุงการ
ควบคุมคุณภาพโดยลดของเสียในกระบวนการผลิต
- ได้รับรางวัล Toyota Production System (TPS) ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในประเภท Group Sub Leader ติดต่อกัน
เป็นปีที่ 2 จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด โดยเป็นรางวัล
ด้านการลดต้นทุนด้วยการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- จัดตั้งศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ และได้รับการรับรองจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
- ได้รับรางวัล Quality Award the Satisfies 2009 จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
- ได้รบั รางวัล Gold Certificate TCC Safety Activity of Level A จากบริษทั โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟคิ เอ็นจิเนียริง่
แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด
- ได้รับรางวัล Thank You Award จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด
ซึ่งมอบให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในระบบ Toyota Production System (TPS) และให้คำ�แนะนำ�การจัดทำ�ระบบให้กับ
บริษัทอื่น ๆ จนประสบความสำ�เร็จได้
- ได้รับรางวัล D 2009 Delivery Award จากฮอนด้ากรุ๊ป ซึ่งเป็นรางวัลสำ�หรับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีผลการจัดส่งสินค้าดีเด่น
ประจำ�ปี
- นำ�โปรแกรม SAP มาใช้บริหารจัดการกระบวนการผลิตทั้งระบบ ตั้งแต่วางแผนการผลิตไปจนถึงการส่งมอบสินค้า
และเรียกเก็บเงิน
- ให้บริการทดสอบสายควบคุม และบริการทดสอบชิ้นส่วนให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนของบริษัท
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ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

- ได้รับ Award of Quality ในด้าน Quality Achievement จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
- ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น สามารถขยายการให้
บริการทดสอบไปยังบริษัทในเครือไฮเล็กซ์ทั่วโลก
- ได้รับรางวัลโครงการ Productivity Facilitator 2010 จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจำ�นวน 3 รางวัล ได้แก่ ผู้บริหาร
องค์กรดีเด่น องค์กรดีเด่นประเภทอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ และ Productivity Facilitator ดีเด่น
- ได้รับรางวัล Bronze Award ในด้าน Supplier ดีเด่นจากบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
- ได้รับรางวัล QCD Improvement Supplier in 2010 Awards สำ�หรับผู้ผลิตที่มีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านคุณภาพ
ต้นทุน และการส่งมอบดีเยี่ยม จากคณะบุคคลผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ
- ได้รบั รางวัล Supplier Evaluation Score in Delivery Awards ในด้านการส่งมอบงานดีเด่นสูงสุดปี 2551- 2553 จากบริษทั
อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
- ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025: 2005) จากสำ�นักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ เป็นการรับประกันความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐานสากล
- ได้รับรางวัล Improvement Award จาก บริษัท ไทย ซูซูกิ มอเตอร์ จำ�กัด ซึ่งเป็นรางวัลสำ�หรับผู้ผลิตชิ้นส่วนด้านที่มีการ
จัดส่งสินค้าดีเด่นติดต่อกัน 3 ปี
- ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน จำ�นวน 1 บัตร คือ
บัตรที่ 3 ส่งเสริมการลงทุนในโครงการขยายการดำ�เนินงานของบริษัท
- ได้ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติพรบ. ส่งเสริมและพัฒนาการคุณภาพชีวิตคนพิการดีเด่น
ประจำ�ปี จากผูว้ า่ ราชการจังหวัดชลบุรี โดยการสนับสนุนเงินสมทบเข้ากองทุนคนพิการ และมีการจ้างผูพ้ กิ ารเป็นพนักงาน
ของบริษัท
- ได้รับรางวัล Cost Reduction จากบริษัท ยามาฮ่า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
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ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 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
สำ�หรับรถยนต์ทุกประเภท
การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น บริษัททำ�การผลิต
ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) ระหว่างบริษัทกับ
ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ (HI-LEX Corporation) ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตสายควบคุมสำ�หรับยานยนต์ชน้ั นำ�ของประเทศญีป่ นุ่ และเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั

โครงสร้างรายได้ของบริษัท
บริษัทมีการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับคู่ค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัทแยก
ตามผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2554 - 2556 ได้ดังตารางต่อไปนี้
2554

รายได้
(ล้านบาท)
รายได้จากการขายในประเทศ
2,127
- สายควบคุมรถยนต์
1,320
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
495
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
304
- อื่น ๆ
8
รายได้จากการขายต่างประเทศ
126
- สายควบคุมรถยนต์
14
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
37
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
- อื่น ๆ
75
รายได้อื่น
- อื่น ๆ
43
รวมรายได้
2,296
สายผลิตภัณฑ์

2555**

สัดส่วน
รายได้
(ร้อยละ) (ล้านบาท)
93
2,292
58
1,501
22
447
13
339
5
5
63
1
15
1
3
48
2
100

26
2,381

2556

สัดส่วน
รายได้
(ร้อยละ) (ล้านบาท)
96
3,587
63
2,494
19
504
14
578
11
3
69
1
22
2
47
1
100

** ข้อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท)
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78
3,733

สัดส่วน
(ร้อยละ)
96
67
14
15
2
1
1
2
100

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขันในอนาคต
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2556
อุตสาหกรรมรถยนต์ ในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นมา มีอัตราขยายตัวลดลงเนื่องจากผู้ประกอบการสามารถผลิตและส่งมอบรถที่
เป็นยอดตกค้างให้กับผู้บริโภคจากโครงการรถยนต์คันแรกได้ครบตามจำ�นวนที่สั่งจองแล้ว จากนั้นค่ายรถยนต์จึงได้ปรับไลน์การผลิต
เพือ่ รองรับการส่งออกมากขึน้ ทัง้ นีต้ ลาดรถยนต์ในประเทศยังมีความไม่แน่นอนสูง เพราะยอดขายรถยนต์ในประเทศพลิกกลับมาต่�ำ กว่า
1 แสนคันต่อเดือน ในขณะที่การเติบโตอย่างโดดเด่นของยอดส่งออกรถยนต์ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
และแนวโน้มการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก
สำ�หรับในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี 2556 คาดว่ามีสองปัจจัยบวกเป็นตัวชีว้ ดั การฟืน้ ตัว คือ การเปิดตัวอีโคคาร์ครัง้ แรกของ
โตโยต้าซึ่งเป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งในประเทศ และการจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปร์
แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2557
เชื่อว่ายอดผลิตรถยนต์ในปี 2557 มีแนวโน้มที่จะสูงกว่าปี 2556 ที่ประมาณการไว้ 2.55 ล้านคัน จากการส่งออกรถยนต์ที่มี
การขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากคำ�สั่งซื้อจากตลาดอาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ตะวันออกกลาง และอเมริกาใต้ โดยเฉพาะ
รถกระบะมีเข้ามาจำ�นวนมาก ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากคำ�สั่งซื้อที่ค้างมาตั้งแต่ปี 2555 แต่ผู้ผลิตไม่สามารถผลิตและจัดส่งให้ได้ เนื่องจาก
ต้องผลิตรถยนต์ป้อนความต้องการในประเทศที่สูงตามมาตรการกระตุ้นโครงการรถยนต์คันแรกของภาครัฐ จะสามารถชดเชยตลาด
รถยนต์ ในประเทศที่ชะลอตัวลงได้ (ที่มา : นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556)
ประกอบกับที่สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ออกประกาศให้การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล รุ่น 2 (อีโคคาร์ 2) อย่างเป็นทางการแล้ว นับเป็นปัจจัยบวกต่ออุตสากรรมยานยนต์ด้วยเป็นการต่อยอดความ
มั่นคงในการเติบโตของอุตสาหกรรมในระยะยาว นอกจากนี้แล้วการสนับสนุนดังกล่าวยังเป็นการเสริมความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ประเทศอินโดนิเซียที่มีการนำ�เสนอโครงการกรีนคาร์
อีกด้วย โดยคาดการณ์ว่าโครงการนี้จะสามารถผลักดันให้ยอดการผลิตอีโคคาร์ รุ่น 1 และ 2 ตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 9.3 แสนคัน
ในปี 2561 และจะทำ�ให้ยอดการผลิตรถยนต์รวมเกิน 3 ล้านคันตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป
สถิติยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ปี

2554
2555
2555*
2556*

(หน่วย : คัน)

รถยนต์
ยอดผลิต

ยอดขาย
ในประเทศ

1,457,795
2,453,717
1,975,783
2,115,375

733,950
1,427,046
1,129,245
1,168,354

รถจักรยานยนต์

อัตราการ
ยอดส่งออก เติบโตของ ยอดผลิต
ยอดผลิต (%)
723,845
(11)
2,043,039
1,026,671
68
2,606,161
846,538
2,226,162
947,021
7
1,910,287

ยอดขาย ยอดส่งออก เติอัตบราการ
โตของ
ในประเทศ
ยอดผลิต (%)
1,821,875 221,164
1
2,292,170 313,991
28
1,962,673 263,489
1,634,138 276,149
(14)

* ข้อมูลสะสม 10 เดือน (มกราคม - ตุลาคม)

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
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ปัจจัยความเสี่ยง

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีการทำ�สัญญารับความช่วยเหลือในด้านพึ่งพาเครื่องหมายการค้า ภายใต้ชื่อ
และ “HI-LEX”
และสัญญารับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุมจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) เป็นลายลักษณ์อักษร

บริษทั สัง่ ซือ้ วัตถุดบิ และชิน้ ส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ เนือ่ งจากไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจำ�หน่าย
ภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที่จะผลิตเอง อย่างไรก็ดี ไม่มีสัญญาที่ควบคุมในการจัดซื้อวัตถุดิบ
ระหว่างกันแต่อย่างใด
สำ�หรับความเสี่ยงด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบนั้น บริษัทก็สามารถจัดซื้อจากผู้ผลิตอื่นแทนการสั่งซื้อจาก
ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ ได้ แต่อาจมีราคาและเงือ่ นไขทางการค้าทีต่ า่ งจากเดิม ในปัจจุบนั บริษทั ได้สรรหาแหล่งจัดซือ้ วัตถุดบิ
และชิ้นส่วนประกอบในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน โดยเฉพาะค่าขนส่งและภาษีนำ�เข้าลงได้
ส่วนความเสี่ยงในแง่ของสัญญาฯ ดังกล่าวนั้น บริษัทเห็นว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นจะต่อสัญญาให้อย่างแน่นอน เนื่องจาก
ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ ได้ให้ค�ำ รับรองเป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้วา่ หากสัญญาปัจจุบนั หมดอายุ จะต่อสัญญาให้อกี คราวละ 5 ปี
(ซึ่งเป็นนโยบายการต่อสัญญาที่ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ใช้กับบริษัทในเครือทุกบริษัท) ประกอบกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น มี
สถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมทุนและเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาเป็นเวลามากกว่า 35 ปี ทำ�ให้มีความมั่นใจ
ว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้น และให้การสนับสนุนบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป
ด้วยเหตุนี้ ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่ำ�

• ความเสี่ยงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการต่างชาติที่ย้ายฐานการผลิตชิ้นส่วนเข้ามา
ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ปัจจัยหลักที่จะทำ�ให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้คือ คุณภาพ
ต้นทุนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้กำ�หนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำ�คัญ คือ มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการ
ดำ�เนินงานลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดส่งทีต่ รงต่อเวลา และการกำ�หนดราคาผลิตภัณฑ์ทเ่ี หมาะสมและสามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ผลิตชั้นนำ�ที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
เหล่านี้มาโดยตลอด ประกอบกับได้มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำ�งาน
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงต่ำ�ที่คู่แข่งขันจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขันได้ในระดับเดียวกัน เนื่องจากจะต้องลงทุนสูงและ
ไม่สามารถดำ�เนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกับบริษัท

