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หมวด

หลักการ

รายงานประจําป

หมวด 1

1. สิทธิอื่นนอกจากการลงคะแนนเสียง

หนา 33 หมวด 1

สิทธิของผูถือหุน

2. การอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ

หนา 28

3. เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการบริหารองคกร

หนา 33 หมวด 1

4. คุณภาพหนังสือนัดประชุมผูถือหุน

หนา 33 หมวด 1, 4
- สงหนังสือเชิญประชุมผูถ อื หุน ลวงหนา ในวันที่ 13 มกราคม
2558

5. คุณภาพรายงานการประชุมผูถือหุน

หนา 33 หมวด 1
- รายงานการประชุมผูถือหุนบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการ
ลงคะแนน และวิธกี ารแสดงผลคะแนนใหทปี่ ระชุมทราบกอน
ดําเนินการประชุม รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนตั้งประเด็น
หรือซักถาม นอกจากนี้ มีการบันทึกคําถามคําตอบ และ
ผลการลงคะแนนในแต ล ะวาระว า มี ผู ถื อ หุ น เห็ น ด ว ย
ไมเห็นดวย และงดออกเสียงเปนอยางไร รวมถึงบันทึกรายชือ่
กรรมการผูเ ขารวมประชุมและกรรมการทีล่ าประชุม ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ สงตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท ในวันที่ 10
กุมภาพันธ 2558 (www.thaisteelcable.com ภายใตหัวขอ
“ขอมูลสําหรับนักลงทุน (Investor Information)”) เพื่อให
ผูถือหุนสามารถตรวจสอบได

6. การเขาประชุมผูถือหุนของกรรมการ/กรรมการชุดยอย

หมวด 2
1. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
การปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน อยางเทาเทียมกัน

2. กระบวนการ/ชองทางเสนอแตงตั้งกรรมการ

หนา 27 - 28

3. นโยบายการใชขอมูลภายใน

หนา 36

4. จรรยาบรรณวาดวยการขัดแยงทางผลประโยชน

หนา 33 หมวด 4
- เปดเผยขอมูลเกีย่ วกับการถือหุน ของกรรมการและผูบ ริหาร
ไวอยางชัดเจน และกําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบ ริหาร
ตองรายงานรายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีสวนไดเสีย
ของกรรมการและผูบริหาร ตามนโยบายการรายงานการมี
สวนไดเสียของกรรมการ ผูบ ริหาร และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วของ
(เปดเผยในคูม อื หลักการกํากับดูแลกิจการ) เพือ่ ปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการและผูบ ริหาร ตามแนว
การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณว า ด ว ยการขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน (เปดเผยในคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการ)
จึงไดรายงานตอประธานกรรมการ และบรรจุเปนวาระเพื่อ
แจงใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเปนรายไตรมาส

5. นโยบายการรายงานการมีสวนไดเสียฯ
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หนา 33 หมวด 2
- ใหสิทธิออกเสียงแกผูถือหุน ตามจํานวนหุนที่ถืออยาง
เทาเทียมกัน

หมวด
หมวด 3
บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

หลักการ
1. การจัดทํารายงานความยั่งยืน

หนา 35

2. จรรยาบรรณตอผูมีสวนไดเสีย

หนา 33

3. นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น

หนา 34

4. การฝกอบรมดานการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น

หนา 34
- บริษัทสงพนักงานเขารับการอบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG21/2015) เพื่อศึกษา
การดําเนินการและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการตอตานการ
คอรรัปชั่น

5. ชองทาง/ขั้นตอนการรองเรียน และการคุมครองผูแจง
เบาะแส

หนา 36

6. นโยบายคาตอบแทนพนักงานระยะสั้น-ระยะยาว

หนา 31

หมวด 4
1. บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการหรือไม
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 2. เปาหมายระยะยาวของบริษัทฯ

หมวด 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

รายงานประจําป

หนา 33
หนา 6

3. ความเสี่ยงหลักในการดําเนินธุรกิจ/กิจการ

หนา 10 - 13

4. นโยบายจายเงินปนผล

หนา 17

5. มาตรการการแจงเบาะแส และกลไกคุมครองผูแจง
เบาะแส

หนา 36

6. รายละเอียดกรรมการ: ประวัติ คาตอบแทน การเขา
ประชุม

หนา 19 - 20, 29, 74 - 88

7. การอบรมของกรรมการรายบุคคล

หนา 30 - 31

1. เปาหมายการดําเนินธุรกิจ ในระยะยาว

หนา 6

2. กําหนดนโยบายใหกรรมการผูจัดการไปดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทอื่น

หนา 23

3. การกําหนดหนวยงานกํากับการปฏิบัติงาน

หนา 18, 33

4. นโยบายการพัฒนาและสงเสริมความรูคณะกรรมการ

หนา 31

5. การประชุม/จํานวนองคประชุมขั้นต่ํา ณ ขณะลงมติ
ตองไมนอยกวา 2 ใน 3

หนา 33

6. หลักเกณฑ/กระบวนการประเมินตนเองของคณะ
กรรมการและกรรมการชุดยอย

หนา 33

7. แผนสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง

หนา 28
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Financial Highlights

(หน่ วย : ล้ านบาท / Unit : Million Baht )

งบการเงินของบริษัท ณ 30 กันยายน

2556

2557

2558

Financial Statement as of September 30

2013

2014

2015

ผลการดําเนินงาน
Operating Performance
รายไดจากการขาย

รายไดจ้ากการขาย / Revenues from sales
3,656

2,732

2,828

3,779

2,760

2,866

3,426

2,619

2,704

353

141

162

328

126

144

Revenues from Sales
รายไดทั้งหมด
Total Revenues
คาใชจายรวม
Total Expenses
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
Earnings Before Finance Costs and Income Tax
กําไรสุทธิ
Net Earnings

1,250

1,232

1,378

2,604

2,700

2,790

925

1,014

1,140

1,679

1,687

1,650

Current Assets
สินทรัพยรวม
Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
สวนของผูถือหุน
Shareholders' Equity

ขอมูลตอหุน (หนวย : บาท)
Per Share Data (Unit : Baht)
กําไรสุทธิตอหุน

1.29

0.49

0.56

0.80

0.50

0.50

6.46

6.45

6.35

Earnings per Share (EPS)
เงินปนผลตอหุน
Dividend per Share
มูลคาตามบัญชีตอหุน
Book Value per Share

0.55

0.60

0.69

9

5

5

19

7

9

13

5

5

Debt/Equity Ratio
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม
Net Earnings Margin
อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน
Return on Equity (ROE)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม
Return on Asset (ROA)
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2,732

2,828

2557
2014

2558
2015

รายไดท้ง้ัหมด / Total Revenues
4,000 - 3,779
3,750 3,000 2,250 1,500 750 02556
2013

2,760

2,866

2557
2014

2558
2015

กำาไรสทุธิ / Net Earnings
ลา้นบาท
Million Baht

375 300 - 328
225 150 75 02556
2013

126

144

2557
2014

2558
2015

สนิทรพัยร์วม / Total Assets
ลา้นบาท
Million Baht

อัตราสวนทางการเงิน (หนวย : % )
Financial Ratios (Unit : %)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

3,750 - 3,656
3,000 2,250 1,500 750 02556
2013

ลา้นบาท
Million
Baht

ฐานะทางการเงิน
Financial Situation
สินทรัพยหมุนเวียน

ลา้นบาท
Million Baht

3,750 3,000 2,250 - 2,604
1,500 750 02556
2013

2,700

2,790

2557
2014

2558
2015

ÊÒÃ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ในป 2558 อุตสาหกรรมยานยนตไทยยังคงอยูใ นภาวะชะลอตัว ซึง่ เปนผลจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ บริษทั ไดปรับแผนการ
ดําเนินธุรกิจใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยไดรบั ความรวมมือรวมใจจากพนักงานทุกคนในการลดตนทุน แตรกั ษาคุณภาพผลิตภัณฑใหคงอยู
ในระดับสูงสุดเชนเดิม ตลอดจนความทุม เทสงเสริมและผลักดันใหเกิดกระบวนการผลิตทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม การใชประโยชนจากทรัพยากร
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด จนทําใหบริษัทไดรับการรับรองการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ในป 2559 นี้ บริษัทยังคงนโยบายธุรกิจเชนเดิมคือ สงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพคูบนตนทุนที่เหมาะสม ทําการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน นอกเหนือจากแผนการดําเนินธุรกิจแลว คณะกรรมการบริษัทยังให
ความสําคัญกับปรัชญาบริษัทที่วา
“สรางสมดุลระหวางการทํางานและชีวิต สรางมูลคาสูงสุดใหกับผูเกี่ยวของทั้งหมด
คนและองคกรที่เติบโตไปพรอมกัน กาวหนาอยางไมหยุดยั้งเพื่อสรางสรรคสังคมที่ดี”
เพื่อใหคนในองคกรรูจักคุณคาของคน สังคม สิ่งแวดลอม จริยธรรม ความรู และคุณภาพ เขาใจแนวทางปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคม
ชวยใหสังคมและสิ่งแวดลอมสามารถอยูรวมกันไดอยางสมดุลและยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทจะเฝาระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ โดยยึดหลักการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
และนําระบบบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลมาใชเปนแนวทางในการทํางาน เพื่อสรางใหองคกรมีความพรอมที่จะรับกับการ
เปลี่ยนแปลงไมวาจะเปนภายนอกและภายในก็ตาม
คณะกรรมการบริษัทใครขอขอบพระคุณทานผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ฝายบริหารและพนักงาน ที่มีสวนรวมในการผลักดันใหบริษัท
ประสบความสําเร็จดวยดีตลอดมา ขอใหมั่นใจวาคณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นและกํากับดูแลกิจการใหมีความมั่นคงและเจริญเติบโตอยาง
มีเสถียรภาพในระยะยาว

นายสรรเสริญ จุฬางกูร
ประธานกรรมการ
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บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสายควบคุมสําหรับรถยนต และรถจักรยานยนต และชุดควบคุมรางกระจกหนาตาง
รถยนต เพือ่ จําหนายใหแกผูผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตชั้นนํา ตลอดจนศูนยอะไหลและบริษัทผูคา รายยอยตาง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
ประเทศไทยภายใตเครื่องหมายการคา
และเครื่องหมายการคาของไฮเล็กซ คอรปอเรชั่น ไดแก
และ “HI-LEX”
โดยผลิตภัณฑใดทําการผลิตภายใตสญ
ั ญาการใชสทิ ธิและรับความชวยเหลือทางเทคนิคทีท่ าํ กับไฮเล็กซ คอรปอเรชัน่ นัน้ บริษทั ก็จะตองจายคา
ลิขสิทธิ์ใหกับไฮเล็กซ คอรปอเรชั่นดวย
บริษทั ไดรบั การยอมรับจากบริษทั ผูผ ลิตรถยนตและรถจักรยานยนตในประเทศไทยมาเปนเวลายาวนานวาผลิตภัณฑมคี ณ
ุ ภาพดีราคาเหมาะสม
และมีการบริการที่ดีทั้งกอนและหลังการขาย
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทีเ่ กิดขึน้ ไปทัว่ ทัง้ โลก รวมถึงปญหาการเมืองทีส่ ง ผลกระทบเศรษฐกิจไทยเปนอยางมาก ทําใหอตุ สาหกรรม
ยานยนตไทยไมมกี ารขยายตัวในปทผี่ า นมา อยางไรก็ตาม บริษทั ยังมีสว นแบงการตลาดสําหรับสายควบคุมสูงเปนอันดับหนึง่ ของภูมภิ าคอาเซียน
โดยมีลกู คาเปนกลุม บริษทั ผูผ ลิตรถยนตและรถจักรยานยนตชนั้ นํา รวมทัง้ บริษทั ก็ยงั ไดรบั ความไววางใจจากบริษทั ผูผ ลิตรถยนตใหเปนผูผ ลิต
และออกแบบใหกับสายควบคุมในรถยนตรุนใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในไทยและตางประเทศอยางตอเนื่อง
เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ
บริษัทมีเปาหมายหลักที่จะเปนผูผลิตสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต และชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนตในระดับโลก
ซึ่งบริษัทตระหนักวาปจจัยสําคัญที่จะทําใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายดังกลาวได บริษัทจะตองดําเนินการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ
ควบคุมตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสงผลิตภัณฑ ตลอดจนการเพิ่มความสัมพันธที่ดีกับบริษัทผูผลิตรถยนตในตางประเทศใหมาก
ยิ่งขึ้น
ในการรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑใหมคี ณ
ุ ภาพตรงตามความตองการของบริษทั ผูผ ลิตรถยนตและรถจักรยานยนตนนั้ บริษทั จําเปน
ที่จะตองพัฒนาความสามารถใหเปนที่ยอมรับ โดยการไดรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานระดับสากล จากเดิมที่ไดรับการรับรองในระบบ
ISO/TS16949, ISO14001 และ ISO17025 แลว บริษัทยังไดเริ่มศึกษาระบบ VDA (Verband der Deutschen Automobilindustrie E.V.) ซึ่ง
เปนมาตรฐานรับรองคุณภาพของผูผลิตรถยนตในยุโรป เพื่อพัฒนาสูการไดรับการรับรองตอไป
บริษทั ไดปรับปรุงระบบการผลิตใหทนั สมัยอยูเ สมอ เพือ่ จะผลิตสินคาทีม่ มี าตรฐานสูงขึน้ และสรางความเชือ่ มัน่ ใหกบั ลูกคา มีการพัฒนา
สายการผลิตไปสูระบบอัตโนมัติ ซึ่งชวยลดความผิดพลาดและลดจํานวนแรงงานคนในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบงานอื่นๆ เชน ระบบคลัง
สินคา ระบบการขนสงก็มีการพัฒนาอยูอยางตอเนื่อง
อีกปจจัยที่สําคัญสําหรับผูผลิตชิ้นสวนยานยนตคือ การวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณท บริษัทไดรวมออกแบบและแกปญหา
ผลิตภัณฑรวมกับผูผลิตรถยนตทั้งในและตางประเทศอยางตอเนื่อง และลาสุด บริษัทไดทําการวิจัยรวมกับสถาบันการศึกษาชั้นนําของ
ประเทศไทยในการพัฒนาคุณภาพเชิงวิศวกรรม ซึ่งเปนการสานตอวิสัยทัศน “เปนผูผลิตสายควบคุมยานยนตระดับโลก” ดวยความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี พรอมตระหนักถึงความยั่งยืนของทุกภาคสวนตลอดไป