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ในปี 2556 บริษัทได้จัดซื้อวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมูลค่ารวมกว่าร้อยละ 50 ของ
มูลค่าวัตถุดบิ และชิน้ ส่วนประกอบทีบ่ ริษทั จัดซือ้ ทัง้ หมด โดยราคาวัตถุดบิ เหล่านี้ได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของราคา
ซื้อขายอันเนื่องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าวในตลาดโลก ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท
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อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดบิ เกิดความผันผวนถึงขนาดทีม่ นี ยั สำ�คัญ บริษทั สามารถจะปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
กับต้นทุนวัตถุดิบที่มีความผันผวนนั้นได้ ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนที่บริษัททำ�กับลูกค้านั้น ได้กำ�หนดให้บริษัท
และลูกค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นครัง้ คราว เช่น ทุก ๆ 6 เดือน หรือทุก ๆ ครัง้ ทีร่ าคาวัตถุดบิ มีการเปลีย่ นแปลง
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งการปรับราคาแต่ละครั้งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทำ�การตกลงร่วมกัน โดยบางครั้งลูกค้าจะ
ยินยอมให้ทำ�การปรับราคาย้อนหลังด้วย ซึ่งการปรับราคาได้ดังกล่าวจะช่วยทำ�ให้ผลกระทบจากความผันผวนของราคา
วัตถุดบิ ลดลง และบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายให้ให้ผผู้ ลิตทำ�การลดต้นทุนเพือ่ เกิดการบริหารจัดการต้นทุนทีด่ ี ซึง่ เมือ่ ผูผ้ ลิตมี
ความแข็งแกร่ง มีต้นทุนการบริหารจัดการที่ต่ำ�แล้ว ก็จะสามารถควบคุมราคาขายให้มีเสถียรภาพได้ แม้ราคาวัตถุดิบจะสูง
ขึ้นก็ตาม

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในปี 2556 บริษทั มีการจัดซือ้ วัตถุดบิ และชิน้ ส่วนประกอบโดยนำ�เข้าจากต่างประเทศประมาณ ร้อยละ 41 ของยอดซือ้ วัตถุดบิ
และชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด โดยบริษัทมียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ตลอดทัง้ ปีเทียบเท่าเงินบาทจำ�นวนประมาณ 755 ล้านบาท ซึง่ ทำ�ให้บริษทั มีความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับตัวสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้รบั อนุมตั วิ งเงินในการซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจากสถาบันการเงินแห่งหนึง่ ซึง่ วงเงินดังกล่าว
จะช่วยให้บริษทั สามารถลดความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศได้ โดยบริษทั พิจารณาตาม
ความจำ�เป็นและเหมาะสม

• ความเสีย่ งจากการพึง่ พาลูกค้ารายใหญ่

ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 6 ราย และผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่
2 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทเหล่านี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 86 ของรายได้รวมของบริษัทในปี
2556 ดังนัน้ บริษทั จึงอาจมีความเสีย่ งด้านรายได้หากผูผ้ ลิตรายใดรายหนึง่ ลดปริมาณการผลิตหรือเลิกการสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์
จากบริษัทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำ�เนินการของบริษัทในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำ�หรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ที่
ดำ�เนินธุรกิจมากว่า 35 ปี โดยได้พฒ
ั นาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชอ่ื เสียง มีเทคโนโลยีการผลิตทีไ่ ด้คณุ ภาพและมีประสิทธิภาพ
ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและ
เพิม่ ความรวดเร็วในการดำ�เนินงาน อีกทัง้ การทำ�ธุรกิจกับบริษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุมชั้นนำ�ของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการเป็นบริษัทใน
กลุ่มของซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์
ในธุรกิจมานาน เป็นผูผ้ ลิตทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือในเรือ่ งของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษทั ในกลุม่ ซัมมิท คอร์ปอเรชัน่
ครอบคลุมถึงอุปกรณ์และชิ้นส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะที่นั่ง ผนังประตูข้าง ฯลฯ
ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำ�ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ต่ำ�ที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหล่านี้จะเปลี่ยนไปสั่งซื้อ
จากคู่แข่งของบริษัท
อนึ่ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยมีแผนการจะเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้นเพื่อเป็นการลด
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย
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• ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอำ�นาจบริหารจัดการบริษัท และ

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท
ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม คือกลุ่มจุฬางกูร กลุ่มพัฒนะเมลือง และไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยถือหุ้นรวมกัน
ในประมาณร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้วของบริษัท ซึ่งสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื่อทำ�การตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ ในบางกรณี
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั หรือของผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ นอกจากนีผ้ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่
ยังเป็นผู้มีอำ�นาจในการบริหารจัดการบริษัท โดยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทถึง 7 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน จึงมีความ
เสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อำ�นาจบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จ และบริหารจัดการไปในทางที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์
ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม บริษทั มีคณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการทัง้ สิน้ 4 ท่าน ทัง้ หมดเป็นบุคคลที่ไม่มสี ว่ นได้เสียกับบริษทั
สามารถทำ�หน้าที่ตรวจสอบการดำ�เนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้อย่างเพียงพอ อีกทั้ง
บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบของบริษัท ซึ่ง
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบจะนำ�ไปปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น

• ความเสี่ยงจากการชดใช้ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim)

  ตามทีบ่ ริษทั มีหน้าที่ในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษทั นัน้ กรณีทเ่ี กิดความเสียหาย
  อันเนือ่ งมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริษทั ในสัญญาซือ้ ขายชิน้ ส่วนระบุให้บริษทั ต้องชำ�ระค่าเสียหายทีเ่ กิดจาก
  ความบกพร่องนัน้ ๆ  ซึง่ หากผูผ้ ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรียกร้องให้บริษทั ชำ�ระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ ในจำ�นวน
  เท่ากับหรือมากกว่ายอดขายของบริษัท และศาลมีคำ�สั่งเป็นที่สุดให้บริษัทชำ�ระเงินจำ�นวนดังกล่าว บริษัทก็อาจได้รับผล
  กระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทัง้ การทีบ่ ริษทั ต้องร่วมรับผิดกับผูผ้ ลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หากมีผบู้ ริโภค
  ได้รับความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในแต่ละปีที่ผ่านมา ลูกค้าได้มีการเรียกร้องให้บริษัท
  ชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์อยู่บ้าง แต่เป็นจำ�นวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชย
  ค่าเสียหายดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ปกติของการดำ�เนินธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
  ของลูกค้า และเท่าที่ผ่านมาไม่เคยมีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานปกติของบริษัทแต่ประการใด นอกจากนี้
  บริษัทยังตระหนักถึงความสำ�คัญ ในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นก่อนการส่งให้ลูกค้า บริษัทจะทำ�การตรวจสอบ
  คุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วนและทุก ๆ ครึ่งปี บริษัทจะสรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหาย เพื่อนำ�ผลลัพธ์
  ไปวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทต้อง
  ชำ�ระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ได้
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• ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

  การดำ�เนินการของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นสำ�คัญ
  ซึ่งหากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงักงัน บริษัทก็จะได้รับผลกระทบในการ
  ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน
เนื่องจากปัจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล หลายประเทศจึง
พยายามสนับสนุนให้เกิดการผลิตภายในประเทศตัวเองให้มากทีส่ ดุ ปัจจุบนั ประเทศไทยเป็นผูผ้ ลิตรถยนต์อนั ดับ 9 ของโลก
มียอดผลิตในปี 2556 ประมาณ 2.5 ล้านคัน ภาครัฐมีนโยบายเพิ่มเติมในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ของภูมิภาคอาเซียน โดยได้ริเริ่มโครงการ Eco Car 2 ซึ่งคาดว่า โอกาสที่อุตสาหกรรมยานยนต์จะเข้า
สู่ภาวะถดถอยยิ่งมีน้อยลง

• ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์

บริษัทอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดแก่บริษัทคู่แข่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็น
อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
เนื่องจากการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเที่ยงตรง เพื่อให้ได้คุณภาพ
ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ในการสั่งซื้อชิ้นส่วนสำ�หรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นนั้น
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะทำ�การคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่
ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้รับคำ�สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่องตลอดอายุ
การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นนั้น ๆ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงรุ่นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์มากนัก
ดังนั้น บริษัทในฐานะที่เป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำ�หรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ซึ่งดำ�เนินธุรกิจมายาวนานกว่า 35 ปี เป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ มีผลงานและชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาเป็นเวลานาน จึงได้เปรียบคู่แข่งอื่น ๆ ในการผลิตสายควบคุมและ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เพื่อประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นบริษัท
จึงมั่นใจว่า ยังสามารถจะแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

กลุ่มจุฬางกูร

41%

กลุ่มพัฒนะเมลือง

อื่นๆ

12%

ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น

20%

27%

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
ทุนชำ�ระแล้ว 259.80 ล้านบาท

6%
บริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จำ�กัด
ทุนชำ�ระแล้ว 11.15 ล้านเหรียญสหรัฐ

94%

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 มีดังนี้
ทุนชำ�ระแล้ว
จำ
�
นวน
259,800,000 บาท
ลำ�ดับที่
ผู้ถือหุ้น
จำ�นวนหุ้น
ร้อยละ
1
กลุ่มจุฬางกูร
106,480,000
40.99
2
ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
70,000,000
26.94
3
กลุ่มพัฒนะเมลือง
30,638,600
11.79
4
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
12,801,600
4.93
5
นายสง่า วีระวัฒกานนท์
8,000,000
3.08
6
นายไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข
6,500,000
2.50
7
นายดำ�รงค์ กุลธนพงศ์
6,000,000
2.31
8
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำ�กัด (มหาชน)
4,376,800
1.68
9
นางสาววราภรณ์ สงฆ์ประชา
2,105,400
0.81
10
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ
12,897,600
4.97
รวม
259,800,000
100
หมายเหตุ: 1) กลุ่มจุฬางกูร ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย ได้แก่
- นายสรรเสริญ จุฬางกูร ถือหุ้นจำ�นวน 83,115,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.99 ของทุนชำ�ระแล้ว
- นายทวีฉัตร จุฬางกูร ถือหุ้นจำ�นวน 19,365,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.45 ของทุนชำ�ระแล้ว
- นายกรกฤช จุฬางกูร ถือหุ้นจำ�นวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.54 ของทุนชำ�ระแล้ว
- นายอภิชาติ จุฬางกูร ถือหุ้นจำ�นวน 192,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.07 ของทุนชำ�ระแล้ว
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2) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ณ วันที่ 30 เมษายน 2556) ประกอบด้วย
1. Teraura Investment Co., Ltd.
ถือหุ้นร้อยละ
19.83
2. JP Morgan Chase Bank
ถือหุ้นร้อยละ
4.62
3. Teraura Scholarship Foundation
ถือหุ้นร้อยละ
4.06
4. Japan Trustee Services Bank, Ltd.
ถือหุ้นร้อยละ
3.86
5. Nippon Life Insurance Company
ถือหุ้นร้อยละ
3.66
6. State Street Bank and Trust Company
ถือหุ้นร้อยละ
3.56
7. BBH For Fidelity Low-Priced Stock Fund
ถือหุ้นร้อยละ
3.13
8. NISHIKAWA RUBBER CO., LTD.
ถือหุ้นร้อยละ
2.70
9. Northern Trust Company
ถือหุ้นร้อยละ
2.49
10. Melon Bank Treaty Clients Omnibus
ถือหุ้นร้อยละ
2.26
3) กลุ่มพัฒนะเมลือง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 ราย ได้แก่
- นายชูทอง พัฒนะเมลือง ถือหุน้ จำ�นวน 16,997,400 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.54 ของทุนชำ�ระแล้ว
- นางอรสา พัฒนะเมลือง ถือหุน้ จำ�นวน 12,000,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.62 ของทุนชำ�ระแล้ว
- นายสันติ พัฒนะเมลือง ถือหุน้ จำ�นวน 1,641,200 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.63 ของทุนชำ�ระแล้ว
- นายสริศ
พัฒนะเมลือง ถือหุน้ จำ�นวน 460,200 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.18 ของทุนชำ�ระแล้ว
- นางสาวสิรณ
ิ า พัฒนะเมลือง ถือหุน้ จำ�นวน 150,100 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06 ของทุนชำ�ระแล้ว
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารคุณภาพ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

ฝ่ายกำ�กับหลักทรัพย์และประสานงาน
ตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ฝ่ายนำ�เข้าและส่งออก

ส่วนงานวิจัยและพัฒนา

ส่วนงานผลิต

ส่วนงานจัดหา

ส่วนงานคุณภาพ

ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ

ส่วนงานบริหารธุรกิจ

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายประกอบชิ้นส่วน
การผลิต

ฝ่ายจัดหา

ฝ่ายประกันคุณภาพ

ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

ฝ่ายจัดเตรียมชิ้นส่วน
การผลิต

ฝ่ายควบคุมชิ้นส่วน
และวัตถุดิบ

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ฝ่ายวางแผนและควบคุม
ผลิตภัณฑ์ใหม่

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

ฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ผลิตชิ้นส่วน

ฝ่ายจัดส่ง

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายซ่อมบำ�รุง
ฝ่ายวางแผนการผลิต

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
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ฝ่ายสรรหาว่าจ้าง
และฝึกอบรม

โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีจำ�นวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จำ�นวน 4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ
จำ�นวน 4 ท่าน
จำ�นวนครั้งการประชุม จำ�นวนครัง้ การเข้าร่วม
ลำ�ดับที่
รายชื่อ
ตำ�แหน่ง
คณะกรรมการบริษัท ประชุมคณะกรรมการบริษทั
1 นายสรรเสริญ จุฬางกูร
ประธานกรรมการ
7
5
2 นายชูทอง
พัฒนะเมลือง รองประธานกรรมการ
7
5
3 นายสริศ
พัฒนะเมลือง กรรมการ
7
7
4 นายมากาโต เทราอุรา
กรรมการ
7
5 นายทวีฉัตร จุฬางกูร
กรรมการ
7
5
6 นายกรกฤช จุฬางกูร
กรรมการ
7
7
7 นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ * กรรมการ
7
2
8 นายกวี
วสุวัต
กรรมการอิสระ
7
7
9 นายอภินันท์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ
7
7
10 นายปริญญา ไววัฒนา
กรรมการอิสระ
7
7
11 นายฉัตรชัย เอียสกุล
กรรมการอิสระ
7
7
* นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 มีผลตั้งแต่
วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก (นายคะซึโยชิ โองากิ ลาออกจากการเป็น
กรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556)
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือ นายทวีฉัตร จุฬางกูร หรือ นายกรกฤช จุฬางกูร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายชูทอง พัฒนะเมลือง หรือ นายสริศ พัฒนะเมลือง หรือ นายคาซูฮโิ ร ทาเคชิตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำ�คัญ
ของบริษัท หรือ นายชูทอง พัฒนะเมลือง หรือ นายสริศ พัฒนะเมลือง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ
และประทับตราสำ�คัญของบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทขึ้น
ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสำ�นักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกาศและมีผลบังคับ
ตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2556 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องได้เสีย รับทราบ
บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
ภาษาไทย http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/num1_charter.pdf
ภาษาอังกฤษ http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/Attachment%201.pdf
และเพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติเกณฑ์มาตรฐานการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ
และตนเอง) และมีผลบังคับตัง้ แต่ปี 2557 เป็นต้นไป (รอบบัญชี เดือนตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
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ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการทำ�หน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติตามขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการบริษัท บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ได้อนุมัติให้คณะกรรมการตรวจสอบกลับเข้า
ดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการมีคุณสมบัติตามที่สำ�นักงานกลต. และ
ตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด และทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ
ลำ�ดับที่
รายชื่อ
ตำ�แหน่ง
จำ�นวนครั้งการประชุม จำ�นวนครั้งการเข้า
คณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบ
1 นายกวี
วสุวัต
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5
5
2 นายอภินันท์ ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ
5
5
3 นายปริญญา ไววัฒนา * กรรมการตรวจสอบ
5
5
4 นายฉัตรชัย เอียสกุล กรรมการตรวจสอบ
5
5
หมายเหตุ * นายปริญญา ไววัฒนา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
โดยมีนางสาวเบญจมาส เมืองทอง (หัวหน้าแผนก ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2556 เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้มมี ติอนุมตั กิ ฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึน้
ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสำ�นักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกาศและมีผลบังคับ
ตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2556 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องได้เสีย รับทราบ
บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
ภาษาไทย
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/num2_charter.pdf
ภาษาอังกฤษ http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/Attachment%202.pdf
3. คณะกรรมการสรรหา
การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ได้อนุมัติคณะกรรมการสรรหา โดยมีวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
ลำ�ดับที่
1
2
3

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

นายทวีฉัตร จุฬางกูร
ประธานกรรมการสรรหา
นายสริศ
พัฒนะเมลือง กรรมการสรรหา
นายกรกฤช จุฬางกูร
กรรมการสรรหา

จำ�นวนครั้งการประชุม
คณะกรรมการสรรหา
1
1
1

จำ�นวนครั้งการเข้า
ร่วมประชุมคณะ
กรรมการสรรหา
1
1
1

โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง (ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานบริหารธุรกิจ) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
ขึน้ มีผลบังคับตัง้ แต่วนั ที่ 27 พฤศจิกายน 2556 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
ภาษาไทย
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/Nomination_TH.pdf
ภาษาอังกฤษ http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/NC%20Charter_EN.pdf
4. คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2554 เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ได้อนุมตั คิ ณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนีี้
ลำ�ดับที่
รายชื่อ
ตำ�แหน่ง
จำ�นวนครั้งการประชุม จำ�นวนครั้งการเข้าร่วม
คณะกรรมการกำ�หนด ประชุมคณะกรรมการ
ค่าตอบแทน
กำ�หนดค่าตอบแทน
1 นายกวี
วสุวัต
ประธานกรรมการ
3
3
กำ�หนดค่าตอบแทน
2 นายอภินันท์ ณ ระนอง กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
3
3
3 นายปริญญา ไววัฒนา กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
3
3
โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง (ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานบริหารธุรกิจ) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำ�หนด
ค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการกำ�หนด
ค่าตอบแทนขึ้น มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2556 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
ภาษาไทย
http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/CommitCharterThai.pdf
ภาษาอังกฤษ http://www.thaisteelcable.com/upload/charter_file/RC-charter_EN.pdf
5. ผู้บริหาร
รายชื่อและตำ�แหน่งของผู้บริหาร และโครงสร้างการบริหารจัดการ
ลำ�ดับที่
รายชื่อผู้บริหาร
ตำ�แหน่ง
1
นายสรรเสริญ
จุฬางกูร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2
นายชูทอง
พัฒนะเมลือง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3
นายสริศ
พัฒนะเมลือง
กรรมการผู้จัดการ และ
รักษาการผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)
รักษาการผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานจัดหา)
4
นายคาซูฮิโร
ทาเคชิตะ
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)
5
นายสุทน
เปรมปรี
ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานผลิต)
6
นายสวัสดิ์
สุขะอาจิณ
ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานคุณภาพ)
7
นางสาวสิริณา
พัฒนะเมลือง
ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานบริหารธุรกิจ)
8
นางกนกวรรณ
งามกิจเจริญลาภ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากคณะกรรมการบริษัทลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดำ�รง
ตำ�แหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยรวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชี
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ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผูจ้ ดั การมีอ�ำ นาจหน้าทีด่ �ำ เนินการตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมาย ซึง่ อยูภ่ ายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของ
บริษัท ทั้งนี้ การมอบอำ�นาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำ�นาจที่ทำ�ให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือ
บริษทั ย่อยของบริษทั ซึง่ การอนุมตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องผ่านมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
(แล้วแต่กรณี) เพือ่ พิจารณารายการดังกล่าวตามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนด ยกเว้นเป็นการอนุมตั ิ
รายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำ�หนดขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ได้ดังนี้ี
1. รับผิดชอบดูแลการบริหารงานทั่วไปที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
2. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในด้านบัญชี การเบิก-จ่ายเงินใด ๆ ของบริษัทที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
3. รับและจ้างพนักงานของบริษัทที่ไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยเป็นผู้มีอำ�นาจแทนบริษัทที่จะลงนามใน
สัญญาจ้างแรงงาน
4. เข้าร่วมพิจารณางบประมาณของบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาเอกสารหรือสัญญาที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานตามปกติของบริษัท ให้คำ�แนะนำ�และข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
6. ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท
6. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางกสิตา พิทักษ์สงคราม ทำ�หน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอำ�นาจหน้าที่ตามที่กำ�หนด
ไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีคุณสมบัติ
ขอบเขตและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติ
อ้างอิงจากกฎหมายมิได้ก�ำ หนดคุณสมบัตขิ องเลขานุการบริษทั ไว้ จึงถือเป็นหน้าทีข่ องคณะกรรมการทีจ่ ะต้องดูแลรับผิดชอบ
ให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทมิสามารถ
รับหน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทอื่น ๆ แต่อาจรับหน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทย่อยได้
ขอบเขตและหน้าที่เลขานุการบริษัท
บริษทั ได้จดั ให้มเี ลขานุการบริษทั ทำ�หน้าทีป่ ระสานงานระหว่างกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหาร ทำ�หน้าทีด่ แู ลและประสานงาน
ด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ดำ�เนินการตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตาม
ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัทกำ�หนด ดังนี้
1. ให้คำ�แนะนำ�เบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำ�เสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งดำ�เนินการให้มีการปฎิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั และข้อพึงปฎิบตั ติ า่ ง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำ�หนดของ กลต. และตลท.
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6. จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำ�ปีของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำ�เนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
9. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ีให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
7. หัวหน้าแผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้ความเชื่อมั่น และให้คำ�ปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่า
และปรับปรุงการดำ�เนินงานของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม โดยหัวหน้าแผนก ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีขอบเขต และหน้าที่ ดังนี้
1. กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และควบคุมงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
2. กำ�หนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบประจำ�ปี (Audit
plan) เสนอคณะกรรมการตรวจสอบก่อนขออนุมัติดำ�เนินการตรวจสอบ
3. วางมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสอบทานการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำ�หนดไว้
4. พิจารณาอนุมัติแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
5. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้บริหาร
6. ติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
ในการให้บริการแก่ผู้บริหาร
7. ให้คำ�ปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำ�แนะนำ�แนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน
ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจต่าง ๆ
8. จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ความสามารถ ตรวจสอบงานได้บรรลุตาม
เป้าหมาย และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. ทำ�หน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจัดวาระการประชุม จัดหาข้อมูล สรุปผลและบันทึกประชุม
พร้อมแจ้งมติให้กับผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบเพื่อมั่นใจว่า ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมทั้งบริหารงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
10. ควบคุมการจัดทำ�งบประมาณประจำ�ปี ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
11. กำ�กับการประสานงานการตรวจสอบภายในโดย Outsource ตรวจสอบภายใน ให้เป็นตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำ�กับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์มคี วามสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อบริษทั จดทะเบียน ผูล้ งทุนทุกประเภท และตลาดทุน อีกทัง้ ยังต้องติดต่อ
ประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือผูล้ งทุน เป็นต้น ตลอดจนปฏิบตั งิ านในงานด้านการอำ�นวย
ความสะดวก ประสานงานจัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารสำ�คัญในนามบริษทั หรือคณะกรรมการบริษทั การวางแผนและกำ�กับ
ดูแลการดำ�เนินกิจการให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พรบ.มหาชนจำ�กัด ข้อบังคับ
กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดทำ�และส่งข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กำ�หนดและโปร่งใส โดยมี
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลสำ�คัญในตลาดทุนสำ�หรับผู้บริหารระดับสูงและกรรมการบริษัท
2. รายงานผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
3. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
4. สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท โดยรายงานข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลที่ต่อเนื่องอย่าง
เป็นระบบ
5. ให้การรับรองและต้อนรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ลงทุน
6. ประสานงาน จัดทำ� ตรวจสอบเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น และเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. จัดทำ� จัดส่งและการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่สำ�คัญเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ผ่าน
การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถกู ต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ (เช่น ทะเบียน
กรรมการบริษัท รายงานประจำ�ปี และรายงานการประชุมต่าง ๆ)
8. วางแผนการกำ�กับดูแลการดำ�เนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พรบ.มหาชน
จำ�กัด ข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. จัดทำ�ข้อมูลรายงานการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตามกฎระเบียบและกฎหมายข้างต้น
(เช่น รายงานประจำ�ปี, แบบ 56-1, งบการเงิน รวมถึงการลงประกาศข้อมูลในหนังสือพิมพ์ตามข้อกำ�หนด)
10. ให้คำ�แนะนำ� คำ�ปรึกษาเบื้องต้นและสนับสนุนงานของกรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฎิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำ�หนดกฎหมายที่มีนัยสำ�คัญแก่กรรมการทราบ
9. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
การสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดต่าง ๆ กรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจนผูบ้ ริหารระดับสูง จะมีการพิจารณาคัดเลือกและ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำ�เนิน
การตามนโยบายของบริษัท
การสรรหากรรมการ
1. หลักเกณฑ์และวิธีการ
คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาและคำ�นึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดย
ต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ และมีเวลาทำ�งานให้บริษทั อย่างเพียงพอ ตามข้อบังคับของบริษทั คณะกรรมการบริษทั
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด
จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
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2. การแต่งตั้ง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงตามคราวออกตามวาระ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการแทนผู้ครบกำ�หนดออกตามวาระ โดยกรรมการที่ครบกำ�หนดออก
จากตำ�แหน่งอาจได้รับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกได้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากตำ�แหน่งจำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำ�นวนกรรมการจะแบ่งให้ตรง
ออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งอาจได้รับ
เลือกให้กลับเข้ามารับตำ�แหน่งอีกได้ กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกหรือปีทส่ี องภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีถัดไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง
กรณีที่ 2 ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ น้ั จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นเข้ามาแทน โดยมติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
3. หลักเกณฑ์และวิธีการที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่
จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้กำ�หนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัท ทั้งนี้พิจารณาด้านความสามารถ (Competency Criteria) และขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของ
บริษัทในช่วงเวลานั้น ๆ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร***
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร*** ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้อง
กับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1) ค่าตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเท่านั้น)
		