าป 2558
6 รายงานประจํ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษทั เดิมชือ่ วา บริษทั ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จํากัด กอตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 12 มิถนุ ายน 2521 โดยผูก อ ตัง้ หลัก 2 ทาน คือนายสรรเสริญ จุฬางกูร
และนายชูทอง พัฒนะเมลือง บริษัทมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจํานวน 4 ลานบาท และมีกําลังการผลิตในชวงแรก 250,000 เสนตอป ตอมาได
เพิ่มทุนจดทะเบียนและรวมทุนกับไฮเล็กซ คอรปอเรชั่น ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนตรายใหญของประเทศญี่ปุน
ตอมาในป 2548 บริษทั ไดจดทะเบียนเปนบริษทั มหาชนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปลีย่ นชือ่ เปน บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
แตสัดสวนผูถือหุนยังคงเดิม

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในรอบ 3 ปที่ผานมา
ป
2556

กิจกรรม
- ไดรับประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เปนสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามพรบ. สงเสริมและพัฒนาการ คุณภาพชีวิตคนพิการดี
เดนประจําป จากผูวาราชการจังหวัดชลบุรี
- ไดรับรางวัล Cost Reduction จากบริษัท ยามาฮา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

2557

- ไดรบั รางวัลประสิทธิภาพความถูกตอง (TOYOTA Delivery Accuracy) จากบริษทั โตโยตา พารทเซ็นเตอร เอเชียแปซิฟก จํากัด
- ไดรบั รางวัล Quality Improvement จากบริษทั มิตซูบชิ ิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ เปนรางวัลสําหรับการแกไข ปรับปรุง
และพัฒนาทางดานคุณภาพ
- ไดรบั รางวัล Thailand Corporate Brand Rising Star 2014 จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึง่ เปนรางวัลสําหรับบริษทั ทีม่ มี ลู คา
แบรนดองคกรสูงสุดประจําป 2557 ประเภทหมวดสินคาอุตสาหกรรม

2558

- ไดรบั รางวัล “GM Supplier Quality Excellence Award 2014” จากบริษทั เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด เปนรางวัล
ผูสงมอบชิ้นสวนที่มีผลงานคุณภาพยอดเยี่ยมประจําป 2557
- ไดรบั รางวัล Top Supplier Award ซึง่ เปนรางวัลสําหรับผูผ ลิตทีม่ กี จิ กรรมลดตนทุนทางดานวิศวกรรม (VA/VE) ดีเดนประจําป
2557 จากบริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด
- ไดรับรับรางวัลชนะเลิศ TCC-HRD ระดับ Graduate ประจําป 2557 จากบริษัท โตโยตา มอเตอร เอเชียแปซิฟค เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหกับบริษัทผูผลิตชิ้นสวนที่มีผลงานดีเดนในการพัฒนาความรูและทักษะ
การทํางาน รวมทั้งพัฒนาความเปนผูนําของระดับหัวหนางานสวนงานผลิต
- ไดรบั รางวัลการจัดการโลจิสติกสดเี ดนประจําป 2557 จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมือง
แร ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหกับบริษัทที่สามารถจัดการโลจิสติกสภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
-ไดรบั ใบรับรองการประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมและผานการตรวจประเมินระดับ A ของกิจกรรมดานความปลอดภัย
ของบริษทั ในเครือผูผ ลิตชิน้ สวนของบริษทั โตโยตา มอเตอร เอเชียแปซิฟค เอ็นจิเนียริง่ แอนด แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด ซึง่ บริษทั
ไดรับการประเมินอยูในระดับ A และไดรับเลือกใหเปนผูนําเสนอผลงานในการประชุม “The 9th TCC-Safety Activity 2014
Final Conference”
- ไดรบั รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานระดับประเทศ ประจํา
ป 2558 จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- ไดรบั ใบประกาศเกียรติคณ
ุ สถานประกอบกิจการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จาก
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดชลบุรี กระทรวงแรงงาน

รายงานประจําป 2558
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) 7

ผลิตภัณฑของบริษัท
ผลิตภัณฑหลักของบริษัทสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ
1) สายควบคุม (Control Cable) ประกอบดวย
- สายควบคุมระบบตางๆ ภายในรถยนต (Automobile Control Cable) อาทิเชน สายเปดฝากระโปรงหนา- หลังสายสตารท
เครื่องยนต สายคันเรง สายเกียร เปนตน
- สายควบคุ ม ระบบต า งๆ ของรถจั ก รยานยนต (Motorcycle Control Cable) อาทิ เ ช น สายเบรค สายคลั ช สายวั ด รอบ
สายเรงความเร็ว เปนตน
2) ชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต (Window Regulator) ไดแก ชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต แบบใชสายควบคุม สําหรับ
รถยนตทุกประเภท
การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนตแบบใชสายควบคุมตางๆ ทีก่ ลาวมาขางตนบริษทั ทําการผลิตภายใตสญ
ั ญาการ
ใชสิทธิและรับความชวยเหลือทางดานเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) ระหวางบริษัทกับไฮเล็กซ คอรปอเรชั่น (HILEX Corporation) ซึ่งเปนผูผลิตสายควบคุมสําหรับยานยนตชั้นนําของประเทศญี่ปุนและเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท

โครงสรางรายไดแยกตามผลิตภัณฑ
บริษัทมีการจําหนายผลิตภัณฑใหกับคูคาทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสรางรายไดของบริษัทแยกตามผลิตภัณฑ
ในชวงป 2556 – 2558 ไดดังตารางตอไปนี้
2556

สายผลิตภัณฑ

รายได
(ลานบาท)

2557
สัดสวน
(รอยละ)

2558

รายได
สัดสวน รายได
สัดสวน
(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

รายไดจากการขายในประเทศ

3,587

96

2,610

95

2,675

93

- สายควบคุมรถยนต

2,494

67

1,984

72

1,859

65

- สายควบคุมรถจักรยานยนต

504

14

409

15

356

12

- ชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต

578

15

217

8

460

16

- อื่นๆ

11

-

-

-

-

-

รายไดจากการขายตางประเทศ

69

1

122

4

154

5

- สายควบคุมรถยนต

22

0

29

1

9

0

- สายควบคุมรถจักรยานยนต

-

-

-

-

1

0

- ชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต

-

-

1

0

1

0

47

1

92

3

143

5

123

3

28

1

37

1

3,779

100

2,760

100

- อื่นๆ
รายไดอื่น
- อื่นๆ
รวมรายได

ระดับความพึงพอใจของลูกคา
เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทในดานตางๆ ไดแก คุณภาพ (Quality)
ราคา (Cost) การสงมอบ (Delivery) และงานใหม (New model) โดยจะมีการ
เปรียบเทียบขอมูลระหวางป เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาใหตอบสนองความ
ตองการของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของลูกคาประจําป 2558 เปนดังนี้
าป 2558
8 รายงานประจํ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ความพึงพอใจของลูกคา

2,866
100
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ป 2557

ป 2558

คุณภาพ (Quality)

4.21

4.20

ราคา (Cost)

3.71

3.92

การสงมอบ (Delivery)

4.36

4.27

งานใหม (New model)

4.10

4.21

ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม

4.09

4.14

á¹Çâ¹ŒÁÀÒÇÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ã¹Í¹Ò¤µ
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนตป 2558
ในป 2558 สภาอุตสาหกรรมฯ ไดประเมินยอดผลิตรถยนตเมื่อตนปไวที่ 2.1 ลานคัน โดยคาดหวังยอดผลิตจากการสงออกถึงรอยละ
55 หรือ 1.15 ลานคัน แตผลสรุปการสงออกในชวงครึ่งปที่ผานมา ก็ยงั ไมบรรลุเปาหมาย เนื่องจากตลาดสงออกก็ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจ
โลกและปญหาการเมืองในทวีปตะวันออกกลางในขณะเดียวกัน ยอดขายรถยนตในประเทศยังคงลดลงอยางตอเนื่องมาตั้งแตตนป 2558 โดย
ลดลงอีกประมาณรอยละ 15 จากป 2557
แมวาทิศทางตลาดรถยนตในชวงตนปที่ผานมานั้นจะยังคงไมสดใส แตเชื่อวา หากพิจารณาปจจัยตางๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งป นาจะเปนป
ทีต่ ลาดรถยนตฟน ตัวได และปรับเขาสูฐ านการเติบโตเดิมของตลาด จากการทีป่ ระเทศไทยจะหันมาใชโครงสรางภาษีรถยนตใหมในป 2559 สง
ผลใหราคารถยนตมีแนวโนมจะปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5 นาจะเปนปจจัยที่ชวยเรงใหประชาชนซื้อรถยนตภายในปนี้มากขึ้น
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตจึงประเมินวา ตลาดรถยนตในชวงปลายป 2588 จะมีแนวโนมที่ดีขึ้น ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่นา
จะเริ่มฟนตัว โดยประเมินยอดขายรถยนตรวมในปนี้ไวที่ระดับ 9.5 แสนคัน -1 ลานคัน หรือ 2.1 ลานคันเมื่อรวมกับยอดสงออก โดยเชื่อวาการที่
ประชาชนมาเรงซือ้ รถยนตในปลายป 2558 นีน้ นั้ ไมเปนการดึงความตองการของป 2559 มาใช เนือ่ งจากทีผ่ า นมาตัง้ แตปลายป 2557 ถึงปจจุบนั
ตลาดคอนขางซบเซามานาน ชวงครึ่งปหลังของปนี้จึงเปนเวลาที่ตลาดนาจะเติบโตอีกครั้ง สวนความตองการของป 2559 ยังคงมีอยู เพราะแม
จะมีการปรับราคาเพิ่มสําหรับรถบางประเภท แตดวยการแขงขันของตลาดก็ทําใหไมสามารถจะปรับราคาไดมากนัก

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนตป 2559
ขณะทีม่ กี ารตัง้ เปาวาประเทศไทยจะมียอดผลิตรถยนตถงึ 3 ลานคันตอปภายในป 2560 นัน้ แมตลาดรถยนตจะชะลอตัวไปบางในชวง
ทีผ่ า นมา ก็ยงั เชือ่ มัน่ วาจะสามารถผลิตตามเปาหมายได เนือ่ งจากความตองการภายในประเทศยังคงมีอยู โดยจํานวนประชากรตอจํานวนรถใน
พืน้ ทีต่ า งจังหวัดยังไมสงู ยังเปนโอกาสทีค่ า ยรถจะเขาไปขยายตลาด รวมไปถึงตลาดสงออก ดวยโครงการอีโคคาร เฟส 2 ซึง่ เปนรถทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ผานมาตรฐานยูโร 5 สามารถสงออกไปจําหนายในประเทศที่มีมาตรฐานยานยนตสูงได
นอกจากนั้น ภาครัฐยังมีนโยบายสงเสริมคือ การสรางศูนยทดสอบยานยนตแหงชาติ ซึ่งรัฐบาลกําลังอนุมัติงบฯกอสราง โดยมีวงเงิน
เริ่มตน 400 ลานบาท เพื่อสรางศูนยทดสอบยางลอในเบื้องตน แตหากจะสรางศูนยทดสอบแบบครบวงจร คาดวาจะตองใชงบประมาณราว
1,500 - 2,000 ลานบาท สําหรับศูนยทดสอบยางลอนัน้ ขณะนี้อยูร ะหวางการจัดหาพืน้ ที่ ซึ่งนาจะมีขนาดกวา 200 ไร หลังจากนีค้ าดวาจะมีการ
สรางศูนยทดสอบอืน่ ๆ ตามมา เพือ่ เปนการสนับสนุนผูป ระกอบการในประเทศ ใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหมมี าตรฐานและสามารถแขงขันได
หากพิจารณาในกลุม ประเทศอาเซียน ตลาดสงออกยังมีแนวโนมทีด่ ี เนือ่ งจาก ปนเี้ ปนปแรกทีเ่ ปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC
ซึง่ กําหนดใหประเทศสมาชิกปรับภาษีรถยนตเปนรอยละ 0 ซึง่ จะทําใหยอดสงออกเพิม่ ขึน้ อีกในปหนา สวนประเทศไทยก็จะเริม่ ใชอตั ราภาษีสรร
สามิตใหม อีกทั้งยังมีโครงการอีโคคารเฟส 2 ที่จะสนับสนุนการผลิตรถยนตที่ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ตรงตามความตองการของ
ตลาดโลก ก็คาดวาจะมีการสงออกรถยนตจากประเทศไทยมากขึ้น

ยอดการผลิตจริงของอุตสาหกรรม
รถยนต
ป

ยอดผลิต
(คัน)

ยอดขายใน
ประเทศ
(คัน)

รถจักรยานยนต

ยอดสงออก
(คัน)

อัตรา
การเติบโต
ของยอดผลิต
(%)

ยอดผลิต
(คัน)

ยอดขายใน
ประเทศ
(คัน)

ยอดสงออก
(คัน)

อัตรา
การเติบโต
ของยอดผลิต
(%)

2556

2,457,057

1,328,905

1,128,152

1

2,218,625

1,884,845

333,780

(15)

2557

1,880,007

751,905

1,128,102

(23)

1,842,708

1,554,181

288,527

(17)

2558*
1,431,759
520,199
*ขอมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน)

911,560

(24)

1,381,596

1,111,976

269,620

(25)

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
รายงานประจําป 2558
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) 9

»˜¨¨ÑÂ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§
ความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผูถือหุนรายใหญ
บริษัทมีการทําสัญญารับความชวยเหลือในดานพึ่งพาเครื่องหมายการคา ภายใตชื่อ
และ “HI-LEX” และสัญญารับความ
ชวยเหลือดานเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต รถจักรยานยนต และชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนตแบบใชสายเคเบิลควบคุมจาก
ไฮเล็กซ คอรปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) เปนลายลักษณอักษร
ในกรณีที่ไมสามารถจัดหาจากแหลงจําหนายภายในประเทศไทยได หรือมีปริมาณการใชนอยจึงไมคุมที่จะผลิตเอง บริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบและ
ชิ้นสวนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ คอรปอเรชั่น อยางไรก็ดีไมมีสัญญาควบคุมในการจัดซื้อวัตถุดิบระหวางกันแตอยางใด
สําหรับความเสี่ยงดานการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นสวนประกอบนั้น บริษัทสามารถจัดซื้อจากผูผลิตอื่นแทนการสั่งซื้อจาก ไฮเล็กซ คอรปอเรชั่นได
แตอาจมีราคาและเงื่อนไขทางการคาที่ตางจากเดิม ในปจจุบันบริษัทไดสรรหาแหลงจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นสวนประกอบในประเทศมากขึ้น ซึ่ง
จะชวยลดตนทุนโดยเฉพาะคาขนสงและภาษีนําเขาลงได
สวนความเสี่ยงในแงของสัญญาฯ ดังกลาวนั้น บริษัทเห็นวา ไฮเล็กซ คอรปอเรชั่น จะตอสัญญาใหอยางแนนอน เนื่องจากไฮเล็กซ คอรปอเรชั่น
ไดใหคาํ รับรองเปนลายลักษณอกั ษรไววา หากสัญญาปจจุบนั หมดอายุจะตอสัญญาใหอกี คราวละ 5 ป (ซึง่ เปนนโยบายการตอสัญญาทีไ่ ฮเล็กซ
คอรปอเรชัน่ ใชกบั บริษทั ในเครือทุกบริษทั ) ประกอบกับไฮเล็กซ คอรปอเรชัน่ มีสถานะเปนผูถ อื หุน รายใหญของบริษทั ไดรว มทุนและเปนพันธมิตร
ที่ดีตอกันมาเกือบ 40 ป ทําใหมีความมั่นใจวาไฮเล็กซ คอรปอเรชั่น จะยังคงเปนผูถือหุนและใหการสนับสนุนบริษัทอยางตอเนื่องตอไป
ดวยเหตุนี้ ในประเด็นดังกลาวจึงมีความเสี่ยงต่ํา