ค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้
		
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม) ในอัตราเดียวกับปี 2555 คือ
		
- ประธานกรรมการบริษัท			
เป็นเงิน 35,000 บาท
		
- กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย		
เป็นเงิน 25,000 บาท
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จ่ายบำ�เหน็จกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำ�เนินงานปี 2555

		

ทั้งนี้ บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

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. นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ **
กรรมการ
9. นายกวี
วสุวัต
กรรมการอิสระ
10. นายอภินันท์ ณ ระนอง
กรรมการอิสระ
11. นายปริญญา ไววัฒนา
กรรมการอิสระ
12. นายฉัตรชัย เอียสกุล
กรรมการอิสระ
รวม

คณกรรมการ
บริษัท
175,000
125,000
175,000
125,000
175,000
50,000
50,000
175,000
175,000
175,000
175,000
1,575,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)
คณกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ กำ�หนดค่า
สรรหา
ตอบแทน
25,000
25,000
25,000
125,000
75,000
125,000
75,000
125,000
75,000
125,000
500,000
225,000
75,000

บำ�เหน็จ

รวมสุทธิ

177,136.36
177,136.36
177,136.36
177,136.36
177,136.36
177,136.36
177,136.36
177,136.36
177,136.36
177,136.36
177,136.36
1,948,500

352,136.36
302,136.36
377,136.36
177,136.36
327,136.36
377,136.36
227,136.36
50,000.00
552,136.36
552,136.36
552,136.36
477,136.36
4,323,500

* นายคะซึโยชิ โองากิ จัดทำ�หนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
** นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ ได้รับแต่งตั้งทดแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 3/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร*** ของบริษัท

ค่าตอบแทน
ปี 2555** จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
ปี 2556 จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ
62.87 (จำ�นวน 7 ราย)
76.55 (จำ�นวน 10 ราย)
** ข้อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท)
		
		
		
		

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร***
ปรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำ�ปี 2556 ในอัตราไม่เกิน 10% ของอัตราในปีก่อนหน้า
ค่าตอบแทนของผู้บริหาร***ระดับรองลงไปเป็นดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร***ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้กับ
ผู้บริหาร*** จำ�นวน 10 ท่าน รวมทั้งสิ้น 75,214,680 บาท
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(2) ค่าตอบแทนอื่น
- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
- ไม่มี - ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร***
เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานจ่ายสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัทได้
สมทบในอัตราเท่ากัน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับผู้บริหารทั้ง 10 ท่าน รวม
ทั้งสิ้น 1,305,467 บาท
เงินประกันสังคม
ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินประกันสังคมสำ�หรับผู้บริหารทั้ง 10 ท่าน รวมทั้งสิ้น 33,600 บาท
***ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากคณะกรรมการบริษัทลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร
รายที่สี่ทุกรายโดยไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัท ได้จัดทำ�จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของผู้บริหาร กรรมการ และพนักงาน ว่าด้วยการรักษาความลับ และ
การใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำ�คัญ รวมถึงข้อมูลในการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด โดยมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีร่ บั ทราบข้อมูลภายในนำ�ข้อมูลไปใช้เพือ่ ประโยชน์
ส่วนตนและผูอ้ น่ื จึงมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Code of Conflict of Interest) โดยได้จดั ทำ�วิธปี ฏิบตั เิ ป็นลายลักษณ์
อักษรครอบคลุมการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการทำ�รายการระหว่างกัน ทั้งนี้ บริษัทได้สื่อสารชี้แจง
ให้พนักงานรับทราบอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในกรณี
ที่พบเห็นการปฏิบัติที่ขัดต่อนโยบายดังกล่าว ให้รายงานผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วแต่กรณี
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 25 ของกำ�ไรสุทธิหลังจากหักเงินสำ�รอง
ต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำ�เป็นอื่นใด
และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำ�คัญ
และนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำ�ใน 1 เดือน
นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค�ำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนังสือพิมพ์
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การก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทมีการบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำ�คัญและ
ความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั มาโดยตลอด ด้วยความมุง่ มัน่ ทุม่ เท และความร่วมมืออย่างเต็มที่
ของทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยได้เผยแพร่คู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการ ซึ่งได้รวมถึง
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนนโยบายสำ�คัญ
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้ว
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC-CG-Handbook-TH-Version-resize.pdf
http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC-CG-Handbook-ENG-Version-resize.pdf

ทั้งนี้บริษัทได้ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้
1. คณะกรรมการ ทบทวนคู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการเป็นประจำ�ทุกปี
2. ผู้บริหารได้รับฟังสรุปสาระสำ�คัญคู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการในที่ประชุมระดับบริหารเป็นประจำ�ทุกปี
3. จัดทำ� Training Road Map สำ�หรับทุกตำ�แหน่งงาน เพื่อให้มีการศึกษาและทบทวนคู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการอย่าง
   ต่อเนื่อง  
4. ประชาสัมพันธ์คู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการให้พนักงานทุกคนรับทราบ โดยการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
ผลการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ด้วยคะแนน 93.38 คะแนน จากบริษัทที่
เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 475 บริษัท
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย รายละเอียดนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยได้เผยแพร่รวมอยู่ในคู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการ  
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

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

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะดำ�เนินการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องในคู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการเป็นประจำ�ทุกปี
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของ
บริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทข้างต้น
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบ

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน
จากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วทุกด้าน
บริษัทได้จัดทำ� และรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
อย่างสม่ำ�เสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำ�เนินการ การกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สนิ และการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ บริษทั มีการตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ
จำ�กัด และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ดำ�เนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้
กำ�หนดไว้ตามแผนการตรวจสอบประจำ�ปีท่ไี ด้รบั อนุมตั ิ รวมทัง้ เรือ่ งตรวจสอบทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายบริหารแจ้งให้ตรวจสอบ
กรณีพิเศษ (ถ้ามี) และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2556 ซึง่ จัดทำ�โดยบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด และฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั
ไม่พบประเด็นความผิดพลาดทีเ่ ป็นนัยสำ�คัญ บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีร่ ดั กุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อกำ�หนด
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง และได้มีการป้องกันทรัพย์สิน มิให้ผู้บริหาร และพนักงาน
นำ�ไปใช้โดยมิชอบ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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รายการระหว่างกัน

•

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา
ในระหว่างปี บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ/ขายสินค้าและบริการกับบริษัทที่
เกีย่ วข้องกันตามราคาทีเ่ ทียบเท่ากับราคาทีค่ ดิ กับบุคคลภายนอก โดยมีเงือ่ นไขต่าง ๆ ตามปกติธรุ กิจ ซึง่ รายการเกีย่ วกับ
กิจการที่เกี่ยวข้องนี้ บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 25 ในงบการเงินประจำ�ปีสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2556

•

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันตามข้อ (10.1) แล้วมีความเห็นว่ารายการซื้อขายผลิตภัณฑ์
และบริการรวมถึงรายการซือ้ สินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ตามปกติของบริษทั และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
และจำ�เป็นต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำ�รายการดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำ�คัญ โดยเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำ�หนดให้เป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าทั่วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขัน หรือเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจาก
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

•

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำ�เป็น ความ
สมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท
หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำ�เป็นในการเข้าทำ�รายการและความเหมาะสม
ทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำ�เนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม
และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด และในกรณีทม่ี รี ายการระหว่างกันทีม่ สี าระสำ�คัญ บริษทั
จะจัดให้ผา่ นการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ การประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี ทัง้ นี้
หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชำ�นาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั จะจัดให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
อิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี โดยกรรมการผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในรายการดังกล่าว
อีกทัง้ จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีต่ รวจสอบ หรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั

•

นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตบริษัทอาจมีความจำ�เป็นที่จะต้องเข้าทำ�รายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำ�หนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการที่
เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำ�หน่ายไป
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กรณีการเข้าทำ�รายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ เป็นปกติ เช่น การจ้างผลิตชิน้ งาน การซือ้ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดบิ และการขาย
ผลิตภัณฑ์ เป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ลักษณะการค้าโดยทัว่ ไป โดยอ้างอิงกับราคา และเงือ่ นไขทีเ่ หมาะสมและราคายุตธิ รรม สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบ
เทียบกับราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ของรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่
เกิดขึน้ เป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำ หนดให้มกี ารตรวจสอบการทำ�รายการระหว่างกันโดยว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญ
การตรวจสอบภายในมาดำ�เนินการตรวจสอบว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าท�ำรายการระหว่างกันที่ไม่เข้าข่ายรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั และเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามช�ำนาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช�ำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มี
ความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มี
ความรูค้ วามช�ำนาญพิเศษ จะถูกน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพือ่ ให้มี
ความมั่นใจว่าการเข้าท�ำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของ
บริษัท แต่เป็นการท�ำรายการที่บริษัทได้ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบงบทางการเงินของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) และข้อมูลทางการเงินทีป่ รากฏ
ในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสม
และถือปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอและใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังอย่างดีทส่ี ดุ ในการจัดทำ� รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำ คัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำ�กัดในการตรวจสอบนั้น
ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างบริษัท
เป็นผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนี้
ซึ่งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัท ประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 มีความเชื่อถือได้ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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(นายสริศ พัฒนะเมลือง)
กรรมการผูจ้ ดั การ

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั มีกรรมการตรวจสอบ
4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์ฯ มีรายนามดังนี้
1. นายกวี		
วสุวัต		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอภินันท์		
ณ ระนอง
กรรมการตรวจสอบ
3. นายปริญญา		
ไววัฒนา		
กรรมการตรวจสอบ
4. นายฉัตรชัย		
เอียสกุล		
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2556 (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง
บางครั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสำ�คัญสรุปได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำ�ขึ้นอย่าง
ถูกต้อง และเชือ่ ถือได้ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีวา่ งบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้อง
ตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชี และวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป รวมทัง้ ได้มกี ารประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเกี่ยวข้องทุกไตรมาส
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดำ�เนินการตรวจสอบ อีกทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำ�หน้าที่ตรวจสอบภายในตาม
แผนงานตรวจสอบประจำ�ปีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำ�คัญ รวมทั้งได้
มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในทีเ่ พียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และไม่พบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน
ที่เป็นสาระสำ�คัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
อัตรากำ�ลัง และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกำ�หนดให้ฝา่ ยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผูจ้ ดั การมีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษทั
เป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล
3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทได้จัดทำ�กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการดำ�เนินงาน (Operational Risk)
โดยหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก จัดการความเสี่ยง
และติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ และหาก
เกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่าง
ทันกาล ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล
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4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำ�คัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบตั ิ
ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลัก
จรรยาบรรณฯ ที่กำ�หนดอย่างเหมาะสม
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายใหม่ทดแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมซึ่งได้แจ้งขอถอนตัว โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์สอบบัญชีอตุ สาหกรรมเดียวกัน จำ�นวนผูส้ อบบัญชีรองรับการสอบบัญชีของบริษทั จดทะเบียน และค่าสอบบัญชี
เมื่อเปรียบเทียบกับสำ�นักงานสอบบัญชีระดับเดียวกัน รวมทั้งความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขอ
อนุมตั ทิ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ นายกฤษฎา เลิศวนา และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร และ/หรือนางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต
แห่งบริษทั สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีประจำ�ปี 2557 (รอบบัญชี 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน
2557) ค่าสอบบัญชีรวม 1,050,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำ�นวน
200,000 บาท)
โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการดำ�เนินงานอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อกำ�หนด และข้อผูกพันต่าง ๆ มีการปฏิบัติกับรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อแต่งตั้ง และ
เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี

(นายกวี วสุวตั )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2556 และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและคำ�อธิบายอื่น
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่ วรของกิจการ เพือ่ ออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
ที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนอโดยรวมของงบการเงิน
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
และผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
นางสาวปราณีย์ ผลงาม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4987
บริษัท สหการสอบบัญชี จำ�กัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ
6
7
8
9

25.1
10
11
12

2556

2555

213,006,575.24
99,354.09
620,624,026.21
414,201,304.99
25,283,075.67
1,273,214,336.20

140,999,571.93
97,286.38
674,736,439.72
415,162,391.61
26,335,497.25
1,257,331,186.89

25,704,000.00
135,922,606.93
1,137,113,834.28
23,714,452.54
1,019,041.59
1,323,473,935.34
2,596,688,271.54

25,704,000.00
138,002,815.43
977,129,696.51
28,103,660.24
1,019,041.59
1,169,959,213.77
2,427,290,400.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
(หน่วย : บาท)
2556
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
			
				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี		
		
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี		
		
			
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
			
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สิน

หมายเหตุ
13
14
15
16

15
16
17
18

2555

100,000,000.00
640,921,304.39
21,295,790.90
6,770,521.24
75,000,000.00
6,864,287.98
850,851,904.51

658,736,116.48
39,717,978.66
6,386,231.10
56,250,000.00
6,667,333.66
767,757,659.90

4,811,266.20
18,750,000.00
32,158,236.00
18,077,142.75
66,856.07
73,863,501.02
924,715,405.53

8,495,690.78
52,250,000.00
21,032,134.16
18,572,258.10
98,456.07
100,448,539.11
868,206,199.01
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รายงานประจำ�ปี 2556 | 59

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
(หน่วย : บาท)
2556
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 268,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว		
หุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ		
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ
19

20

268,500,000.00

268,500,000.00

259,800,000.00
464,870,184.55

259,800,000.00
464,870,184.55

26,850,000.00
926,684,440.46
(6,231,759.00)
1,671,972,866.01
2,596,688,271.54

26,850,000.00
807,564,017.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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2555

-

1,559,084,201.65
2,427,290,400.66

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
											

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร		
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับงวด
กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ		
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวมกำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับงวด
กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ใช้คำ�นวณ(หุ้น)

(หน่วย : บาท)
สำ�หรับงวดตัง้ แต่วนั ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง
วันที่ 30 กันยายน

2556

2555

3,655,872,053.81
77,575,102.97
3,733,447,156.78

2,354,725,048.75
25,982,805.64
2,380,707,854.39

2,895,085,119.90
109,292,016.41
288,518,923.28
86,025,701.92
3,378,921,761.51
354,525,395.27
(11,081,640.07)
343,443,755.20
(16,483,331.84)
326,960,423.36

1,951,381,982.69
65,950,075.16
154,844,705.49
44,744,082.75
2,216,920,846.09
163,787,008.30
(1,008,401.67)
162,778,606.63
(8,607,311.41)
154,171,295.22

หมายเหตุ

22

24

23

(6,231,759.00)
(6,231,759.00)
320,728,664.36

154,171,295.22

1.23
259,800,000

0.59
259,800,000

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

											
(หน่วย : บาท)
ทุนเรือนหุน้
ทีอ่ อกและ
เรียกชำ�ระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
ทุนสำ�รอง
ตามกฎหมาย

องค์ประกอบอื่น
ส่วนของเจ้าของ
กำ�ไร(ขาดทุน)
จากการ
เปลี่ยนแปลง
ประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย

รวมส่วน
ของเจ้าของ

259,800,000.00 464,870,184.55 26,850,000.00 783,292,721.88
154,171,295.22
(129,900,000.00)

-

1,534,812,906.43
154,171,295.22
(129,900,000.00)

259,800,000.00 464,870,184.55 26,850,000.00 807,564,017.10

-

1,559,084,201.65

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้นงวด
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับงวด
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือปลายงวด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ยอดคงเหลือต้นงวด
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับงวด
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือปลายงวด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

21

21

259,800,000.00 464,870,184.55 26,850,000.00 807,564,017.10
1,559,084,201.65
326,960,423.36 (6,231,759.00) 320,728,664.36
(207,840,000.00)
(207,840,000.00)
259,800,000.00 464,870,184.55 26,850,000.00 926,684,440.46 (6,231,759.00) 1,671,972,866.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

											
											

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดจาก
กิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน			
ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
หนี้สงสัยจะสูญ
(กำ�ไร)ขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์			
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร		
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		
ประมาณการหนี้สิน		
(กำ�ไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น		
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น			
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ		
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น			
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น			
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น			
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการหนี้สิน			
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น			
เงินสดรับจากการดำ�เนินงาน			

2556

(หน่วย : บาท)
สำ�หรับงวดตั้งแต่วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2555
วันที่ 30 กันยายน
2555

343,443,755.20

162,778,606.63

100,022,489.17
2,080,208.50
9,046,906.70
39,277,341.30
(10,273,606.42)
62,670.57
6,383,422.84
11,457,911.23
(370,232.29)
(796,921.24)
9,702,923.17
510,036,868.73
15,010,905.49
961,086.62
1,052,421.58
68,519,213.14
(99,387,059.71)
196,954.32
(11,953,026.58)
(1,489,080.00)
(31,600.00)
482,916,683.59

69,463,580.01
1,895,001.11
5,216,384.68
(1,744,802.62)
317,204.14
1,418,703.00
5,347,330.47
(762,114.84)
(173,360.79)
1,008,401.67
244,764,933.46
(424,973,155.92)
98,814,988.85
1,737,775.35
(279,800.00)
261,711,605.98
75,140,146.54
(14,842,778.31)
(1,907,049.51)
(2,148,605.00)
(8,153,635.62)
229,864,425.82
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
											

2556
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบีย้
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

2555

796,921.24
(9,702,923.17)
(3,244,876.12)
470,765,805.54

624,552.95
(1,008,401.67)
(11,463,110.62)
218,017,466.48

(2,067.71)
(286,809,530.54)
(4,657,699.00)
22,452,701.69
(269,016,595.56)

112,685,098.81
(256,319,206.38)
(10,759,746.00)
5,436,441.14
(148,957,412.43)

41,500,000.00
(56,250,000.00)
100,000,000.00
(7,161,184.47)
(207,831,022.20)
(129,742,206.67)
72,007,003.31
140,999,571.93
213,006,575.24

(745,181.60)
108,500,000.00
(4,065,070.22)
(129,905,527.50)
(26,215,779.32)
42,844,274.73
98,155,297.20
140,999,571.93
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(หน่วย : บาท)
สำ�หรับงวดตัง้ แต่วนั ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2555
วันที่ 30 กันยายน

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
1. การดำ�เนินงานของบริษัท
บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ”) เป็นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีส�ำ นักงาน
ใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำ�บลพานทอง อำ�เภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตสายเบรก
สายไมล์ สายคันเร่ง สายคลัช และเครือ่ งอะไหล่อปุ กรณ์ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทกุ ชนิด
2. เกณฑ์การจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงิน
งบการเงินได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
กำ�หนดรูปแบบการนำ�เสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การนำ�เสนองบการเงิน” และได้
จัดทำ�ขึ้นตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 เรื่องกำ�หนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
พ.ศ. 2554
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยใน
นโยบายการบัญชีี
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศทีเ่ กีย่ วกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีม่ ผี ลบังคับใช้ส�ำ หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลา
บัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 2559 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้ี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่วนงานดำ�เนินงาน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 20
การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดำ�เนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคา
ที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทคาดว่าจะนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงิน
ของบริษัทเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่ม
ใช้มาตรฐานดังกล่าว
4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
4.1 บริษัทบันทึกรับรู้รายได้จากการขายเมื่อมีการส่งมอบสินค้าและกรรมสิทธิ์ ส่วนรายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ไม่รวมเงินฝากซึง่ มีก�ำ หนดรับคืนเกินกว่า
3 เดือน และเงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระผูกพัน
4.3 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากจำ�นวนเงินที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้
จากประสบการณ์ในอดีต สภาวะเศรษฐกิจและความสามารถในการชำ�ระหนี้ของลูกหน
4.4 สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุน ซึง่ คำ�นวณโดยวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนักหรือมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั แล้วแต่มลู ค่าใดจะต่�ำ กว่า มูลค่า
สุทธิที่จะได้รับประมาณการจากราคาขายที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้
เสร็จและต้นทุนที่จำ�เป็นต้องจ่าย เพื่อให้ขายสินค้านั้นได้้
4.5 เงินลงทุน
4.5.1 เงินฝากประจำ�แสดงตามราคาทุน
4.5.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปีและที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย
บริษัทตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำ�กว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำ�นวนที่ตัดจำ�หน่ายนี้จะแสดงเป็น
รายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
4.5.3 เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด บริษัทจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป
แสดงด้วยราคาทุนสุทธิหักด้วยการด้อยค่า (ถ้ามี)
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4.6 ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)และดอกเบี้ยของ
เงินกู้ยืมเพื่อก่อสร้างอาคารโรงงาน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งของอาคารโรงงานจนกว่าอาคารโรงงานนั้น
จะอยู่ในสภาพพร้อมทีจ่ ะใช้งาน ค่าเสือ่ มราคาคำ�นวณโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดงั นี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
แม่พิมพ์
เครื่องใช้สำ�นักงาน
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยานพาหนะ

20
40
20
5, 10
5, 10
5, 10
3, 5, 10
5, 10
10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารแสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุงอาคาร

20
40
20

ปี
ปี
ปี

4.8 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี) ค่าตัดจำ�หน่ายรับรู้เป็นค่าใช้
จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนตามอายุการใช้ประโยชน์ ดังนี้
ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

10
3

ปี
ปี

4.9 สัญญาเช่า
4.9.1 สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึ่งได้โอนผลประโยชน์และความเสี่ยงในกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ส่วนใหญ่ให้แก่บริษัท และบริษัทมีความตั้งใจ
ที่จะซื้อสินทรัพย์เหล่านี้เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า จะบันทึกเป็นสัญญาเช่าการเงิน โดยเมื่อเริ่มต้นทำ�สัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนของสินทรัพย์จะบันทึกพร้อมกับการบันทึกหนีส้ นิ ทีเ่ กิดจากการจ่ายค่าเช่าในอนาคต โดยไม่รวมส่วนของดอกเบีย้ ซึง่
เป็นต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางการเงินนีบ้ นั ทึกเป็นค่าใช้จา่ ยของงวดปีปจั จุบนั ตามสัดส่วนของยอดคงเหลือของหนีส้ นิ
4.9.2 สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
สัญญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งมีความเสี่ยงและผลประโยชน์ในกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์เป็นของ ผู้ให้เช่าจะบันทึกบัญชี โดยถือ
เป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน ค่าเช่าที่เกิดจากสัญญาดังกล่าวจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุน
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4.10 ผลประโยชน์พนักงาน
4.10.1 ผลประโยชน์ระยะสั้น
- กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
		
บริษัทจัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตาม
ข้อบังคับของกองทุน บริษัทและพนักงานจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุน และบริษัทบันทึกการจ่ายเงิน
		
สมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพตามรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุน
- กองทุนทดแทน
		
บริษทั บันทึกการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนตามรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี กิดขึน้ เป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำ�ไรขาดทุน
4.10.2 ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย
หนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานคำ�นวณโดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique)
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ ซึง่ เป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและคำ�นวณ
คิดลดโดยใช้อตั ราดอกเบีย้ ของพันธบัตรรัฐบาลทีม่ กี �ำ หนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนีส้ นิ ดังกล่าว โดยประมาณ
การกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงานอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการลาออก อายุงานและปัจจัยอืน่ กำ�ไรหรือขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงประมาณการจะรับรูเ้ ป็นกำ�ไรหรือขาดทุน
ในบัญชีกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นภายใต้งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ทั้งนี้ค่า
ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรขาดทุน เพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะ
เวลาของการจ้างงาน
4.11 บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ที่ต้องชำ�ระเป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามอัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
4.12 เงินตราต่างประเทศใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังนี้
- รายการที่เกิดขึ้นระหว่างปี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
- สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
- กำ�ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนบันทึกรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.13 กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน คำ�นวณโดยการหารกำ�ไรสุทธิประจำ�งวดของแต่ละงวด ด้วยจำ�นวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนักทีอ่ อก
ณ วันสิน้ งวดของแต่ละงวด
4.14 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำ�ระภาระผูกพันดังกล่าว โดยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ บริษัทมีการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันคุณภาพสินค้าโดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการ
เรียกเก็บเงินชดเชยค่าสินค้าในอดีต
4.15 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ
ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการและข้อสมมติฐาน
เกีย่ วกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ที่ไม่มแี หล่งอ้างอิงใดทีช่ ดั เจน การประมาณการและสมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้องขึน้ อยู่
กับประสบการณ์ ในอดีตและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมใน
สถานการณ์ปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในส่วนทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ ซึง่ มีผลกระทบต่อจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ดังนี้
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4.15.1 อายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์
		
บริษัทได้สอบทานอายุการใช้งานโดยประมาณของอาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของแต่ละงวด
4.15.2 การด้อยค่าสินทรัพย์
		
สินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทมีการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่า
หรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้บริษัทจะทำ�การประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
4.15.3 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยโปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ บริษัทจะทำ�การทดสอบการด้อยค่าทุกปี โดยใช้วิธี
ประมาณมูลค่ายุติธรรมจากการคำ�นวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ
4.15.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
		
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาด
		
ซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยคำ�นวณ
		
ตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการคำ�นวณมาจากการเทียบเคียงกับ
		
ตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำ�นึงถึงสภาพคล่องและข้อมูลความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือ
		
ทางการเงินในระยะยาว
5. ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
		 ในปี พ.ศ. 2556 บริษทั ซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์จ�ำ นวน 3.86 ล้านบาท โดยทำ�สัญญาเช่าซือ้ จำ�นวน 4.63 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้
ซือ้ สินทรัพย์จ�ำ นวน 21.29 ล้านบาท ซึง่ รายการดังกล่าวไม่เกีย่ วข้องกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำ�นวน 9.32 ล้านบาท โดยทำ�สัญญาเช่าซื้อจำ�นวน 11 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้
ซื้อสินทรัพย์จำ�นวน 39.72 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากกระแสรายวัน
รวม

2556
330,705.00
125,986,679.75
86,689,190.49
213,006,575.24

(หน่วย : บาท)
2555
336,013.50
113,626,666.65
27,036,891.78
140,999,571.93

7. เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 บริษัทได้ลงทุนในเงินฝากประจำ� 3 เดือน และ 6 เดือน จำ�นวนเงิน 0.099
ล้านบาท และ 0.097 ล้านบาท ตามลำ�ดับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.87-3.00 ต่อปี ของแต่ละปี
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8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ค่าสมาชิกจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้า สามารถแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำ�ระได้ดังนี้

0 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 -12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
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2556

(หน่วย : บาท)
2555

29,882,166.78
570,233,905.76
600,116,072.54
(12,361,327.60)
587,754,744.94

31,667,486.47
631,278,128.42
662,945,614.89
662,945,614.89

139,780.11
54,425,263.92
1,607,862.99
35,253.92
3,577,134.03
59,785,294.97
(26,916,013.70)
32,869,281.27
620,624,026.21

302,396.31
789,405.29
42,781.09
10,656,242.14
11,790,824.83
11,790,824.83
674,736,439.72

2556
587,238,547.76
116,012.58
12,761,512.20
600,116,072.54

(หน่วย : บาท)
2555
643,983,248.96
12,710,068.94
6,252,296.99
662,945,614.89

9. สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
2555
84,916,975.35
45,157,549.30
237,904,326.07
47,183,540.89
415,162,391.61

2556
82,185,729.18
42,340,893.53
255,803,636.49
33,871,045.79
414,201,304.99

สินค้าสำ�เร็จรูป
ชิ้นส่วนประกอบสินค้าสำ�เร็จรูป
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม

มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และสำ�หรับงวด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 จำ�นวน 2,895.08 ล้านบาท และจำ�นวน 1,951.38 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ
10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุงอาคาร
รวมราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุงอาคาร
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
ค่าเสื่อมราคาประจำ�งวด

(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2556

ซื้อหรือได้มา

ขายหรือ
ตัดจำ�หน่าย

93,510,200.01
137,611,595.37
24,265,323.14
255,387,118.52

-

-

93,510,200.01
137,611,595.37
24,265,323.14
255,387,118.52

(3,928,767.44)
(95,977,326.01)
(17,478,209.64)
(117,384,303.09)
138,002,815.43

(147,413.57)
(1,198,872.99)
(733,921.94)
(2,080,208.50)
(2,080,208.50)

-

(4,076,181.01)
(97,176,199.00)
(18,212,131.58)
(119,464,511.59)
135,922,606.93

1,895,001.11

2,080,208.50
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุงอาคาร
รวมราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุงอาคาร
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
ค่าเสื่อมราคาประจำ�งวด

93,510,200.01
137,611,595.37
24,265,323.14
255,387,118.52
(3,793,688.27)
(94,846,748.02)
(16,848,865.69)
(115,489,301.98)
139,897,816.54
7,914,454.54

ซื้อหรือได้มา

ขายหรือ
ตัดจำ�หน่าย

-

-

(135,079.17)
(1,130,577.99)
(629,343.95)
(1,895,001.11)
(1,895,001.11)

(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2555
93,510,200.01
137,611,595.37
24,265,323.14
255,387,118.52
(3,928,767.44)
(95,977,326.01)
(17,478,209.64)
(117,384,303.09)
138,002,815.43
1,895,001.11

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ประกอบด้วย ทีด่ นิ และอาคารของสถานประกอบการเดิมที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึง่ แสดงในราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 จำ�นวน
326.50 ล้านบาท ของแต่ละปี
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

ราคาทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารโรงงาน
อาคารสำ�นักงาน
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
แม่พิมพ์
เครื่องใช้สำ�นักงาน
เครือ่ งใช้ส�ำ นักงานตามสัญญาเช่าการเงิน
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
อาคารโรงงานระหว่างก่อสร้าง
สินทรัพย์ระหว่างทาง
รวมราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารโรงงาน
อาคารสำ�นักงาน
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
แม่พิมพ์
เครื่องใช้สำ�นักงาน
เครือ่ งใช้ส�ำ นักงานตามสัญญาเช่าการเงิน
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ประจำ�งวด

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2555

ซื้อหรือได้มา

140,922,008.98
263,095,198.58
81,150,153.42
18,355,701.44
667,430,044.91
89,609,299.18
83,523,437.20
72,829,204.85
12,522,939.00
6,120,788.88
31,349,000.00
24,855,043.05
125,609,649.24
6,436,521.08
1,623,808,989.81

16,726,960.00
67,179,001.13
6,249,551.20
46,798,645.98
11,459,745.78
2,946,040.00
93,523.00
77,975,191.20
49,233,255.57
29,427,674.05
308,089,587.91

ขายหรือ
ตัดจำ�หน่าย

อื่นๆ

(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2556

175,160,904.81
2,855,500.00
(4,795,201.48) 20,589,618.35
(252,464.68) (6,169,947.32)
(13,729,300.00)
8,453,662.89
(713,903.07)
2,324,096.31
(43,800.00)
(6,214,311.88)
(22,156,618.35)
(174,842,904.81)
(35,864,195.13)
(19,534,669.23) (35,864,195.13)

140,922,008.98
438,256,103.39
81,150,153.42
37,938,161.44
750,403,462.91
89,436,438.38
125,046,446.07
85,899,143.87
15,425,179.00
31,349,000.00
80,673,615.90
1,876,499,713.36

(14,999.00)
(6,495.52)
(75,583,687.96) (7,154,256.15)
(23,312,524.70) (1,688,626.24)
(3,320,721.79) (1,315,959.70)
(1,936,387.14)
(378,956,748.70) (49,714,044.34) 4,795,194.48
(61,132,900.11) (9,394,566.45)
219,111.48
6,856,743.54
(35,041,252.95) (14,642,860.73) 1,614,125.95 (8,320,626.92)
(39,285,943.19) (10,842,020.05)
648,424.22
(467,293.03)
(7,115,974.52) (1,484,142.52)
39,047.26
(3,220,787.16)
(646,776.39)
3,867,563.55
(19,693,753.22) (3,132,741.08)
(646,679,293.30) (100,022,489.17) 7,315,903.39
977,129,696.51 208,067,098.74 (12,218,765.84) (35,864,195.13)

(21,494.52)
(82,737,944.11)
(25,001,150.94)
(6,573,068.63)
(423,875,598.56)
(63,451,611.54)
(56,390,614.65)
(49,946,832.05)
(8,561,069.78)
(22,826,494.30)
(739,385,879.08)
1,137,113,834.28

69,463,580.01

100,022,489.17
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ราคาทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารโรงงาน
อาคารสำ�นักงาน
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
แม่พิมพ์
เครื่องใช้สำ�นักงาน
เครือ่ งใช้ส�ำ นักงานตามสัญญาเช่าการเงิน
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
เครื่องจักรระหว่างทาง
อาคารโรงงานระหว่างก่อสร้าง
รวมราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารโรงงาน
อาคารสำ�นักงาน
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
แม่พิมพ์
เครื่องใช้สำ�นักงาน
เครือ่ งใช้ส�ำ นักงานตามสัญญาเช่าการเงิน
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ประจำ�งวด

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ซื้อหรือได้มา

140,922,008.98
263,095,198.58
81,150,153.42
16,580,201.44
545,104,883.71
83,301,041.76
68,580,208.96
70,677,892.88
11,091,100.00
6,026,728.88
35,849,000.00
42,515,783.57
1,364,894,202.18

869,000.00
80,320,413.67
7,304,376.64
24,074,360.43
4,864,619.75
3,428,729.00
32,994,527.30
6,436,521.08
125,609,649.24
285,902,197.11

ขายหรือ
ตัดจำ�หน่าย

906,500.00
(3,610,759.39) 45,615,506.92
(4,848,064.37) 3,851,945.15
(9,131,132.19)
(4,877,213.53) 2,163,905.75
(2,200.00) (1,994,690.00)
(18,040.00)
112,100.00
(4,500,000.00)
(50,655,267.82)
(26,987,409.48)
-

(10,132.88)
(4,866.12)
(65,735,588.99) (9,848,098.97)
(20,274,936.97) (3,037,587.73)
(2,654,538.71)
(666,183.08)
(352,229,018.89) (30,119,360.05) 3,391,630.24
(58,958,884.79) (6,997,699.31) 4,823,683.99
(34,705,093.46) (7,702,831.19) 7,366,671.70
(37,966,153.64) (5,760,920.57) 4,441,131.02
(4,786,985.59) (2,331,053.49)
2,064.56
(2,743,386.05)
(480,874.05)
3,472.94
(20,310,696.50) (2,514,105.45) 3,131,048.73
(600,375,416.47) (69,463,580.01) 23,159,703.18
764,518,785.71 216,438,617.10 (3,827,706.30)
77,001,396.48

อื่นๆ

-

(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2555
140,922,008.98
263,095,198.58
81,150,153.42
18,355,701.44
667,430,044.91
89,609,299.18
83,523,437.20
72,829,204.85
12,522,939.00
6,120,788.88
31,349,000.00
24,855,043.05
6,436,521.08
125,609,649.24
1,623,808,989.81
(14,999.00)
(75,583,687.96)
(23,312,524.70)
(3,320,721.79)
(378,956,748.70)
(61,132,900.11)
(35,041,252.95)
(39,285,943.19)
(7,115,974.52)
(3,220,787.16)
(19,693,753.22)
(646,679,293.30)
977,129,696.51
69,463,580.01

สินทรัพย์ทต่ี ดั ค่าเสือ่ มราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยูม่ รี าคาตามบัญชีกอ่ นหักค่าเสือ่ มราคาสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
และ 2555 จำ�นวน 269.19 ล้านบาท และ 261.39 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิิ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้ี
ยอดคงเหลือสุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
รวม
ค่าตัดจำ�หน่ายประจำ�งวด

ซื้อ

อื่นๆ

รวม

ตัดจำ�หน่าย

27,061,660.24

2,484,699.00

700,000.00

30,246,359.24

(9,046,906.70)

21,199,452.54

1,042,000.00
28,103,660.24

2,173,000.00
4,657,699.00

(700,000.00) 2,515,000.00
32,761,359.24 (9,046,906.70)

2,515,000.00
23,714,452.54

5,216,384.68
ยอดคงเหลือสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
รวม
ค่าตัดจำ�หน่ายประจำ�งวด

(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือสุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556

9,049,906.70
ยอดคงเหลือสุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555

ซื้อ

อื่นๆ

รวม

ตัดจำ�หน่าย

21,232,623.92

10,759,746.00

285,675.00

32,278,044.92

(5,216,384.68)