1.2 ความเสี่ยงจากการแขงขันจากตางประเทศ
บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการแขงขันกับคูแขงรายใหม ซึ่งเปนผูประกอบการตางชาติที่ยายฐานการผลิตชิ้นสวนเขามาภายใตขอตกลงเขต
การคาเสรี ปจจัยหลักที่จะทําใหผูประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการแขงขันไดคือ คุณภาพ ตนทุนการผลิตที่สอดคลองกับความ
ตองการของลูกคา การสงมอบทีต่ รงเวลา และการบริการหลังการขายเพือ่ สรางความมัน่ ใจใหกบั ลูกคา โดยบริษทั ไดกาํ หนดกลยุทธทางการตลาด
ทีส่ าํ คัญ คือ มุง เนนผลิตภัณฑทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูง ควบคูก บั การดําเนินงานลดตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพการจัดสงทีต่ รงตอเวลา และการกําหนด
ราคาผลิตภัณฑที่เหมาะสมและสามารถแขงขันกับคูแขงได ซึ่งบริษัทมีกลุมลูกคาเปนผูผลิตชั้นนําที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย และมีความ
สัมพันธที่ดีกับลูกคาเหลานี้มาโดยตลอด ประกอบกับไดมีหองทดสอบผลิตภัณฑเปนของตนเอง สงผลใหลดเวลาและคาใชจายในการทํางาน
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงตําที่คูแขงขันจากตางประเทศจะเขามาและแขงขันไดในระดับเดียวกัน เนื่องจากจะตองลงทุนสูงและไมสามารถดําเนิน
การไดครบวงจรเชนเดียวกับบริษัท

1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ในป 2558 บริษัทไดจัดซื้อวัตถุดิบหลัก ไดแก เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมูลคารวมกวารอยละ 50 ของมูลคาวัตถุดิบและชิ้น
สวนประกอบที่บริษัทจัดซื้อทั้งหมด โดยราคาวัตถุดิบเหลานี้ไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาซื้อขายอันเนื่องมาจากสภาวะอุปสงค
และอุปทานของวัตถุดบิ หลักดังกลาวในตลาดโลก ซึง่ ปรับตัวสูงขึน้ อยางตอเนือ่ ง โดยปจจัยดังกลาวเปนปจจัยทีอ่ ยูเ หนือความควบคุมของบริษทั
อยางไรก็ตาม หากราคาวัตถุดบิ เกิดความผันผวนถึงขนาดทีม่ นี ยั สําคัญ บริษทั สามารถจะปรับราคาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับตนทุนวัตถุดบิ ที่
มีความผันผวนนัน้ ได ตามขอตกลงในสัญญาซือ้ ขายชิน้ สวนทีบ่ ริษทั ทํากับลูกคานัน้ ไดกาํ หนดใหบริษทั และลูกคาสามารถพิจารณาปรับราคาได
เปนครัง้ คราว เชน ทุกๆ 6 เดือน หรือทุกๆ ครัง้ ทีร่ าคาวัตถุดบิ มีการเปลีย่ นแปลงตัง้ แตรอ ยละ 3 ขึน้ ไป เปนตน ซึง่ การปรับราคาแตละครัง้ คูส ญ
ั ญา
ทั้งสองฝายจะทําการตกลงรวมกัน โดยบางครั้งลูกคาจะยินยอมใหทําการปรับราคายอนหลังดวย ซึ่งการปรับราคาไดดังกลาวจะชวยทําใหผล
กระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ ลดลง และบริษทั ไดกาํ หนดนโยบายใหผผู ลิตทําการลดตนทุนเพือ่ เกิดการบริหารจัดการตนทุนทีด่ ี ซึง่
เมือ่ ผูผ ลิตมีความแข็งแกรง มีตน ทุนการบริหารจัดการทีต่ าํ แลวก็จะสามารถควบคุมราคาขายใหมเี สถียรภาพไดแมราคาวัตถุดบิ จะสูงขึน้ ก็ตาม

1.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ในป 2558 บริษทั มีการจัดซือ้ วัตถุดบิ และชิน้ สวนประกอบโดยนําเขาจากตางประเทศประมาณรอยละ 34 ของยอดซือ้ วัตถุดบิ และชิน้ สวนประกอบ
ทัง้ หมด โดยบริษทั มียอดการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ และชิน้ สวนประกอบทัง้ หมดทีเ่ ปนสกุลเงินตราตางประเทศตลอดทัง้ ปเทียบเทาเงินบาทจํานวนประมาณ
445 ลานบาท ซึง่ ทําใหบริษทั มีความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศในกรณีทอี่ ตั ราแลกเปลีย่ นมีการปรับตัวสูงขึน้
าป 2558
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1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกคารายใหญ
ปจจุบันบริษัทมีลูกคารายใหญ 8 ราย ประกอบดวยบริษัทผูผลิตรถยนตรายใหญ 7 ราย และผูผลิตรถจักรยานยนตรายใหญ 1 ราย โดยรายได
รวมจากการขายผลิตภัณฑใหแกบริษัทเหลานี้คิดเปนประมาณรอยละ 87 ของรายไดรวมของบริษัทในป 2558 ดังนั้นบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยง
ดานรายไดหากผูผ ลิตรายใดรายหนึง่ ลดปริมาณการผลิตหรือเลิกการสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑจากบริษทั ซึง่ อาจมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ สถานะ
ทางการเงินและผลการดําเนินการของบริษัทในอนาคต
อยางไรก็ตาม บริษัทเปนผูผลิตสายควบคุมสําหรับรถยนตและรถจักรยานยนตและชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนตที่ดําเนินธุรกิจมากวา
37 ป โดยไดพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื่อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ไดคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง มี
ตนทุนการผลิตทีแ่ ขงขันได มีหอ งทดสอบผลิตภัณฑเปนของตนเอง สงผลใหลดเวลาและเพิม่ ความรวดเร็วในการดําเนินงาน อีกทัง้ การทําธุรกิจ
กับบริษัทผูผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตรายใหญมาเปนเวลานาน มีผูถือหุนรายใหญ คือ ไฮเล็กซ คอรปอเรชั่น ซึ่งเปนผูผลิตสายควบคุมชั้น
นําของประเทศญี่ปุน ตลอดจนการเปนบริษัทในกลุมของซัมมิท คอรปอเรชั่น ซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวน
รถยนตและรถจักรยานยนตรายใหญของประเทศไทย ที่มีประสบการณในธุรกิจมานานเปนผูผลิตที่มีความนาเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพ
ผลิตภัณฑ โดยผลิตภัณฑของบริษัทในกลุมซัมมิท คอรปอเรชั่น ครอบคลุมถึงอุปกรณและชิ้นสวนเกือบทุกชนิดในรถยนตและรถจักรยานยนต
อาทิ ตัวถัง เบาะทีน่ งั่ ผนังประตูขา ง ฯลฯ ซึง่ คุณสมบัตดิ งั กลาวทําใหเห็นวามีความเปนไปไดตาํ ทีบ่ ริษทั ผูผ ลิตรถยนตและรถจักรยานยนตเหลานี้
จะเปลี่ยนไปสั่งซื้อจากคูแขงของบริษัท
อนึ่ง บริษัทไดมีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยมีแผนการจะเพิ่มการสงออกไปยังตางประเทศมากขึ้น เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพา
ลูกคารายใหญอีกทางหนึ่งดวย

1.6 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผูถือหุนรายใหญถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 50 และการมีอํานาจบริหารจัดการ
บริษัทและผลประโยชนของผูถือหุนรายใหญอาจขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัท และ/หรือผูถือหุนรายอื่น
ของบริษัท
บริษัทมีผูถือหุนรายใหญ 3 กลุม ไดแก กลุมจุฬางกูร กลุม Hi-Lex Corporation และกลุมพัฒนะเมลือง (รายละเอียดเพิ่มเติมใน : ขอมูลหลัก
ทรัพยและผูถือหุน) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ทั้งสามกลุมมีการถือหุนในบริษัทรวมเปนจํานวน 209,065,700 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ
80.47 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของบริษทั จึงทําใหผถู อื หุน รายใหญทงั้ สามมีจาํ นวนหุน เพียงพอทีจ่ ะควบคุมมติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน ไดเกือบ
ทั้งหมด ไมวาจะเปนกรณีการแตงตั้งกรรมการ หรือขอมติในเรื่องอื่นใดที่จะตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องกฎหมายหรือ
ขอบังคับบริษัทกําหนดวาตองมีเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน
นอกจากนี้ ผูถือหุนรายใหญยังเปนผูมีอํานาจในการบริหารจัดการบริษัท โดยดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทถึง 7 ทาน จากทั้งหมด 11 ทาน จึง
มีความเสี่ยงจากการที่ผูถือหุนรายใหญใชอํานาจบริหารจัดการอยางเบ็ดเสร็จ และบริหารจัดการไปในทางที่ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัท
และ/หรือผูถือหุนรายยอย ซึ่งอาจมีผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทได
ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นและรายยอยจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนรายใหญเสนอได
เพื่อปองกันความเสี่ยงในประเด็นดังกลาว บริษัทจึงไดแตงตั้งบุคคลภายนอกที่มีความเปนอิสระเขารวมเปนกรรมการบริษัท จํานวน 4 ทาน
จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 11 ทาน โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 ทาน รับหนาที่เปนคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา
ตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและใหความเห็นในประเด็นที่อาจทําใหผูถือหุนรายยอยเสียประโยชน
รวมทั้งพิจารณาในสรรหาบุคคลเขาดํารงตําแหนง และกําหนดคาตอบแทนอยางเหมาะสม
ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดนอยที่จะเกิดความเสี่ยงดังกลาวขึ้น

1.7 ความเสี่ยงจากการชดใชคาเสียหายจากผลิตภัณฑ (Warranty Claim)
ตามทีบ่ ริษทั มีหนาทีใ่ นการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑและตองรับผิดชอบตอลูกคาของบริษทั นัน้ กรณีทเี่ กิดความเสียหายอันเนือ่ งมาจากความ
บกพรองของผลิตภัณฑของบริษทั ในสัญญาซือ้ ขายชิน้ สวนระบุใหบริษทั ตองชําระคาเสียหายทีเ่ กิดจากความบกพรองนัน้ ๆ ซึง่ หากผูผ ลิตรถยนต
และรถจักรยานยนตเรียกรองใหบริษทั ชําระคาเสียหายจากผลิตภัณฑ ในจํานวนเทากับหรือมากกวายอดขายของบริษทั และศาลมีคาํ สัง่ เปนทีส่ ดุ
ใหบริษทั ชําระเงินจํานวนดังกลาว บริษทั ก็อาจไดรบั ผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทัง้ การทีบ่ ริษทั ตองรวมรับผิดกับผูผ ลิตรถยนต
หรือรถจักรยานยนตหากมีผบู ริโภคไดรบั ความเสียหายอันเกิดจากขอบกพรองในผลิตภัณฑของบริษทั ในแตละปที่ ผานมาลูกคาไดมกี ารเรียก
รองใหบริษทั ชดเชยคาเสียหายจากผลิตภัณฑอยูบ า ง แตเปนจํานวนเงินทีน่ อ ยมากเมือ่ เทียบกับยอดขาย และการเรียกรองใหชดเชยคาเสียหาย
ดังกลาวเปนเหตุการณปกติของการดําเนินธุรกิจยานยนต ไมใชปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑของลูกคา และเทาทีผ่ านมาไมเคย
รายงานประจําป 2558
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มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานปกติของบริษัทแตประการใด นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ดังนัน้ กอนการสงใหลกู คาบริษทั จะทําการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑอยางถีถ่ ว น และทุกๆ ครึง่ ป บริษทั จะสรุปยอดการเรียกรอง
ใหชดเชยคาเสียหาย เพื่อนําผลลัพธไปวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑตอไป ซึ่งบริษัทเชื่อวาจะชวยลดความเสี่ยง
ในกรณีที่บริษัทตองชําระคาเสียหายจากผลิตภัณฑได

1.8 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมรถยนตและรถจักรยานยนต
การดําเนินการของบริษทั จะเปลีย่ นแปลงไปในแนวทางทีส่ อดคลองกับอุตสาหกรรมรถยนตและรถจักรยานยนตเปนสําคัญ ซึง่ หากอุตสาหกรรม
รถยนตและรถจักรยานยนตอยูในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงักงัน บริษัทก็จะไดรับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเชนเดียวกัน
เนือ่ งจากปจจุบนั อุตสาหกรรมยานยนตถอื เปนอุตสาหกรรมทีส่ รางมูลคาทางเศรษฐกิจไดอยางมหาศาล หลายประเทศจึงพยายามสนับสนุนให
เกิดการผลิตภายในประเทศตัวเองใหมากทีส่ ดุ ปจจุบนั ประเทศไทยเปนผูผ ลิตรถยนตอนั ดับตนๆ ของโลก มียอดผลิตในป 2558 ประมาณเกือบ 2
ลานคัน ภาครัฐมีนโยบายเพิม่ เติมในการสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมรถยนตของภูมภิ าคอาเซียน โดยไดรเิ ริม่ โครงการ
Eco Car 2 ซึ่งคาดวาโอกาสที่อุตสาหกรรมยานยนตจะมีการเติบโตอยางตอเนื่องตอไป