27,061,660.24

285,675.00
21,518,298.92

1,042,000.00
11,801,746.00

(285,675.00) 1,042,000.00
33,320,044.92

(5,216,384.68)

1,042,000.00
28,103,660.24

5,694,415.24

5,216,384.68

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
บริษัทได้ทำ�สัญญาเงินเบิกเกินบัญชีกับสถาบันการเงินภายในประเทศหลายแห่งวงเงินรวม 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MOR
ต่อปี โดยวงเงินดังกล่าวไม่มีหลักประกัน ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 ไม่มีการใช้วงเงินดังกล่าว
บริษัทได้ทำ�สัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงิน 440 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
MMR ลบ ต่อปี วงเงินดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน
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14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
2555

2556
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
ตั๋วเงินจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
ค่าน้ำ� - ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
ค่าโบนัสค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

88,354,922.07
353,092,236.16
81,000.00
441,528,158.23

141,591,624.53
384,902,772.65
582,715.14
527,077,112.32

30,780,103.03
2,590,788.60
118,834,603.00
15,381,820.48
13,278,808.53
18,527,022.52
199,393,146.16
640,921,304.39

29,713,591.04
2,617,192.93
78,489,855.00
2,143,364.76
13,067,368.41
5,627,632.02
131,659,004.16
658,736,116.48

15. เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
หัก ดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชี
ภาษีซื้อรอตัดบัญชี
สุทธิ

2556
7,830,428.94
(611,441.78)
(448,465.92)
6,770,521.24

2555
7,667,351.15
(838,517.47)
(442,602.58)
6,386,231.10

(หน่วย : บาท)
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกินกว่าหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
2556
2555
5,291,485.84
9,486,429.54
(203,122.60)
(502,948.82)
(277,097.04)
(487,789.94)
4,811,266.20
8,495,690.78

16. เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

เงินกู้ยืมระยะยาว
หัก เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
คงเหลือ
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2556
93,750,000.00
(75,000,000.00)
18,750,000.00

(หน่วย : บาท)
2555
108,500,000.00
(56,250,000.00)
52,250,000.00

บริษัทได้ทำ�สัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งวงเงินจำ�นวน 150 ล้านบาท โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2556
บริษัทได้เบิกเงินกู้เต็มจำ�นวนแล้ว เพื่อก่อสร้างอาคารโรงงาน กำ�หนดชำ�ระคืนเงินกู้เป็นระยะเวลา 32 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู้
ครั้งแรก (วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) เริ่มจ่ายชำ�ระงวดแรกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 โดยให้จ่ายชำ�ระเงินต้นเดือนละ
6.25 ล้านบาท ชำ�ระดอกเบีย้ ต่างหากทุกเดือน อัตราดอกเบีย้ MLR ลบด้วยร้อยละ 2.40 ต่อปี ไม่มหี ลักประกันและมีเงือ่ นไขพิเศษ
โดยต้องดำ�รงอัตราส่วนหนีส้ นิ รวมต่อทุนไม่เกินกว่า 2 เท่า และดำ�รงสัดส่วนกำ�ไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบีย้ และภาษี บวกด้วยค่าเสือ่ ม
ราคาและค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี หารด้วยเงินต้นครบกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี ของปีบัญชีที่ผ่านมาบวกดอกเบี้ยจ่ายไม่ต่ำ�กว่า 1.50 เท่า
17. ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริษทั มีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน ซึง่ จัดเป็นโครงการผลประโยชน์
ทีก่ �ำ หนดไว้ท่ไี ม่ได้จดั ให้มกี องทุน
จำ�นวนที่รับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
และสำ�หรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 มีดังนี้

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

2556
5,759,339.84
624,083.00
6,383,422.84

(หน่วย : บาท)
2555
994,266.00
424,437.00
1,418,703.00

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556 และสำ�หรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 มีดังน
(หน่วย : บาท)
2556
2555
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นงวด
21,032,134.16
21,762,036.16
บวก ต้นทุนบริการปัจจุบัน
5,759,339.84
994,266.00
ต้นทุนดอกเบี้ย
624,083.00
424,437.00
27,415,557.00
23,180,739.16
หัก จ่ายภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
(1,489,080.00)
(2,148,605.00)
บวก ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
6,231,759.00
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายงวด
32,158,236.00
21,032,134.16
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ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำ�คัญที่ใช้ในการคำ�นวณภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 มีดังต่อไปน
ข้อสมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการลาออก
อายุเกษียณ

2556

2555

4.40 %
3%
7%
8-20 % ตามช่วงอายุ
60 ปี

4.10 %
3%
7%
8-20 % ตามช่วงอายุ
60 ปี

18. ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

ประมาณการหนี้สิน-การรับประกันคุณภาพสินค้าต้นงวด
บวก ประมาณการหนี้สินเพิ่มในระหว่างงวด
รวม
หัก ประมาณการหนี้สินลดลงในระหว่างงวด
ประมาณการหนี้สิน-การรับประกันคุณภาพสินค้าปลายงวด

2556
18,572,258.10
11,457,911.23
30,030,169.33
(11,953,026.58)
18,077,142.75

(หน่วย : บาท)
2555
15,131,977.14
5,347,330.47
20,479,307.61
(1,907,049.51)
18,572,258.10

19. การจัดการส่วนทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำ�รงไว้ซึ่งความสามารถในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นและเพื่อดำ�รงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลด
ต้นทุนทางการเงินของทุนในการดำ�รงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ การคืน
ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
20. ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�งวด ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำ�ไรสุทธิประจำ�งวดหลังหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนทุนสำ�รองตามกฎหมายนี้ไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้
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21. เงินปันผลจ่าย
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำ�นวน 129.90 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท เป็นจำ�นวน 77.94 ล้านบาท โดยบริษทั ได้จา่ ยเงินปันผลดังกล่าว เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นจำ�นวนเงินรวม 207.84 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี พ.ศ. 2554 ใน
อัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำ�นวนเงิน 77.94 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำ�นวน 129.90 ล้านบาท
โดยได้จ่ายแล้วในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และสำ�หรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญ ดังนี้ี

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าลิขสิทธิ์
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าเช่า
ค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ค่าจัดการระบบคลังวัตถุดิบ
ค่าซ่อมแซม
ค่าไฟฟ้าและน้ำ�ประปา
ค่าบรรจุภัณฑ์
ค่าขนส่ง
หนี้สงสัยจะสูญ

2556
(5,547,901.94)
2,305,729,090.84
415,964,978.03
111,149,604.37
53,805,603.82
86,025,701.92
19,696,038.42
16,926,289.40
16,239,357.96
57,083,404.45
31,346,894.96
16,830,262.31
22,622,939.00
39,277,341.40

(หน่วย : บาท)
2555
16,055,731.99
1,556,099,037.53
272,870,525.07
76,574,965.80
32,818,667.40
44,744,082.75
10,791,955.51
3,069,327.61
27,347,182.40
23,623,019.57
18,883,490.21
13,683,806.13
13,212,563.50
-

23. ภาษีเงินได้
บริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุนให้โยกย้ายสถานประกอบการเพื่อผลิตสายควบคุมยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์ โดยบริษัท
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน ซึง่ ในปี พ.ศ. 2556 และ 2555
บริษัทมีกำ�ไรสุทธิบางส่วนจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และมีกำ�ไรสุทธิบางส่วนจากการประกอบกิจการที่
ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งคำ�นวณภาษีเงินได้หลังจากบวกกลับรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากรในอัตรา
ร้อยละ 23 ของแต่ละปี
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24. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
24.1 ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ทจ่ี า่ ยให้แก่กรรมการของบริษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด
โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วข้องทีจ่ า่ ยให้กบั กรรมการซึง่ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ด้วย
24.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์หลังออกจากงานที่
จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนที่ ทจ. 24/2552 เรื่อง ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
24.3 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และสำ�หรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารที่สำ�คัญ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้ี

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำ�คัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2556
4,323,499.96

(หน่วย : บาท)
2555
4,932,598.00

80,952,246.96
749,955.00
86,025,701.92

39,780,500.00
30,984.75
44,744,082.75

25. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
25.1 เงินลงทุนระยะยาว
ประเภท
กิจการ

เงินลงทุนทั่วไป
Hi-Lex Vietnam ผลิตชิ้นส่วน
Co., Ltd
ประกอบยานยนต์
รวม

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้น

(หน่วย : บาท)
วิธีราคาทุน

ทุนทีอ่ อกและ
สัดส่วนการลงทุน
เรียกชำ�ระแล้ว
(%)
ณ วันที่ ณ วันที่ 30 ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
USD
USD
11,150,000 11,150,000

6.30

6.30

ณ วันที่
30 กันยายน
พ.ศ. 2555

25,704,000.00 25,704,000.00
25,704,000.00 25,704,000.00

25.2 รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดจากรายการกับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการเป็นกรรมการทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ดังนี้
รายการซื้อและขายสินค้า ราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจและเงื่อนไขการค้าทั่วไป
ค่าลิขสิทธิ์ ราคาเป็นไปตามตกลงในสัญญา
รายการซื้อสินทรัพย์ ราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจและเงื่อนไขการค้าทั่วไป
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(หน่วย : ล้านบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2556
2555

ลักษณะความสัมพันธ์
ยอดค้างชำ�ระ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า
บริษทั ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำ�กัด
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษทั ซัมมิท โอโตบอดี้ อินดัสตรี จำ�กัด
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษทั ซัมมิท แหลมฉบัง โอโตซีท แมนูแฟคเจอริง่ จำ�กัด
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษทั ซัมมิทแอนเซ่ ออโต พาร์ท จำ�กัด
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษทั ซัมมิทโอซูกะ แมนูแฟ็คเจอริง่ จำ�กัด
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษทั จอห์นสัน คอนโทรลล์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำ�กัด
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd
บริษทั ในเครือมีกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน
PT. Hi - Lex Indonesia
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Hi-Lex India Private Limited
กรรมการและผูถ้ ือหุ้นร่วมกัน
Hi-Lex Corporation
ผู้ถือหุน้
Armstrong Auto Parts SDN.BHD.
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Hi-Lex Hungary KFT
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
เจ้าหนี้การค้า
บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จำ�กัด
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำ�กัด
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า จำ�กัด
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd.
บริษัทในเครือมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Hi-Lex Corporation
ผู้ถือหุ้น
Yantai TSK Cable System Co., Ltd.
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
TSK (Korea) Co., Ltd.
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Chongqing Hi-Lex Control Cable System Co., Ltd.
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Hi-Lex America
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Hi-Lex India
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
Hi-Lex Corporation
ผู้ถือหุ้น
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำ�กัด
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท พี. ทูลลิ่ง จำ�กัด
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

1.34
0.82
1.14
2.03
3.21
4.97
1.56
2.46
0.68
10.70
0.86

1.63
1.31
2.25
3.99
4.40
8.00
1.46
2.85
0.37
0.74
4.11
0.55

8.32
10.81
0.70
11.63
53.46
0.06
1.77
1.39
-

9.95
18.94
0.97
15.19
88.62
4.88
2.31
0.14
0.57

13.28

13.07

0.52
-

0.14
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ลักษณะความสัมพันธ์
รายได้และค่าใช้จ่าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขาย
บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำ�กัด
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ซัมมิท โอโตบอดี้ อินดัสตรี จำ�กัด
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษทั ซัมมิท แหลมฉบัง โอโตซีท
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
แมนูแฟคเจอริง่ จำ�กัด
บริษัท ซัมมิทแอนเซ่ ออโต พาร์ท จำ�กัด
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ซัมมิทโอซูกะ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำ�กัด
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษทั จอห์นสัน คอนโทรลล์ แอนด์ ซัมมิท
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
อินทีเรียส์ จำ�กัด
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd
บริษทั ในเครือมีกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน
Hi-Lex India Private Limited
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
PT. Hi-Lex Indonesia
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Hi-Lex Corporation
ผู้ถือหุ้น
Armstrong Auto Parts SDN. BHD.
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Hi-Lex Hungary KFT
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Hi-Lex Mexicana S.A. DE C.V.
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
รายได้ค่าเคลมสินค้า
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd
บริษทั ในเครือมีกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน
Hi-Lex Corporation
ผู้ถือหุ้น
ซื้อสินค้า
บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จำ�กัด
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษทั คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริง่ จำ�กัด
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไทยออโต อินดัสตรี จำ�กัด
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า จำ�กัด
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
PT. Hi-Lex Indonesia
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Hi-Lex Corporation
ผู้ถือหุ้น
TSK (Korea) Co., Ltd.
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Hi-Lex America
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd.
บริษทั ในเครือมีกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน
Yantai TSK Cable System Co., Ltd.
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Chongqing Hi-Lex Cable System Co., Ltd.
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Chongqing Hi-Lex Control Cable System Co., Ltd.
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Hi-Lex India Private Limited
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
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(หน่วย : ล้านบาท)
สำ�หรับปีสน้ิ สุด สำ�หรับงวดตัง้ แต่
วันที่ 30 กันยายน วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555 ถึง
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555