1.9 ความเสี่ยงจากการแขงขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนตและรถจักรยานยนต
บริษัทอาจสูญเสียสวนแบงการตลาดแกบริษัทคูแขง เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนตและรถจักรยานยนตเปนอุตสาหกรรมที่มีการ
แขงขันสูงทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ จึงมีความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ เนือ่ งจากการผลิตชิน้ สวนรถยนตและรถ
จักรยานยนตตอ งใชขนั้ ตอนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพเทีย่ งตรง เพือ่ ใหไดคณ
ุ ภาพตรงกับความตองการของลูกคาแตละราย นอกจากนีใ้ นการสัง่
ซือ้ ชิน้ สวนสําหรับรถยนตหรือรถจักรยานยนตแตละรุน นัน้ บริษทั ผูผ ลิตรถยนตและรถจักรยานยนตจะทําการคัดเลือกผูผ ลิตชิน้ สวนลวงหนากอน
การผลิตจริง โดยผูผลิตชิ้นสวนที่ผานการคัดเลือกแลว จะไดรับคําสั่งซื้อผลิตภัณฑจากบริษัทผูผลิตรถยนต และรถจักรยานยนตอยางตอเนื่อง
ตลอดอายุการผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตรุนนั้นๆ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงรุนของรถยนตและรถจักรยานยนตไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีในการผลิตสายควบคุม และชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนตมากนัก
ดังนั้น บริษัทในฐานะที่เปนผูผลิตสายควบคุมสําหรับรถยนตและรถจักรยานยนตและชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต ซึ่งดําเนินธุรกิจ
มายาวนานกวา 37 ป เปนผูผลิตรายใหญรายหนึ่งของประเทศ มีผลงานและชื่อเสียงที่เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในกลุมผูผลิตรถยนตและ
รถจักรยานยนตมาเปนเวลานาน จึงไดเปรียบคูแขงอื่นๆ ในการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนตเพื่อประกอบรถยนต
และรถจักรยานยนตในประเทศ ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน บริษัทจึงมั่นใจวายังสามารถจะแขงขันกับผูผลิตรายอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.10 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม และชุมชน
บริษัทไดกําหนดนโยบายนโยบายความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคมอยางชัดเจน ในดานความปลอดภัยไดใหความ
สําคัญกับทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแตการออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณระบบควบคุมการผลิต และระบบควบคุมการเฝาระวัง
และสัญาณเตือนภัยตางๆ รวมถึงมีการจัดการขั้นตอนการปฏิบัติงานและปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ มีการใหความรู ความเขาใจกับพนักงาน
ทุกระดับดวยการจัดการฝกอบรมดานความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม เปนประจําอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากโครงการหรือกิจกรรมตางๆ
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังไดสง เสริมใหมกี จิ กรรมตางๆ เพือ่ ปองกันความเสีย่ งทางดานความปลอดภัยทัง้ ในงานและนอกงานอยางตอเนือ่ ง เชน กิจกรรม
การประเมินความเสีย่ ง การคนหาจุดเสีย่ งและขจัดอันตรายกอนการเริม่ งาน (Completely Check Completely Find out : CCCF) กิจกรรมสราง
วัฒนธรรมองคกรดานความปลอดภัย (Safety Culture) และโครงการมาตรฐานเครื่องจักรดานความปลอดภัย (Machine Safety Activity) รวม
ทั้งการเตรียมความพรอมและตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินตอเหตุการณตางๆ เชน การฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การฝกซอมแผนฉุกเฉิน
ภาวะสารเคมีหกรั่วไหล เปนตน ตลอดจนการจัดกิจกรรมการสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยนอกงาน เชน การรณรงคไมดื่ม
แอลกอฮอลขณะขับขี่ เปนตน ซึง่ ผลลัพธของการดําเนินโครงการตางๆ ทําใหอบุ ตั เิ หตุมแี นวโนมลดลง การปฏิบตั ติ ามกฎหมายครบถวน บุคลากร
พรอมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านไดเต็มประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดตามเปาหมายทัง้ ดานคุณภาพและดานความปลอดภัย
สําหรับการดําเนินการดานสิ่งแวดลอม ชุมชนและสังคมนั้น บริษัทไดจัดใหมีการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานและติดตามคุณภาพ
อากาศภายในบริษัทอยางตอเนื่อง รวมถึงติดตามคุณภาพอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวย
ในการจัดการดานสิ่งแวดลอมและปองกันปญหามลพิษ เชน การจัดใหมีระบบบําบัดอากาศที่มีประสิทธิภาพ เปนตน อีกทั้งยังมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและพัฒนาทรัพยากรใหมปี ระสิทธิผลสูงสุด ลดคาใชจา ยในการดําเนินการในการกําจัดของเสีย เชน จัดตัง้ โครงการ 3R เพือ่ นําวัสดุ
ทีเ่ หลือใชกลับมาหมุนเวียนหรือสรางมูลคาโดยการแปรสภาพ โดยมีการนําวัสดุเหลือใชจากการผลิตสงใหผมู สี ว นไดเสียนําไปแปรสภาพเพือ่ นํา
กลับมาใชใหม การเพิม่ มูลคาใหกบั วัสดุเหลือใชโดยนํามาจัดทําเปนเครือ่ งใชและเครือ่ งอํานวยความสะดวกใหกบั บุคลากรภายในบริษทั ตลอด
จนการคิดคนหาแนวทางในการลดการใชกา ซปโตรเลียมเหลวในกระบวนการผลิต ซึง่ บริษทั ไดรว มมือกับสถาบันการศึกษาชัน้ นําเพือ่ จัดตัง้ เปน
าป 2558
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ศูนยศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการพลังงาน การออกแบบกระบวนการผลิตใหทันสมัยและมีความปลอดภัยกับผูปฏิบัติงาน ลดการเกิด
ของเสียอีกทัง้ ยังสงผลใหผลิตภัณฑมคี ณ
ุ ภาพสูงขึน้ ทัง้ นีบ้ ริษทั ไดมกี ารรณรงคและสรางจิตสํานึกใหกบั พนักงานทุกคนในการตระหนักถึงความ
สําคัญของสิ่งแวดลอมโดยเริ่มตั้งแตสภาพแวดลอมในการทํางาน ผานทางกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรม 5ส และ Big cleaning Day แลวขยาย
กรอบแนวคิดไปจนถึงการดูแลสิ่งแวดลอมของชุมชน เชน กิจกรรมปลูกปาชายเลน กิจกรรม TSC รักษทะเล ซึ่งไดรับการตอบรับจากพนักงาน
ทุกระดับเปนอยางดี

ความเสี่ยงตอการลงทุนตอผูถือหลักทรัพย
การซื้อหลักทรัพยมีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงกวาการลงทุนประเภทอื่นๆ แตก็มีความเสี่ยงที่สูงกวา นักลงทุนจึงจําเปนตองศึกษาความเสี่ยง
และประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเองกอนตัดสินใจลงทุน
ความเสี่ยงหลักๆ ในการลงทุนถือหลักทรัพย มีดังนี้
ความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market Risk) ซึ่งขึ้นอยูกับสภาวะการณตางๆ ทั้งในและนอกประเทศ และสภาวะดังกลาวมีผลทําใหราคาหลัก
ทรัพยมีการผันผวนหรือเปลี่ยนแปลง เชน สถานการณทางสังคมหรือการเมือง การจลาจล การนัดหยุดงาน ปญหาเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอหรือ
อัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ
ความเสีย่ งจากการดําเนินงานของผูอ อกหุน (Company Risk) อาจเกิดจากการบริหารกิจการไมไดตามเปาหมาย มีการเปลีย่ นแปลงผูบ ริหาร
หรือนโยบายการทําธุรกิจ บริษัทประสบปญหาทางการเงิน ขาดแคลนแรงงาน หรือมีการพึ่งพาอาศัยลูกคารายใหญบางรายมากเกินไป
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรม (Industrial Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดเฉพาะกลุมอุตสาหกรรม ซึ่งนักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงนี้ไดโดยการ
ซื้อหุนในหลายๆ กลุมอุตสาหกรรม แทนการซื้อหุนในอุตสาหกรรมเดียว
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ขอมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
และโรงงาน
เว็บไซตบริษัท
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว
ชนิดของหุน
อื่นๆ

: บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”)
: 0107548000145
: ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต และผลิตชุดควบคุมรางกระจกหนาตาง
รถยนต โดยจําหนายผลิตภัณฑใหแกผูผลิตรถยนต และรถจักรยานยนต หลักในประเทศศูนยอะไหล
ตลอดจนสงออกไปยังผูผลิตชิ้นสวนรถยนตและรถจักรยานยนตในตางประเทศ
: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 หมูท ี่ 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
: www.thaisteelcable.com
: (038) 447 200 – 15
: (038) 185 025
: 268,500,000 บาท
: 259,800,000 บาท
: หุนสามัญ
: ผูล งทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพยเพิม่ เติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไวใน www.sec.or.th หรือเว็บไซตของบริษัทขางตน

ขอมูลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
บริษัทมิไดถือหุนใดๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น

ขอมูลของบุคคลอางอิงอื่นๆ
นายทะเบียน

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท : (02) 229 2800
โทรสาร : (02) 359 1259

ผูสอบบัญชี

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : (02) 264 9090
โทรสาร : (02) 264 0789

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
-ไมมี-

ขอมูลสําคัญอื่น
-ไมมีาป 2558
14 รายงานประจํ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

นางพูนนารถ
นายกฤษดา
นางสาววิสสุตา

เผาเจริญ
เลิศวนา
จริยธนากร

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
โครงสรางการถือหุน ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
กลุมจุฬางกูร
41.51%

ไฮเล็กซ คอรปอเรชั่น

อื่นๆ

กลุมพัฒนะเมลือง
12.03%

19.52%

26.94%

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
ทุนชําระแลว 259.80 ลานบาท
6%
94%

บริษัท ไฮเล็กซ เวียดนาม จํากัด
ทุนชําระแลว 11.15 ลานเหรียญสหรัฐ

รายชื่อผูถือหุนรายใหญของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีดังนี้
ลําดับที่

ผูถือหุน

ทุนชําระแลว
จํานวน 259,800,000 บาท
จํานวนหุน

1

กลุมจุฬางกูร

2

รอยละ
107,839,500

41.51

ไฮเล็กซ คอรปอเรชั่น

70,000,000

26.94

3

กลุมพัฒนะเมลือง

31,248,900

12.03

4

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

12,760,400

4.91

5

นายไชยทัศน ไชยพิภัทรสุข

6,500,000

2.50

6

นายดํารงค กุลธนพงศ

6,000,000

2.31

7

บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)

5,378,800

2.07

8

นางสาววราภรณ สงฆประชา

2,105,400

0.81

9

นายเทวารักษ วีระวัฒกานนท

1,925,500

0.74

10

นายพิทักษ วีระวัฒกานนท

1,750,000

0.67

11

นางสาวดวงพร วีระวัฒกานนท

1,665,500

0.64

12

นางสาวพรเพ็ญ วีระวัฒกานนท

1,501,000

0.58

13

นางสุมิตรา ดํารงกิจชัยพร

1,500,000

0.58

14

ผูถือหุนรายยอยอื่นๆ

9,625,000

3.71

รวม

259,800,000

100
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หมายเหตุ:

1) กลุมจุฬางกูร ประกอบดวยกลุมผูถือหุนนามสกุลเดียวกันและผูที่เกี่ยวของทั้งหมด 4 ราย ไดแก
- นายสรรเสริญ จุฬางกูร ถือหุนจํานวน 83,115,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 31.99 ของทุนชําระแลว
- นายทวีฉัตร จุฬางกูร ถือหุนจํานวน 20,532,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.90 ของทุนชําระแลว
- นายกรกฤช จุฬางกูร ถือหุนจํานวน 4,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.54 ของทุนชําระแลว
- นายอภิชาติ จุฬางกูร ถือหุนจํานวน
192,500 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.07 ของทุนชําระแลว
2) ผูถือหุน 10 รายแรกของไฮเล็กซ คอรปอเรชั่น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) ประกอบดวย
1. Teraura Investment Co., Ltd.
ถือหุนรอยละ 19.83
2. JP Morgan Chase Bank
ถือหุนรอยละ 5.63
3. Northern Trust Company
ถือหุนรอยละ 4.32
4. Teraura Scholarship Foundation
ถือหุนรอยละ 4.06
5. BBH For Fidelity Low–Priced Stock Fund
ถือหุนรอยละ 3.34
6. Nippon Life Insurance Company
ถือหุนรอยละ 3.29
7. Japan Trustee Services Bank, Ltd.
ถือหุนรอยละ 2.94
8. State Street Bank and Trust Company
ถือหุนรอยละ 2.80
9. NISHIKAWA RUBBER CO., LTD.
ถือหุนรอยละ 2.70
10. Honda Motor CO., LTD.
ถือหุนรอยละ 2.22
3) กลุมพัฒนะเมลือง ประกอบดวยกลุมผูถือหุนนามสกุลเดียวกันและผูที่เกี่ยวของทั้งหมด 5 ราย ไดแก
- นายชูทอง พัฒนะเมลือง ถือหุนจํานวน 16,997,400 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.54 ของทุนชําระแลว
- นางอรสา
พัฒนะเมลือง ถือหุนจํานวน 12,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.62 ของทุนชําระแลว
- นายสันติ
พัฒนะเมลือง ถือหุนจํานวน 1,641,200 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.63 ของทุนชําระแลว
- นายสริศ
พัฒนะเมลือง ถือหุนจํานวน 460,200 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.18 ของทุนชําระแลว
- นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ถือหุนจํานวน 150,100 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.06 ของทุนชําระแลว

ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาติ
ผูถ อื หุน ทีเ่ ปนชาวตางชาติสามารถถือครองหุน ของบริษทั ฯ รวมกันไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุน ทีอ่ อกและชําระแลว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน
2558 หุนของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวตางชาติมีจํานวนรอยละ 27.15
การถือหุนของคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทถือหุนรวมกันรอยละ 48.15 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลว
ทั้งนี้ผูถือหุนของบริษัทในฐานะเปนเจาของมีสิทธิตางๆ ขั้นพื้นฐานที่เทาเทียมกัน ไดแก
- สิทธิในการไดรับใบหุน และสิทธิในการโอนหุน
- สิทธิในการไดรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมตอการตัดสินใจ
- สิทธิในการเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญของบริษัท
- สิทธิในการเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ
- สิทธิในการใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชี
- สิทธิในสวนแบงผลกําไร
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการประชุมผูถือหุน และมีนโยบายที่จะอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการ
เขารวมประชุม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูถือหุนประเภทสถาบัน

าป 2558
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บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํากวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิหลังจากหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่ไดกลาวไวในขอบังคับและตาม
กฎหมาย หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นจะไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ และนําเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการจายเงินปนผลใหกระทําใน 1 เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแลวแตกรณี
ทั้งนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพ
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โครงสรางองคกร ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนด
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเลี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

ฝายพัฒนาธุรกิจ

A

ฝายบริหารคุณภาพ
ประธานเจาหนาที่
บริหาร

A

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

B

รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝายกํากับ
หลักทรัพยและ
ประสานงานตลาด
หลักทรัพยและ
นักลงทุนสัมพันธ

กรรมการผูจัดการ

ฝายตรวจสอบภายใน

ฝายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอม
ในการทํางาน

B

ฝายสื่อสารองคกร

สวนงานจัดหา

สวนงานคุณภาพ

สวนงาน
ปฏิบัติการธุรกิจ

สวนงานบริหารธุรกิจ

ฝายวิศวกรรม

ฝายประกอบ
ชิ้นสวนการผลิต

ฝายจัดหา

ฝายประกันคุณภาพ

ฝายวางแผนและ
ควบคุมผลิตภัณฑ
ใหม

ฝายบัญชี
และการเงิน

ฝายหองปฏิบัติการ

ฝายจัดเตรียม
ชิ้นสวนการผลิต

ฝายควบคุมชิ้นสวน
และวัตถุดิบ

ฝายควบคุมคุณภาพ

ฝายจัดสง

ฝายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ฝายวิศวกรรม
การผลิต

ฝายประกันคุณภาพ
ผูผลิตชิ้นสวน

ฝายการตลาด

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายซอมบํารุง

ฝายสงออก-นําเขา

สวนงานวิจัย
และพัฒนา

สวนงานผลิต

ฝายวางแผนการผลิต
าป 2558
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ฝายสรรหาวาจาง
และฝกอบรม

โครงสรางการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยจํานวน 4 คณะ ไดแก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยลงวันที่ 7 กันยายน 2558 มีจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย
•กรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน 4 ทาน
•กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 3 ทาน
•กรรมการที่เปนอิสระ
จํานวน 4 ทาน

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นายสรรเสริญ จุฬางกูร

2

นายชูทอง

3

ตําแหนง

จํานวนครั้งการประชุม จํานวนครั้งการเขารวมประชุม

ประธานกรรมการ

6

3

พัฒนะเมลือง

รองประธานกรรมการ

6

3

นายสริศ

พัฒนะเมลือง

กรรมการ

6

6

4

นายมากาโต

เทราอุรา

กรรมการ

6

0

5

นายทวีฉัตร

จุฬางกูร

กรรมการ

6

3

6

นายกรกฤช

จุฬางกูร

กรรมการ

6

4

7

นายคาซูฮิโร

ทาเคชิตะ

กรรมการ

6

6

8

นายกวี

วสุวัต

กรรมการอิสระ

6

4

9

นายอภินันท

ณ ระนอง

กรรมการอิสระ

6

6

10

นายปริญญา

ไววัฒนา

กรรมการอิสระ

6

6

11

นายฉัตรชัย

เอียสกุล

กรรมการอิสระ

6

6

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือนายทวีฉตั ร จุฬางกูร หรือนายกรกฤช จุฬางกูร คนใดคนหนึง่ ลงลายมือชือ่ รวมกับนายชูทอง พัฒนะเมลือง หรือนายสริศ พัฒนะเมลือง
หรือนายคาซูฮโิ ร ทาเคชิตะ รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษทั หรือนายชูทอง พัฒนะเมลือง หรือนายสริศ พัฒนะเมลือง ลงลายมือชือ่ รวมกับ
นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ และประทับตราสําคัญของบริษัท
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

จํานวนครั้งการประชุม

จํานวนครั้งการเขารวมประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

5

4

1

นายกวี

วสุวัต

2

นายอภินันท

ณ ระนอง

กรรมการตรวจสอบ

5

5

3

นายปริญญา ไววัฒนา*

กรรมการตรวจสอบ

5

5

กรรมการตรวจสอบ
4
นายฉัตรชัย เอียสกุล
5
* นายปริญญา ไววัฒนา เปนกรรมการตรวจสอบผูมีความรูและประสบการณดานบัญชีและการเงิน
โดยมีนางเบญจมาส เทพฤทธิ์ (หัวหนาแผนก - ฝายตรวจสอบภายใน) เปนเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

5

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

จํานวนครั้งการประชุม

จํานวนครั้งการเขารวมประชุม

วสุวัต

ประธาน

3

1

1

นายกวี

2

นายอภินันท

ณ ระนอง

กรรมการ

3

3

3

นายปริญญา ไววัฒนา

กรรมการ

3

3

4

นายฉัตรชัย

กรรมการ

3

3

เอียสกุล

โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง (ผูจัดการทั่วไป - สวนงานบริหารธุรกิจ) เปนเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
4. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

จํานวนครั้งการประชุม

จํานวนครั้งการเขารวมประชุม

1

นายกวี

วสุวัต

ประธาน

3

3

2

นายอภินันท

ณ ระนอง

กรรมการ

3

3

3

นายปริญญา

ไววัฒนา

กรรมการ

3

3

4
นายฉัตรชัย เอียสกุล
กรรมการ
3
โดยมีนางกสิตา พิทักษสงคราม (เลขานุการบริษัท) เปนเลขานุการของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

3

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

จํานวนครั้งการประชุม

จํานวนครั้งการเขารวมประชุม

1

นายสริศ พัฒนะเมลือง
(กรรมการผูจัดการ/รักษาการผูจัดการทั่วไป สวนงานจัดหา/รักษาการผูจัดการทั่วไป สวนงานปฏิบัติการธุรกิจ)

ประธาน

4

4

2

นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ
(ผูจัดการทั่วไปอาวุโส - สวนงานวิจัยและพัฒนา)

กรรมการ

4

4

3

นายสุทน เปรมปรี
(ผูจัดการทั่วไป - สวนงานผลิต)

กรรมการ

4

4

4

นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
(ผูจัดการทั่วไป - สวนงานบริหารธุรกิจ)

กรรมการ

4

4

กรรมการ

1*

1

5

นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ
(ผูจัดการทั่วไป - สวนงานคุณภาพ)
*เนื่องจากผูบริหารลาออก และกลับเขาดํารงตําแหนงใหมระหวางป
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนคณะผูบริหารของบริษัท จึงไมประสงคที่จะรับคาเบี้ยประชุมฯ
โดยมีนางเบญจมาส เทพฤทธิ์ (หัวหนาแผนก - ฝายตรวจสอบภายใน) เปนเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ผูบริหาร
ลําดับที่

รายชื่อผูบริหาร

ตําแหนง

1

นายสรรเสริญ จุฬางกูร

ประธานเจาหนาที่บริหาร

2

นายชูทอง

พัฒนะเมลือง

รองประธานเจาหนาที่บริหาร

3

นายสริศ

พัฒนะเมลือง

กรรมการผูจัดการ
รักษาการผูจ ดั การทัว่ ไป (สวนงานจัดหา) และ รักษาการผูจ ดั การทัว่ ไป (สวนงานปฏิบตั กิ ารธุรกิจ)

4

นายคาซูฮิโร

ทาเคชิตะ

ผูจัดการทั่วไปอาวุโส (สวนงานวิจัยและพัฒนา)

5

นางสาวสินีนุช ศรีธรรมา

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

6

นายสุทน

เปรมปรี

ผูจัดการทั่วไป (สวนงานผลิต)

7

นายสวัสดิ์

สุขะอาจิณ

ผูจัดการทั่วไป (สวนงานคุณภาพ)

8

นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง

ผูจัดการทั่วไป (สวนงานบริหารธุรกิจ)

ผูบ ริหาร หมายความวา ผูด าํ รงตําแหนงระดับบริหารสีร่ ายแรกนับตอจากคณะกรรมการบริษทั ลงมา รวมถึงผูซ งึ่ ดํารงตําแหนงเทียบเทาผูบ ริหารรายทีส่ ที่ กุ ราย
โดยรวมถึงผูจัดการฝายบัญชี (ผูบริหารลําดับที่ 1 - 5 เปนผูบริหารภายใตนิยามดังกลาว)

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร
คณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบตั หิ นาทีใ่ หเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษทั ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ อื หุน ทีเ่ ห็นชอบดานกฎหมาย ดวยความซือ่ สัตยสจุ ริต ระมัดระวัง
รักษาผลประโยชนของบริษัท เพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
2. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ออกตามวาระ
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนที่จะดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ นําเสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เพือ่ พิจารณาแตงตัง้ เปน
กรรมการอิสระของบริษัทตอไป
4. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ
ระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
5. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูบริหารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแตง
ตัง้ กรรมการผูจ ดั การ กําหนดขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูจ ดั การ และมอบหมายอํานาจใหกรรมการผูจ ดั การทําหนาทีแ่ ทน
บริษัท เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาอนุมัติการกําหนดโครงสรางการจัดการของบริษัทใหเปนไปตามความเหมาะสมของกิจการ
7. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได
8. พิจารณาแตงตัง้ หรือมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึง่ หรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ กระทําการอยางหนึง่ อยางใดแทนคณะกรรมการตามทีเ่ ห็นสมควรได
และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได
9. พิจารณาอนุมัติการกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของ
10. พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้นและรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบใน
การประชุมผูถือหุนคราวตอไป
11. พิจารณาอนุมัติเรื่องที่มีสาระสําคัญ เชน นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ การเขาทํารายการระหวางกันของบริษัท รายการที่เกี่ยวโยง และการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
12. พิจารณาอนุมัติเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
13. พิจารณาอนุมัติ ใหความเห็นชอบ เรื่องดังตอไปนี้
รายงานประจําป 2558
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) 21

(1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัท
(2) ผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโนมระยะตอไปของป
(3) การลงทุนในโครงการที่ไมมีในงบประมาณประจําปหรือ ตามอํานาจการอนุมัติ
(4) การใชเงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ไดรับอนุมัติไวรวมรอยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไมใชงบลงทุนโครงการรวมเกินรอยละ 10
(5) การซือ้ และจําหนายสินทรัพย การซือ้ กิจการและเขารวมในโครงการรวมทุนทีไ่ มขดั กับเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทีม่ มี ลู คา
เกินจํานวนที่มอบอํานาจใหฝายบริหารตามอํานาจการอนุมัติ
(6) การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบทีส่ าํ คัญตอฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้ นิ้ ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ และชือ่ เสียงของบริษทั
(7) การทําสัญญาใดๆ ที่ไมเกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติที่มีความสําคัญ
(8) การทํารายการเกี่ยวโยงกันระหวางบริษัท บริษัทรวมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน สวนที่ไมเขาขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ
(9) ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลใหโครงสรางเงินทุนของบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเกิน 1.5 : 1
(10) การจายเงินปนผลระหวางกาล
(11) การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
(12) การวาจางผูบริหารระดับสูง
(13) การกําหนดและการเปลี่ยนแปลงอํานาจอนุมัติที่มอบใหผูบริหารระดับสูง
(14) การเสนอแตงตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท
(15) การมอบอํานาจหนาที่ใหกรรมการผูจัดการ ฝายบริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขการมอบ
อํานาจหนาที่ดังกลาว ตองไมขัดกับกฎเกณฑขอกําหนดตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ
(16) การแตงตั้ง และกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย
(17) การจัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
(18) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแกไขโครงสรางองคกร ระดับกรรมการผูจัดการขึ้นไป
(19) การดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัท

1. ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมผูถือหุน และควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับ และระเบียบที่กําหนดไว
3. เสริมสรางมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
4. ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะใหเปนหนาที่ของประธานกรรมการ
5. ดูแลใหการติดตอสื่อสารระหวางกรรมการและผูมีสวนไดเสียเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง มีขอบเขตและอํานาจหนาทีอ่ า งอิงตามกฎบัตรของบริษทั ทีไ่ ดรบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เรียบรอยแลว (รายละเอียด
เพิ่มเติมที่ http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10)

ฝายบริหาร

ฝายบริหาร หมายถึง ประธานเจาหนาที่บริหาร รองประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ ผูจัดการทั่วไปอาวุโส และผูจัดการ
ทั่วไป

าป 2558
22 รายงานประจํ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ฝายบริหาร มีอาํ นาจหนาทีด่ าํ เนินการตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ไดมอบหมาย ซึง่ อยูภ ายใตกฎระเบียบและขอบังคับของบริษทั ทัง้ นีก้ ารมอบอํานาจดังกลาว
ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหฝายบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองผานมติที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปนการอนุมัติ
รายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอํานาจหนาที่ไดดังนี้
1. รับผิดชอบดูแลการบริหารงานทั่วไปที่มีลักษณะเปนการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
2. บริหารกิจกรรมภายในของบริษัท รวมทั้งกําหนดระบบการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัท
3. วางแผนและกําหนดโครงการดานตางๆ ของบริษัท
4. กําหนดนโยบายตางๆ ของบริษัท เพื่อการประกอบธุรกิจโดยปกติ
5. กําหนดโครงสรางในการบริหารองคกรรวมกับคณะกรรมการบริษัท
6. บังคับบัญชา ประสานงาน ติดตามการปฏิบัติการ การกําหนดหนวยงานและกําหนดตําแหนงหนาที่ กําหนดความรับผิดชอบ และมอบหมาย
หนาที่การบริหารงาน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
7. กําหนดแนวทางสําหรับการควบคุมการบริหารที่รัดกุมและเหมาะสม เพื่อใหเกิดการปฏิบัติการบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไป
ตามนโยบายบริษัท
8. ดําเนินกิจการและบริหารงานประจําวันของบริษทั ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน เปาหมาย ขอบังคับและระเบียบบริษทั ทีค่ ณะกรรมการบริษทั
กําหนด
9. ดําเนินกิจการและบริหารงานใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดวยงบประมาณที่ไดรับอนุมัติอยางเครงครัด ซื่อสัตยสุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุนอยางดีที่สุด
10. รายงานความกาวหนาจากการดําเนินงานตามมติ และผลการดาเนินงานของบริษัทที่สาคัญตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางตอเนื่องตาม
กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
11. ดําเนินกิจการของบริษัท ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
12. ตองไมประกอบกิจการหรือเขารวมในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษทั ไมวา จะทําเพือ่ ประโยชนตนหรือ
ผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหผูบังคับบัญชาหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบและไดรับการพิจารณาเห็นชอบใหประกอบกิจการนั้นๆ ได

นโยบายในการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผูจัดการ

เพื่อใหกรรมการผูจัดการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทมี
นโยบายและกําหนดวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงใดๆ ที่บริษัทอื่นของกรรมการผูจัดการ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยให
กรรมการผูจ ดั การมีหนาทีร่ ายงานเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับชือ่ บริษทั ประเภทธุรกิจ และการดํารงตําแหนง ใหคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั กิ อ นเขารับ
ตําแหนงลวงหนาอยางนอย 3 เดือนนอกเหนือจากการรายงานสวนไดเสียเมือ่ เขาดํารงตําแหนง และกรรมการผูจ ดั การไมสามารถเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ในบริษทั จดทะเบียนมากกวา 3 บริษทั ทัง้ นีไ้ มนบั รวมบริษทั ยอย บริษทั ในเครือ และบริษทั รวมทุนของบริษทั ซึง่ บริษทั มีความจําเปนตองเขาไปกํากับดูแล
การบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท
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นายสรรเสริญ จุฬางกูร
Mr. Sunsurn Jurangkool
ประธานกรรมการ

นายชูทอง พัฒนะเมลือง
Mr. Choothong Patanatmarueng
รองประธานกรรมการ

นายทวีฉัตร จุฬางกูร
Mr. Thaveechat Jurangkool
กรรมการ

นายกวี วสุวัต
Mr. Kavee Vasuvat
กรรมการอิสระ
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นายมากาโต เทราอุรา
Mr. Makoto Teraura
กรรมการ

นายกรกฤช จุฬางกูร
Mr. Kornkrit Jurangkool
กรรมการ

นายปริญญา ไววัฒนา
Mr. Prinya Waiwatana
กรรมการอิสระ

นายสริศ พัฒนะเมลือง
Mr. Sarit Patanatmarueng
กรรมการ

นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ
Mr. Kazuhiro Takeshita
กรรมการ

นายอภินันท ณ ระนอง
Mr. Apinan Na Ranong
กรรมการอิสระ

นายฉัตรชัย เอียสกุล
Mr. Chatchai Earsakul
กรรมการอิสระ
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นายสรรเสริญ จุฬางกูร
Mr. Sunsurn Jurangkool
ประธานเจาหนาที่บริหาร

นายชูทอง พัฒนะเมลือง
Mr. Choothong Patanatmarueng
รองประธานเจาหนาที่บริหาร

นายสุทน เปรมปรี
Mr. Suthon Prempree
ผูจัดการทั่วไป
(สวนงานผลิต)

นายสริศ พัฒนะเมลือง
Mr. Sarit Patanatmarueng
กรรมการผูจัดการ และ
รักษาการผูจัดการทั่วไป
(สวนงานจัดหา และสวนงานปฎิบัติการธุรกิจ)

นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ
Mr. Kazuhiro Takeshita
ผูจัดการทั่วไปอาวุโส
(สวนงานวิจัยและพัฒนา)

นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ
Mr. Sawat Sukaachin
ผูจัดการทั่วไป
(สวนงานคุณภาพ)

นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
Ms. Sirina Patanatmarueng
ผูจัดการทั่วไป
(สวนงานบริหารธุรกิจ)
รายงานประจําป 2558
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การถือครองหลักทรัพยของคณะกรรมการและผูบริหาร
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
จํานวนหุนที่ถือครอง

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

จํานวนหุนที่ คูสมรสและ
มีการซื้อ/ขาย บุตรที่ยังไม
1 ตุลาคม 2557 30 กันยายน 2558 ระหวางป บรรลุนิติภาวะ

1

นายสรรเสริญ จุฬางกูร

ประธานกรรมการ/ประธานบริษัท

83,115,000

83,115,000

0

0

2

นายชูทอง พัฒนะเมลือง

รองประธานกรรมการ/รอง
ประธานบริษัท

16,997,400

16,997,400

0

12,000,000

3

นายมากาโต เทราอุรา

กรรมการ

0

0

0

0

4

นายทวีฉัตร จุฬางกูร

กรรมการ

19,980,500

20,532,000

551,500

0

5

นายกรกฤช

กรรมการ

4,000,000

4,000,000

0

0

6

นายสริศ พัฒนะเมลือง

กรรมการ/กรรมการผู จั ด การ/
ประธานคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ ย ง/ รั ก ษาการผู จั ด การ
ทั่วไป (สวนงานจัดหา)/ รักษาการ
ผู จั ด การทั่ ว ไป (ส ว นงานปฏิ บั ติ
การธุรกิจ)

460,200

460,200

0

0

7

นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ

กรรมการ/ผู จั ด การทั่ ว ไปอาวุ โ ส
(สวนงานวิจัยและพัฒนา)

0

0

0

0

8

นายกวี วสุวัต

กรรมการอิ ส ระ/ประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะ
กรรมการสรรหาและกําหนดคา
ตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

0

0

0

0

9

นายปริญญา ไววัฒนา

กรรมการอิ ส ระ/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน/ คณะ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

0

0

0

0

10

นายอภินันท ณ ระนอง

กรรมการอิ ส ระ/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน/ คณะ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

0

0

0

0

11

นายฉัตรชัย เอียสกุล

กรรมการอิ ส ระ/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/
คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน/คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ

0

0

0

0

13

นายสุทน เปรมปรี

ผูจัดการทั่วไป (สวนงานผลิต)

70,100

0

70,100

0

14

นางสาวสิรณ
ิ า พัฒนะเมลือง ผู จั ด ก า ร ทั่ ว ไ ป ( ส ว น ง า น
บริหารธุรกิจ)

150,100

150,100

0

0

15

นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ

0

0

0

0

จุฬางกูร
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ผูจ ดั การทัว่ ไป (สวนงานคุณภาพ)

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดตางๆ กรรมการผูจัดการ ตลอดจนผูบริหารระดับสูง จะมีการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนกอน จึงจะนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน โดยจะดําเนินการตามนโยบายของบริษัท
การสรรหากรรมการ
1. หลักเกณฑและวิธีการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จะพิจารณาและคํานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคลองตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดย
ตองเปนผูม คี วามรูค วามสามารถ และมีเวลาทํางานใหบริษทั อยางเพียงพอตามขอบังคับของบริษทั คณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยกรรมการ
อยางนอย 5 คน แตไมเกิน 12 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย กรรมการบริษัท
จะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได
2. การแตงตั้ง แบงเปน 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 ตําแหนงกรรมการวางลงตามคราวออกตามวาระ
ใหทปี่ ระชุมผูถ อื หุน เปนผูเ ลือกตัง้ กรรมการแทนผูค รบกําหนดออกตามวาระ โดยกรรมการทีค่ รบกําหนดออกจากตําแหนงอาจไดรบั คัด
เลือกเขาเปนกรรมการอีกได โดยในการประชุมผูถ อื หุน สามัญประจําปทกุ ครัง้ ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงใหตรงออกเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกหรือปที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกัน สวนปถัดไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง
กรณีที่ 2 ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการ
ผูนั้นจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามา
แทน โดยมติของกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
3. หลักเกณฑและวิธีการที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ
- ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
- ผูถือหุนแตละคนใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใด
มากนอยเพียงใดไมได
- บุคคลทีไ่ ดรบั คะแนนสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไ ดรบั เลือกเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณี
ทีบ่ คุ คลซึง่ ไดรบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี ใหประธานทีป่ ระชุมเปนผูอ อกเสียงชีข้ าด
- ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอ ยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
หลักเกณฑการคัดเลือกและกระบวนการแตงตั้งกรรมการใหม
หลักเกณฑการคัดเลือก
บริษัทจะคัดเลือกกรรมการจาก 2 ชองทางคือ
1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จะสรรหาผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ (Director's Pool) ของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยกอนเปนอันดับแรก หากไมพบผูมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของบริษัท จึงจะสรรหาจากแหลงอื่นๆ
2. ผูถือหุนเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กระบวนการแตงตั้งกรรมการใหม
เมือ่ ไดรายชือ่ ผูม คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเปนกรรมการใหมแลว เลขานุการคณะกรรมการฯ จะนําเสนอเขาทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนและขอมูลประกอบอื่นๆ
หากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีมติเห็นชอบ จะนําเสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอตอทีป่ ระชุมประจําปผถู อื หุน ตอไป

รายงานประจําป 2558
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การแตงตั้งกรรมการใหมจะตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมประจําปผูถือหุน ตามกําหนดเวลาดังนี้
ชวงเวลา

กิจกรรม

สิงหาคม - ตุลาคม

แจงชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตอเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

พฤศจิกายน

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน พิจารณา
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน นําเสนอรายชื่อตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบนําเสนอตอที่ประชุมประจําปผูถือหุน

มกราคม ของปถัดไป

ที่ประชุมประจําปผูถือหุนพิจารณาลงมติ

การสรรหาผูบริหารระดับสูง
ดําเนินการตามแผนสืบทอดตําแหนงงานของ ประธานเจาหนาที่บริหาร รองประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ เพื่อมั่นใจไดวา
บริษัทฯ มีผูบริหารที่มีความรู ความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหาร เพื่อจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงประกอบดวย ประธานเจาหนาที่บริหาร
รองประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ
2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน พิจารณากําหนดความรู ความสามารถ (Competency) ประสบการณของแตละตําแหนง
เพื่อคัดเลือกผูบริหารที่มีคุณสมบัติสอดคลองตามที่กําหนด สามารถสืบทอดงานของแตละตําแหนงได
3. ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร ประเมินการปฏิบตั งิ านและความรู ความสามารถของผูบ ริหารทีม่ คี ณ
ุ สมบัตสิ อดคลอง เทียบกับระดับ Competency
ที่ตองการ เพื่อจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
4. ประธานเจาหนาที่บริหาร จัดใหมีการหมุนเวียนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารที่มีคุณสมบัติสอดคลอง และมอบหมายใหรองประธาน
เจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการเขารวมประชุมฝายบริหาร เพื่อใหมีความเขาใจ ประสบการณ และความพรอมในการบริหารองคกร
ตอไปในอนาคต
5. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงงานของประธานเจาหนาที่บริหาร
รองประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ เปนประจําและรายงานคณะกรรมการบริษัท ทราบปละ 2 ครั้ง
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษทั ไดพจิ ารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบ ริหาร*** ทีเ่ ปนธรรมและสมเหตุสมผล สอดคลองกับภาระความรับผิดชอบ
ของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษทั และเปรียบเทียบกับบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ทีอ่ ยูใ นอุตสาหกรรมและธุรกิจทีม่ ขี นาด
ใกลเคียงกัน ดังนี้
(1)
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(1.1) คาตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเทานั้น)
คาตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไมเกิน 6 ลานบาท แบงเปนดังนี้
• คาเบี้ยประชุม (ตอครั้งที่เขารวมประชุม) ในอัตราเดียวกับป 2557 คือ
- ประธานกรรมการบริษัท
เปนเงิน 35,000 บาท
- กรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย
เปนเงิน 25,000 บาท
• จายบําเหน็จกรรมการบริษัท ในอัตรารอยละ 1.50 ของเงินปนผลที่จายจากผลการดําเนินงานป 2557
ทั้งนี้ บริษัทไดขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผูถือหุนแลว
ทั้งนี้บริษัทนําเสนอคาตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ไดแก คาเบี้ยประชุม คาบําเหน็จกรรมการ และสิทธิประโยชนอื่นๆ ใหผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติเปนประจําทุกป

าป 2558
28 รายงานประจํ
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คาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคล ในป 2558 มีรายละเอียดดังนี้
คาตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)
รายชื่อ

ตําแหนง

1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร

ประธานกรรมการ

2. นายชูทอง พัฒนะเมลือง รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สรรหาและ
บําเหน็จ
กํากับดูแล
กําหนดคา
กรรมการ
กิจการ
ตอบแทน

รวม

105,000

177,136

282,136

75,000

177,136

282,136

150,000

177,136

327,136

177,136

177,136

3. นายสริศ พัฒนะเมลือง

กรรมการ

4. นายมากาโต เทราอุรา

กรรมการ

5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร

กรรมการ

75,000

177,136

252,136

6. นายกรกฤช จุฬางกูร

กรรมการ

100,000

177,136

277,136

7. นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ

กรรมการ

150,000

177,136

327,136

8. นายกวี วสุวัต

กรรมการอิสระ

100,000

100,000

25,000

75,000

177,136

477,136

9. นายอภินันท ณ ระนอง

กรรมการอิสระ

150,000

125,000

75,000

75,000

177,136

602,136

10. นายปริญญา ไววัฒนา

กรรมการอิสระ

150,000

125,000

75,000

75,000

177,136

602,136

11. นายฉัตรชัย เอียสกุล

กรรมการอิสระ

150,000

125,000

75,000

75,000

177,136

602,136

1,205,000

475,000

250,000

300,000 1,948,500

4,178,500

รวม
คาตอบแทนรวมของผูบริหาร*** ของบริษัท
คาตอบแทน

ป 2557
จํานวนเงิน (ลานบาท)

ป 2558
จํานวนเงิน (ลานบาท)

เงินเดือน โบนัสและอื่น ๆ

134.59 (จํานวน 12 ราย)

72.23 (จํานวน 12 ราย)

(1.2)

คาตอบแทนผูบริหาร***
• มีนโยบายปรับคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารประจําป 2558 ในอัตราไมเกิน 10% ของอัตราในปกอนหนา
• คาตอบแทนของผูบริหาร*** ระดับรองลงไป เปนดุลยพินิจของประธานเจาหนาที่บริหาร
ในป 2558 บริษัทไดจายคาตอบแทนประกอบดวยคาตอบแทนเงินเดือนและโบนัสใหกับผูบริหาร*** จํานวน 12 ราย
รวมทั้งสิ้น 72.23 ลานบาท

(2)

คาตอบแทนอื่น
• คาตอบแทนอื่นของกรรมการ
- ไมมี –
• คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร***
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานจายสมทบในอัตราสวนรอยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือน และบริษัท
สมทบใหในอัตราเทากัน โดยในป 2558 บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบริหารทั้ง 12 ราย
รวมทั้งสิ้น 1,515,054.69 บาท
เงินประกันสังคม
ในป 2558 บริษัทไดจายเงินประกันสังคมสําหรับผูบริหารทั้ง 12 ราย รวมทั้งสิ้น 52,500 บาท
***ผูบริหารของบริษัทที่นับตอจากคณะกรรมการบริษัท ไดแก ประธานเจาหนาที่บริหาร, รองประธานเจาหนาที่บริหาร,
กรรมการผูจัดการ, รองกรรมการผูจัดการ, ผูจัดการทั่วไปทุกราย และผูจัดการฝายบัญชีการเงิน
รายงานประจําป 2558
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การเขารับการพัฒนาและฝกอบรมของคณะกรรมการ
ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หลักสูตรที่อบรม