4.55
4.91
4.76

4.12
5.83
5.44

13.43
20.12
20.84

11.39
13.39
21.54

8.91
5.74
6.39
26.29
5.27

6.06
0.66
13.07
5.00
11.58
4.06

0.26

-

0.07
0.38

0.10

33.42
69.78
0.03
5.39
0.49
488.71
14.12
5.32
107.42
14.19
0.30
1.04
1.66

25.35
39.15
0.03
2.92
0.72
423.63
19.48
0.91
100.10
20.87
0.15
1.75

ลักษณะความสัมพันธ์

สำ�หรับปีสน้ิ สุด
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556

(หน่วย : ล้านบาท)
สำ�หรับงวดตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2555 ถึง
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555

รายได้และค่าใช้จ่าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อสินทรัพย์
บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
3.31
1.61
แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำ�กัด
บริษทั พี. ทูลลิง่ จำ�กัด
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
5.59
TSK (Korea) Co., Ltd.
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
13.48
7.37
Hi-Lex Corporation
ผู้ถือหุ้น
7.85
4.28
ค่าลิขสิทธิ์
Hi-Lex Corporation
ผู้ถือหุ้น
53.81
32.82
26. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
บริษัทดำ�เนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ โดยดำ�เนินธุรกิจในส่วนภูมิศาสตร์
สองส่วนคือในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรายได้จากส่วนงานภูมิศาสตร์ในต่างประเทศไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้รวม บริษัทจึง
ไม่ได้เสนอข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
27. สัญญาระยะยาว
27.1 บริษัทมีข้อตกลงในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยไม่มีกำ�หนดระยะเวลาสิ้นสุดในอัตราร้อยละ 2
ต่อปีของยอดขายสินค้าในประเทศ หักด้วยยอดซื้อวัตถุดิบจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าว โดยกำ�หนดชำ�ระค่าลิขสิทธิ์
ปีละ 2 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี
27.2 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 บริษัทมีค่าเช่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญา
เช่าดำ�เนินงาน ดังนี้
(หน่วย : บาท)
2556
2555
ภายใน 1 ปี
12,715,193.50
14,253,518.95
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
6,223,500.79
14,803,634.17
28. สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน
บริษทั ได้รบั ส่งเสริมการลงทุนให้โยกย้ายสถานประกอบการ เพือ่ ผลิตสายควบคุมยานพาหนะ (Control Cable) และรางกระจก
รถยนต์ (Window Regulator) ซึง่ ได้รบั สิทธิและประโยชน์ ดังนี้
28.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 7 ปี ตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
28.2 ได้รบั อนุญาตให้น�ำ ผลขาดทุนประจำ�ปีทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างที่ได้รบั การส่งเสริมไปหักออกจากกำ�ไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ ภายหลังระยะเวลา
		 ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลและมีก�ำ หนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้น ข้อ 28.1
28.3 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำ�หรับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
28.4 ได้รับอนุญาตให้นำ�หรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศ
บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น
รายงานประจำ�ปี 2556 | 83

29. การรายงานรายได้สำ�หรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ตามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.14/2541 เรื่องกำ�หนดวิธีการรายงานรายได้สำ�หรับผู้ได้รับ
การส่งเสริม ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2541 โดยให้บริษทั แสดงยอดรายได้แยกเป็นส่วนที่ได้รบั การส่งเสริมและไม่ได้รบั การส่งเสริม
บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและรายได้อื่นที่เป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมดังนี้
(หน่วย : บาท)
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ธุรกิจทีไ่ ด้รบั
ธุรกิจทีไ่ ม่ได้รบั
รวม
การส่งเสริม
การส่งเสริม
รายได้
รายได้จากการขายสินค้า
3,191,759,857.57
464,112,196.24
3,655,872,053.81
รายได้ดอกเบี้ย
796,921.24
796,921.24
รายได้อื่น
31,057,872.26
45,720,309.47
76,778,181.73
รวมรายได้
3,222,817,729.83
510,629,426.95
3,733,447,156.78
(หน่วย : บาท)
สำ�หรับงวดตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ธุรกิจทีไ่ ด้รบั
ธุรกิจทีไ่ ม่ได้รบั
รวม
การส่งเสริม
การส่งเสริม
รายได้
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้

2,160,493,720.68
1,746,038.79
2,162,239,759.47

194,231,328.07
173,360.79
24,063,406.06
218,468,094.92

2,354,725,048.75
173,360.79
25,809,444.85
2,380,707,854.39

30. หนังสือค้ำ�ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 บริษัทได้ให้สถาบันการเงินภายในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำ�ประกันการใช้
ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคและการไฟฟ้านครหลวง วงเงินรวม 2.99 ล้านบาท และ 2.94 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยใช้หลักประกัน
ร่วมกับเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
31. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน
31.1 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
บริษัทคาดว่าความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกิดจากรายการนอกงบดุลมีจำ�นวนไม่เป็นสาระสำ�คัญ
31.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการให้สินเชื่อ
ที่ระมัดระวัง มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีจำ�นวนมากราย ดังนั้นบริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็น
สาระสำ�คัญจากการให้สินเชื่อ
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31.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดจากการซือ้ และขายสินค้าทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทั ได้ท�ำ สัญญาซือ้ ขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือ่ ป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นดังกล่าวสำ�หรับรายการทีม่ สี าระสำ�คัญ ซึง่ ณ วันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 บริษัทไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ และบริษัทมีสินทรัพย์
และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
2556
2555
984,116.62
866,573.87
1,825,665.17
1,889,348.97
-

หนี้สินทางการเงิน

2556
749,594.68
173,954,769.00
-

2555
1,645,669.41
238,348,427.00
110,500.00

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เยน
เหรียญไต้หวัน
31.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
บริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สำ�คัญที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนชั่วคราวที่มีดอกเบี้ย
		 อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินส่วนใหญ่มอี ตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาด ความเสีย่ งจาก
		 อัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ�
31.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
		 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราวและลูกหนี้การค้าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น ดังนั้นมูลค่า
		
ตามบัญชีมีจำ�นวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- เงินลงทุนระยะยาว มีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ การคำ�นวณมูลค่ายุติธรรมประมาณจาก
		
มูลค่าสุทธิตามบัญช
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ มูลค่าตามบัญชีมีจำ�นวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่าง
		
จากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสำ�คัญ
อนึ่งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวใช้วิธีการและข้อสมมติฐานข้างต้น มูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไป
32. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
		 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับอายุการใช้งานของ
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพและอายุการใช้งานจริง โดยมีการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของอาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง ดังนี้
อัตราเดิม
อัตราใหม่
อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ได้มาในปี พ.ศ. 2550
20 ปี
40 ปี
		 จากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีดังกล่าว บริษัทได้คำ�นวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามอายุการ
ใช้งานทีเ่ หลืออยู่ ดังนัน้ ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงประมาณการรับรูเ้ ป็นค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์ส�ำ หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556 ลดลงจำ�นวน 10.05 ล้านบาท และมีผลกระทบกับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2557 - 2590 เป็นจำ�นวนรวม
98.89 ล้านบาท
33. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน
		 งบการเงินนี้ได้รบั อนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากกรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามของบริษทั เมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าตอบแทนของ
งานตรวจสอบ
1
530,000
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล บจก. สหการสอบบัญชี
2
70,000
รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ
600,000
ผูส้ อบบัญชีเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั มาตัง้ แต่ปี 2547 - 2556 รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี และปฏิบตั หิ น้าที่ในฐานะผูส้ อบบัญชี
ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยผูส้ อบบัญชีไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
รายการที่

ชื่อบริษัทผู้จ่าย

ชื่อผู้สอบบัญชี

ประเภทของงาน
ตรวจสอบ
ตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบ BOI

2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
รายการที่

ชื่อบริษัทผู้จ่าย

ประเภทของงานบริการ
อื่น(non-audit service)

ที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
ระบบบัญชี
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล
2
การกรอกแบบภงด.50
สำ�หรับ ปี 2555
รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ
*PwC = PricwaterhouseCoopers ABAS Ltd.

ผู้ให้
บริการ

1
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PwC*

ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
ส่วนที่จ่ายไปใน
ส่วนที่จะต้องจ่ายใน
ระหว่างปีบัญชี
อนาคต
1,755,000
630,000
228,365

-

1,983,365

630,000

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

• ผลการดำ�เนินงาน
หน่วย : ล้านบาท

2554 % ต่อยอดขาย 2555 % ต่อยอดขาย 2556 % ต่อยอดขาย
รายได้
2,296.0
100.0% 2,380.7
100.0% 3,733.4
100.0%
ต้นทุนขาย
(1,777.8)
(77.4%) (1,951.4)
(82.0%) (2,895.1)
(77.5%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (302.9)
(13.2%) (265.5)
(11.1%) (483.8)
(13.0%)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
(1.4)
(0.1%)
(1.0)
0.0%
(11.1)
(0.3%)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(13.8)
(0.6%)
(8.6)
(0.4%)
(16.5)
(0.4%)
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
0.0
0.0%
0.0
0.0%
(6.2)
(0.2%)
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
200.2
8.7%
154.2
6.5%
320.7
8.6%
รายได้ (Revenue) ในปี 2556 เพิม่ สูงขึน้ จาก 2 ปีกอ่ น เนือ่ งจากใน ปี 2555 บริษทั ได้ท�ำ การเปลีย่ นรอบบัญชีจากเดิม มกราคม
- ธันวาคม เป็น ตุลาคม - กันยายน ทำ�ให้ในปีดังกล่าว บริษัทคิดผลการดำ�เนินงานเพียง 9 เดือน คือ มกราคม - กันยายน
2555 ประกอบกับช่วงปลายปี 2554 ลูกค้ารายหลักของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอนด้า ประสบสถานการณ์น้ำ�ท่วม ทำ�ให้
ปริมาณการสั่งซื้อและการส่งมอบงานลดลง
ต้นทุนขาย (Cost of goods sold) ในปี 2555 สูงกว่าปกติ เนื่องจากสถานการณ์น้ำ�ท่วมในปลายปี 2554 ทำ�ให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนใน
ประเทศหลายรายไม่สามารถทำ�การผลิตได้ตามปกติ ในต้นปี 2555 บริษัทจึงจำ�เป็นต้องนำ�เข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเพื่อใช้
ในการผลิต

• ฐานะทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของรวม

2554
1,003.5
1,955.9
370.0
421.1
1,534.8

2555
1,257.3
2,427.3
767.8
868.2
1,559.1

2556
1,273.2
2,596.7
850.8
924.7
1,672.0

อัตราส่วน
อัตราส่วนกำ�ไรขั้นต้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนหนี้ต่อทุน

2554
22.6%
13.0%
2.71
0.27

2555
18.0%
9.9%
1.64
0.56

2556
22.5%
19.2%
1.50
0.55
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อัตราส่วนกำ�ไรขั้นต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2556 ดีขึ้นกว่าปี 2555 เนื่องจากผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศหลายรายประสบ
สถานการณ์น�ำ้ ท่วม ไม่สามารถทำ�การผลิตได้ตามปกติ ในปี 2555 บริษทั จึงต้องนำ�เข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศเพือ่ ใช้ในการผลิต
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ของปี 2556 ดีกว่า 2 ปีก่อน เนื่องจากยอดขาย (Revenue) ปี 2556
เพิ่มสูงขึ้นจาก 2 ปีก่อน
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เนื่องจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อก่อสร้างโรงงานส่วนขยาย
และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จึงส่งผลให้ Current Ratio ปี 2555 และ 2556 ลดลงจากปี 2554
อัตราส่วนหนี้ต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในระหว่างปี 2555 และ 2556 บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อก่อสร้าง
โรงงานส่วนขยายและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จึงส่งผลให้อัตราส่วนหนี้ต่อทุนสูงขึ้นจากปี 2554
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ปรัชญา
สร้างสมดุลระหว่างการทำ�งานและชีวิต
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