รุนที่

สถาบัน

ปที่เขาอบรม

-

-

-

35/2005

IOD

2548

-

-

-

1 นายสรรเสริญ จุฬางกูร

ประธานกรรมการ/
ประธานบริษัท

-

2 นายชูทอง พัฒนะเมลือง

รองประธานกรรมการ/
รองประธานบริษัท

1. Director Accreditation Program (DAP)

3 นายมากาโต เทราอุรา

กรรมการ

-

4 นายทวีฉัตร จุฬางกูร

กรรมการ

1. Director Accreditation Program (DAP)

109/2014

IOD

2557

5 นายกรกฤช จุฬางกูร

กรรมการ

1. Director Accreditation Program (DAP)

77/2009

IOD

2552

6 นายสริศ พัฒนะเมลือง

กรรมการ/กรรมการผูจัดการ/
1. Director Certificaประธานคณะกรรมการบริ ห าร tion Program (DCP)
ความเสี่ยง/
รั ก ษาการผู จั ด การทั่ ว ไป (ส ว น
งานจัดหา)/
รักษาการผูจ ดั การทัว่ ไป (สวนงาน
ปฏิบัติการธุรกิจ)

42/2004

IOD

2547

7 นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ

กรรมการ/
ผูจัดการทั่วไปอาวุโส
(สวนงานวิจัยและพัฒนา)

1. Director Accreditation Program (DAP)

108/2014

IOD

2557

8 นายกวี วสุวัต

กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน/
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ

1. Director Forum Program

-

SEC

2543

2. Director Accreditation Program (DAP)

23/2004

IOD

2547

3. Audit Committee
Program (ACP)

10/2005

IOD

2548

4. Finance for Non-Finance Director (FND)

18/2005

IOD

2548

5. Directors Certiﬁcation Program (DCP)

58/2005

IOD

2548

6. Monitoring the System of Internal Control
& Risk Management
(MIR)

2/2008

IOD

2551

7. Role of the Compensation Committee
(RCC)

6/2008

IOD

2551

าป 2558
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ชื่อ - สกุล
9 นายปริญญา ไววัฒนา

10 นายอภินันท ณ ระนอง

11 นายฉัตรชัย เอียสกุล

ตําแหนง

หลักสูตรที่อบรม

รุนที่

สถาบัน

ปที่เขาอบรม

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกําหนดคา
ตอบแทน/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

1. Audit Committee
Program (ACP)

9/2005

IOD

2548

2. Director Accreditation Program (DAP)

35/2005

IOD

2548

3. Directors Certiﬁcation Program (DCP)

72/2006

IOD

2549

4. Monitoring the System of Internal Control
& Risk Management
(MIR)

2/2008

IOD

2551

5. Role of the Compensation Committee
(RCC)

10/2010

IOD

2553

6. AC vs การ
เปลี่ ย นแปลงรายงาน
ทางการเงินป 2554

-

SET

2554

1. Audit Committee
Program (ACP)

9/2005

IOD

2548

2. Director Accreditation Program (DAP)

35/2005

IOD

2548

3. Monitoring the System of Internal Control
& Risk Management
(MIR)

2/2008

IOD

2551

กรรมการอิสระ/
1. Director Accrediกรรมการตรวจสอบ/
tation Program (DAP)
กรรมการสรรหาและกําหนดคา
ตอบแทน/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

84/2010

IOD

2553

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกําหนดคา
ตอบแทน/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

นโยบายสงเสริมใหกรรมการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการเปนไปตามนโยบาย
แนวทางและเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหกรรมการทุกทานมีศักยภาพสามารถขับเคลื่อนบริษัทใหเปนไป
ตามวิสัยทัศน และภารกิจของบริษัท ที่กําหนดไวไดนั้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการพัฒนาความรูและทักษะตางๆ อยางตอเนื่อง
ทั้งในแงการกํากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ฯลฯ เพื่อชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพของ
กรรมการ ทั้งนี้กรรมการบริษัทตองเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของอยางนอย 1 ทานตอป

บุคลากร (ไมรวมคณะผูบริหาร)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจํานวน 995 คน และมีพนักงานชั่วคราวที่จางผานบริษัทรับเหมาจางแรงงานอีกจํานวน 383 คน
โดยสามารถแบงแยกตามประเภทผลิตภัณฑ ดังตอไปนี้

รายงานประจําป 2558
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) 31

ธุรกิจ

30 กันยายน 2556

30 กันยายน 2557

30 กันยายน 2558

พนักงานรายเดือน พนักงานชั่วคราว พนักงานรายเดือน พนักงานชั่วคราว พนักงานรายเดือน พนักงานชั่วคราว

• สายควบคุมรถยนต

233

257

239

184

220

210

• สายควบคุม - รถจักรยานยนต

100

33

105

8

100

15

17

10

25

24

22

20

658

157

623

105

653

138

1,055

630

1,008

457

995

383

• ชุดควบคุม-รางกระจกหนาตางรถยนต
• สวนกลาง
รวมจํานวนพนักงาน

การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ
- ไมมี ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะเวลา 3 ป
- ไมมี –
บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนที่ชัดเจน โดยในระยะสั้นมีการกําหนดเปาหมายการทํางานของพนักงานและของบริษัทในแตละปไว
การจายคาตอบแทนจะสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้นในปนั้นๆ สําหรับในระยะยาว บริษัทมีการจัดทําแผนการบริหารการเติบโต
ในตําแหนงงานไวลวงหนา 5 ป โดยมีแผนการพัฒนาพนักงานเปนรายบุคคลรองรับการเติบโตดังกลาว ซึ่งการจายคาตอบแทนก็จะสอดคลอง
กับแตละตําแหนงงาน ผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้นและนโยบายของบริษัทที่กําหนดไว
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งนางกสิตา พิทักษสงคราม ทําหนาที่เลขานุการบริษัท โดยใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีคุณสมบัติ ขอบเขตและหนาที่ ดังตอไปนี้
คุณสมบัติ
อางอิงจากกฎหมายมิไดกาํ หนดคุณสมบัตขิ องเลขานุการบริษทั ไว จึงถือเปนหนาทีข่ องคณะกรรมการทีจ่ ะตองดูแลรับผิดชอบใหไดบคุ คลทีม่ คี วามรูค วาม
สามารถเหมาะสมเขามาปฏิบัติหนาที่ โดยเลขานุการบริษัทซึ่งเปนลูกจางของบริษัทมิสามารถรับหนาที่เลขานุการบริษัทในบริษัทอื่นๆ แตอาจรับหนาที่
เลขานุการบริษัทในบริษัทยอยได
ขอบเขตและหนาที่
บริษทั ไดจดั ใหมเี ลขานุการบริษทั ทําหนาทีป่ ระสานงานระหวางกรรมการบริษทั และฝายบริหาร ทําหนาทีด่ แู ลและประสานงานดานกฎหมาย กฎเกณฑตา งๆ
ทีเ่ กีย่ วของ สนับสนุนใหดาํ เนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี พรอมปฏิบตั ติ ามขอบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.)
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) โดยเลขานุการบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัท
กําหนด ดังนี้
1. ใหคาํ แนะนําเบือ้ งตนแกกรรมการเกีย่ วกับขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ของบริษทั และติดตามใหมกี ารปฏิบตั ติ ามอยางถูกตองและสม่าํ เสมอ
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญแกกรรมการ
2. ประสานงานระหวางกรรมการบริษัท และฝายบริหาร ดูแลและประสานงานดานกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการใหมีการปฎิบัติ
ตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผูถือหุน และประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท และขอพึงปฎิบัติตางๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุน และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่เกี่ยวของตามระเบียบและขอกําหนดของกลต. และตลท.
6. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
7. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
8. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
9. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม และการสงเสริมความรูความเขาใจในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
10. ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิทธิตางๆ ของผูถือหุนและขาวสารของบริษัท
11. เรื่องอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
าป 2558
32 รายงานประจํ
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คณะกรรมการบริษทั มุง เนนการดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส สามารถตรวจสอบได บนพืน้ ฐานความรับผิดชอบตอสังคม โดยครอบคลุม
ความตองการของกลุม ผูม สี ว นไดสว นเสียทุกดาน ซึง่ สอดคลองกับปรัชญาของบริษทั และวิถแี หงการสรางความสมดุลระหวางธุรกิจ สังคมและสิง่ แวดลอม
บริษัทไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อยึดถือเปนแนวปฏิบัติที่ดีของทั้งกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน ในการดําเนินงานและพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืน พรอมทั้งยกระดับการกํากับดูแลกิจการไปสูแนวปฏิบัติอันเปนเลิศ และ
สอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยมีหลักการสําคัญ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ อื หุน บริษทั เปดโอกาสใหผถู อื หุน มีสว นในการดูแลกิจการและใหความเห็นเกีย่ วกับการดําเนิน
กิจการมากขึน้ เชน เปดโอกาสใหผถู อื หุน เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเปนวาระประชุมลวงหนา เปดโอกาสใหผถู อื หุน ลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล เปนตน
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ/รายยอย โดยเฉพาะนักลงทุน
สถาบัน หรือผูถ อื หุน ตางชาติ เชน เปดโอกาสใหผถู อื หุน เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ พิจารณาแตงตัง้ เปนกรรมการเปนการลวงหนา
เปนตน
หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหองคกรมีความยั่งยืนมากขึ้น คณะกรรมการจึงกําหนด
จรรยาบรรณตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุมอยางชัดเจน อีกทั้งจัดใหมีกระบวนการและชองทางในการรับและจัดการกับขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส บริษัทใหความสาคัญในเรื่องการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ภายในระยะเวลาที่
เหมาะสมตามที่กําหนด
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการใหความสําคัญในการตรวจสอบ ดูแลใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางโปรงใส กําหนด
โครงสรางของคณะกรรมการใหประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชน
กับบริษัท และกําหนดใหมีหนวยงาน Compliance Unit เพื่อทําหนาที่กํากับการปฏิบัติงาน เปนตน
ในป 2558 บริษัทไดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกํากับดูแลกิจการ และจัดใหมีการอบรม เผยแพร เพื่อมั่นใจไดวากรรมการ ผู
บริหาร พนักงานทุกคน มีความเขาใจและสามารถนําแนวปฏิบตั ไิ ปสูก ารบริหารจัดการองคกรไดอยางแทจริง สามารถดาวนโหลดนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการไดที่ http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=4
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหสอดคลองกับหลัก
เกณฑ ASEAN CG Scorecard ดังนี้
1. กําหนดคาตอบแทนพนักงานที่สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท ทั้งระยะสั้น/ระยะยาว
2. ตั้งหนวยงาน Compliance Unit
3. การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการอยู ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
4. เปดเผยหลักเกณฑและกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการเปนรายบุคคล และคณะกรรมการชุดยอยทุกคณะ
เรื่องที่ไมไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีดังนี้
ขอ
1

เรื่อง

แนวทางการดําเนินการ

เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลลวงหนากอน ในป 2559 เปนตนไป เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระและเสนอ ชื่อบุคคล
วันประชุมผูถือหุน 1 เดือน
ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน 3 เดือน
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นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม

บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจภายใตจริยธรรมทางธุรกิจและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ควบคูไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและสังคมอยางตอ
เนื่อง โดยคํานึงถึงผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของตลอดจนทํากิจกรรมตางๆ เพื่อมีสวนในการดูแลสิ่งแวดลอมการสรางความเปนอยูที่ดีของคนในสังคม
และชุมชนเพือ่ นําไปสูก ารพัฒนาธุรกิจอยางยัง่ ยืนโดยมีนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม (Corporate Social Responsibility: CSR) ดังนี้
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทดําเนินธุรกิจอยางถูกตอง ตามกฎหมาย ขอบังคับและระเบียบที่เกี่ยวของ เปดเผยขอมูลที่สําคัญ โปรงใส สามารถตรวจสอบได ปฏิบัติตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และหลักปรัชญาของบริษัท โดยคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริษทั สงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรี ดําเนินการแขงขันธุรกิจอยางเปนธรรม หลีกเลีย่ งการดําเนินการทีอ่ าจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
และการละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมถึงการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจทุกขั้นตอน
การตอตานการทุจริต
บริษัทตอตานการทุจริต คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายตอการคอรรัปชั่นของบริษัทอยางเครงครัด
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลดานสิทธิมนุษยชนอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบประเด็น
ดานสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน
การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทจะปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม จัดใหมีสวัสดิการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อีกทั้งสนับสนุนความคิดในการสง
เสริมสิทธิแรงงาน และสวัสดิภาพทางสังคมของผูใชแรงงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการรับสมัครและจางงานทุกประการ
อยางเครงครัด
ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทมุงพัฒนาผลิตภัณฑที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค รวมถึงลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไขที่เปนธรรมและใหขอมูลผลิตภัณฑอยาง
ถูกตอง เพียงพอ ไมเกินความเปนจริง รักษาความลับของลูกคาไมนําไปใชเพื่อประโยชนในทางมิชอบ
การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทถือเปนภาระหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญในการสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม สิ่งแวดลอมและพัฒนาชุมชน เพื่อ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทยในดานตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อเปนการตอบแทนและคืนกําไรสูสังคม
การจัดการสิ่งแวดลอม
บริษทั ตระหนักและใหความสําคัญ โดยมีกระบวนการวิเคราะหความเสีย่ งและผลกระทบดานสิง่ แวดลอม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในกระบวนการ
ธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม
บริษัทสนับสนุนการสรางสรรค การพัฒนานวัตกรรมที่สรางความสมดุลของการดําเนินธุรกิจกับสิ่งแวดลอม เพื่อใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน
ทั้งนี้ บริษัทไดสงเสริมใหคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงานรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวขางตน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและมีสวนรวมใน
ความรับผิดชอบตอสังคมอยางยั่งยืนตอไป
การตอตานการทุจริตและการคอรรัปชั่น
โดยในป 2558 ไมมขี อ รองเรียนใดๆ มีการประเมินความเสีย่ งดานคอรรปั ชัน่ และบริษทั ไดเขารวมเปนภาคีเครือขายตอตานการทุจริตในโครงการแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) และมีแผนที่จะชักชวนคูคา เขารวมเปนภาคีดวยเมื่อบริษัทไดรับการรับรองเขารวมโครงการ
การพัฒนาอยางยั่งยืน
ภารกิจของบริษทั "ดานองคกร - มุง สูค วามเปนองคกรแหงการเรียนรู" ซึง่ มุง มัน่ และสงเสริมใหบคุ ลากรของบริษทั ไดมกี ารพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง
ทั้งความสามารถในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนไปตามปรัชญาของบริษัทและรูจักคุณคาของคน สังคม สิ่งแวดลอม จริยธรรม
ความรู และคุณภาพ เพื่อใชเปนแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน
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คนและองคกรที่เติบโตไปพรอมกัน
กาวไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง
รวมสรางสรรคสังคมที่ดี
การจัดทํารายงาน
บริษทั จัดทํารายงานความยัง่ ยืน ในป 2558 เปนปแรก ตามแนวทางการจัดทํารายงานแหงความยัง่ ยืนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอางอิงแนวทาง
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คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรวมประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในระหวางป 2558 โดยในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่
24 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษทั ไดพจิ ารณาความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยอางอิงจากแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึง่ ทีป่ ระชุมมีความเห็นวา “บริษทั ฯ มีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท” มีสาระสําคัญไดดังนี้
1. การควบคุมภายในองคกร
บริษัทไดกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได ไดแก การกําหนดแผนธุรกิจ วัตถุประสงคองคกร งบประมาณประจําป และดัชนีชี้วัดผล
งานหรือความสําเร็จของงาน (Key Performance Indicator : KPI) โดยพิจารณาความเปนไปไดอยางสมเหตุสมผลของเปาหมายทีก่ าํ หนดไว มีการกําหนด
โครงสรางองคกรใหสนับสนุนการดําเนินงานของฝายบริหาร และสนับสนุนใหการควบคุมภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน การแบงแยกหนาที่สวน
งานตางๆ เพือ่ ใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลระหวางกัน และมีงานตรวจสอบภายในซึง่ ขึน้ ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน นอกจากนี้ บริษทั ไดทบทวน
คูม อื หลักการกํากับดูแลกิจการ ซึง่ ประกอบดวยนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วของใหมขี อ มูลทีเ่ ปนปจจุบนั และสือ่ สารใหพนักงานทุกคน
รับทราบ รวมทั้งเผยแพรใหบุคคลภายนอกไดรับทราบดวย
สําหรับดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทไดเขารวมโครงการตอตานคอรรัปชั่นโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
(Collective Anti-Corruption: CAC) โดยมีการประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของกับการทุจริต และคอรรปั ชัน่ ภายในบริษทั รวมทัง้ กําหนดใหมกี ารสอบทานการ
ปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีมาตรการเพียงพอในการตอตาน และตรวจพบการทุจริตและคอรรัปชั่น
อยางมีประสิทธิภาพ
2. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทไดกําหนดนโยบาย กรอบ หลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปนเครื่องมือชวยใหบริษัทบรรลุวัตถุประสงค โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง มีอํานาจหนาที่สอดสองดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และผูบริหาร และพนักงานทุกคน มีหนาที่รับผิดชอบกําหนดวัตถุประสงคของ
ฝาย และจัดทําตารางการประเมินความเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก กําหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้งจัดทํารายงานที่เกี่ยวกับความ
เสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือปฏิบัติ ทั้งมีสวนรวมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงเพิ่มโอกาสแหงความสําเร็จ และลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย โดยกําหนดใหมีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของฝายตางๆ ทุกไตรมาส และรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงใหคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย 4 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีหนาทีใ่ นการควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝายบริหาร โดยฝายบริหารไดกาํ หนดระเบียบ
ปฏิบัติงานตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อสรางระบบควบคุมการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ซึ่งระบุขอบเขต อํานาจหนาที่
และลําดับชัน้ การอนุมตั ขิ องผูบ ริหารแตละระดับอยางชัดเจน รวมทัง้ คํานึงถึงความปลอดภัยของขอมูลดวย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณา
และอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบประจําป พิจารณาประเด็นสําคัญ โดยเสนอแนะใหฝา ยบริหารแกไข และใหมกี ารรายงานผลการแกไข มาตรการปองกันมิให
เกิดปญหาเดิมขึ้นอีก
กรณีที่มีการทําธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกัน บริษัทไดกําหนดใหกรรมการ และผูบริหารปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
โดยตองพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน สําหรับผูมีสวนไดเสียดังกลาวจะ
ไมมีสิทธิออกเสียง และมีการเปดเผยขอมูลเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริษทั กําหนดใหมกี ารจัดเก็บขอมูลทีส่ าํ คัญอยางเพียงพอ เพือ่ ใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจโดยการจัดสงขอมูลนําเสนอ พรอมเอกสารประกอบ
ขอเท็จจริงใหคณะกรรมการเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจลวงหนา 7 วันกอนการประชุม โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เปนศูนยติดตอเพื่อใหกรรมการบริษัท
สามารถติดตอขอขอมูลอืน่ ได นอกจากนีบ้ ริษทั ไดจดั เก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีตา งๆ ไวอยางครบถวน เปนหมวดหมู และไมไดรบั แจงจากผูส อบ
บัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้
บริษทั มีกระบวนการติดตอสือ่ สารกับภายนอกบริษทั และจัดใหมชี อ งทางการสือ่ สารพิเศษ หรือลับเพือ่ ใหบคุ คลภายนอกสามารถแจงขอมูล/เบาะแสเกีย่ วกับ
ทุจริต หรือคอรรัปชั่นแกบริษัทไดอยางปลอดภัย
5. ระบบการติดตาม
บริษัทไดมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวา ผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ระบบควบคุมภายในยังมี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหฝายบริหารจัดทํารายงานการดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายไตรมาส หรือเมื่อเกิดเหตุการณ ซึ่งในป 2558
มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 ครัง้ รวมทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดใหมกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในอยางสม่าํ เสมอ
โดยใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางอิสระของผูตรวจสอบภายใน
าป 2558
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สรุป คือ บริษัทไดจัดทําและรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ โดย
ครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดําเนินการ การกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วของ การปองกันรักษาทรัพยสนิ
และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทมีการตรวจสอบภายในโดยวาจางบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด และมีฝายตรวจสอบภายในของบริษัท ดําเนินการ
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของหนวยงานตางๆ ใหเปนไปตามแนวทางทีไ่ ดกาํ หนดไวตามแผนการตรวจสอบประจําปทไี่ ดรบั อนุมตั ิ รวมทัง้ เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือฝายบริหารแจงใหตรวจสอบกรณีพเิ ศษ (ถามี) และมอบหมายใหฝา ยตรวจสอบภายในของบริษทั ติดตามผลการแกไขปรับปรุงอยางตอเนือ่ ง
และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจากรายงานผลการตรวจสอบภายในป 2558 จัดทําโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ
จํากัด และฝายตรวจสอบภายใน ไมพบประเด็นความผิดพลาดที่เปนนัยสําคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ มีบุคลากรอยางเพียงพอ
ทีจ่ ะดําเนินการตามระบบควบคุมภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามระเบียบขอกําหนด และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของของหนวยงานราชการตางๆ
เปนไปอยางถูกตอง และไดมีการปองกันทรัพยสิน มิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รวมทั้งไดมีการปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง

การปองกันการใชขอมูลภายใน

คณะกรรมการบริษทั ไดใหความสําคัญกับเรือ่ งการดูแลการใชขอ มูลภายใน อันเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนัน้ บริษทั จึงได
กําหนดนโยบายการปองกันการใชขอ มูลภายในขึน้ (เปดเผยในคูม อื หลักการกํากับดูแลกิจการ) เพือ่ เปนการปองกันการใชขอ มูลภายในทีส่ าํ คัญของบริษทั
ที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน ไปใชเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น และแจงแนวทางดังกลาวใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
ตลอดจนกําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมายจัดสงรายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการ
เปนประจํา รวมทั้งใหมีการเปดเผยในรายงานประจําป

นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด

เพื่อใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกันและมีความเปนธรรมตามหลักการกํากับดูแลกิจการ และเปนแนวทางสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดชองทางการแจงขอรองเรียนและขอเสนอแนะตางๆ โดยเปดโอกาสใหพนักงาน และผูมีสวนไดเสียสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ตลอดจนสามารถแจงเบาะแสการคอรรัปชั่น การกระทําผิดกฎหมายได ผานเว็บไซตของบริษัท ภายใตหัวขอ "นักลงทุน
สัมพันธ (Investor Relation)/การแจงเบาะแส (Whistle Blowing Notice Policy) ทัง้ นีเ้ พือ่ นํามาตรวจสอบและดําเนินการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ในเรื่องดังกลาวตามขั้นตอนของบริษัทตอไป
โดยเบาะแสขอรองเรียนและขอเสนอแนะตางๆ จะไดรบั การพิจารณาและดําเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเปนรายกรณีไปโดยไมเปดเผยชือ่ ผู
แจง รวมทัง้ จัดเก็บขอมูลดังกลาวไวเปนความลับและมีมาตรการคุม ครองผูแ จงเพือ่ ใหมนั่ ใจไดวา จะไมไดรบั ผลกระทบใดๆ จากการแจงดังกลาวอยางแนนอน
บริษัทใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลผูแจงไวเปนความลับและไดกําหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวน ซึ่งเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรูเฉพาะ
ในกลุมบุคคลที่เกี่ยวดวยเทานั้น บริษัทจะใชขอมูลการแจงนี้เพื่อประโยชนในการบริหารงานและกํากับการปฏิบัติงานภายใน หรือเปดเผยตามคําสั่งโดย
ชอบดวยกฎหมาย ตามคําสั่งศาล และ/หรือตามคําสั่งของสํานักงาน ก.ล.ต, ตลท. หนวยงานราชการ และ/หรือหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ ตามความเหมาะสมตอไป
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• ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
กรรมการตรวจสอบของบริษัทไดพิจารณารายการระหวางกันตามประจําป 2558 แลวมีความเห็นวารายการซื้อขายผลิตภัณฑ และบริการรวมถึง
รายการซือ้ สินทรัพยระหวางกัน เปนรายการทีเ่ กิดขึน้ ตามปกติของบริษทั และเปนไปอยางสมเหตุสมผล และจําเปนตอการดําเนินธุรกิจของบริษทั โดย
การเขาทํารายการดังกลาวบริษทั ไดพจิ ารณาถึงประโยชนสงู สุดของบริษทั และผูถ อื หุน โดยรวมเปนสําคัญ โดยเงือ่ นไขตางๆ ของรายการระหวางกันที่
เกิดขึ้นจะถูกกําหนดใหเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป และราคาเปนไปตามกลไกการแขงขัน หรือเปนราคาที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม
แตกตางจากการทํารายการกับบุคคลภายนอก (Fair and at arm's length)
• มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
บริษทั มีขนั้ ตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหวางกัน คือ รายการระหวางกันตองอยูบ นพืน้ ฐานของความจําเปน มีความสมเหตุสมผล และยึดแนวทาง
ปฏิบัติเชนเดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก กรณีที่มีรายการระหวางกันของบริษัท หรือบริษัทรวมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปน
ในการเขาทํารายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติใน
อุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด และในกรณีที่มีรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญ บริษัทจะจัดให
ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการประชุมผูถือหุนตามแตกรณี
ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระ เปนผูใหความ
เห็นเกีย่ วกับรายการระหวางกันดังกลาว เพือ่ นําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถ อื หุน ตามแตกรณี โดย
กรรมการผูม สี ว นไดสว นเสียจะไมมสี ทิ ธิออกเสียงในรายการดังกลาว อีกทัง้ จะมีการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีต่ รวจ
สอบ หรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัท
• นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ในอนาคตบริษทั อาจมีความจําเปนทีจ่ ะตองเขาทํารายการระหวางกัน บริษทั จะปฏิบตั ใิ หเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และขอบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทัง้ เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี เรือ่ งการเปดเผยขอมูลเกีย่ ว
กับบุคคล หรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน ซึง่ กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ รวมถึงการปฏิบตั ติ ามขอกําหนดเกีย่ วกับการเปดเผยขอมูล
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไป กรณีการเขาทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นเปนปกติ เชน การจางผลิตชิ้นงาน การซื้อ
ผลิตภัณฑและวัตถุดิบ และการขายผลิตภัณฑ เปนรายการที่เกิดขึ้นตอเนื่องในอนาคต บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติใหเปน
ไปตามลักษณะการคาโดยทัว่ ไป โดยอางอิงกับราคาและเงือ่ นไขทีเ่ หมาะสม ใหมคี วามยุตธิ รรม สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาด
ที่ใชกับลูกคาทั่วไป รวมทั้งสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑของรายการที่เขาขายเปนรายการที่เกิดขึ้นเปนปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได
กําหนดใหมกี ารตรวจสอบการทํารายการระหวางกันโดยวาจางผูเ ชีย่ วชาญการตรวจสอบภายในมาดําเนินการตรวจสอบวา ไดปฏิบตั ติ ามระเบียบของ
บริษัท และเปนไปตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ
อยางไรก็ตาม หากมีการเขาทํารายการระหวางกันที่ไมเขาขายรายการที่เกิดขึ้นเปนปกติดังกลาวขางตน บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการ
เปดเผยขอมูลการทํารายการระหวางกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึง่ ทรัพยสนิ ของบริษทั และเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท และไดรับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้หากมีรายการระหวางกันเกิด
ขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวของมีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของรายการดังกลาว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัด
ใหมีบุคคลที่มีความรู ความชํานาญพิเศษ เชน ผูประเมินราคาทรัพยสินที่มีความเปนอิสระ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกัน โดยความ
เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใชประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุน
แลวแตกรณี เพื่อใหมีความมั่นใจวาการเขาทํารายการดังกลาวจะไมเปนการโยกยาย หรือถายเทผลประโยชนระหวางบริษัท หรือผูถือหุนของบริษัท
แตเปนการทํารายการที่บริษัทไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษทั เปนผูร บั ผิดชอบงบทางการเงินของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) และขอมูลทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจําป
งบการเงินดังกลาวจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ยางสม่าํ เสมอและ
ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังอยางดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน โดยงบ
การเงินของบริษัทไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนขอมูล
และเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏ
ในรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงไวในรายงานประจําปแลว
ในการนีบ้ ริษทั ไดแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบดวยกรรมการทีไ่ มเปนผูบ ริหาร เจาหนาทีห่ รือลูกจางบริษทั เปนผูร บั ผิดชอบเกีย่ วกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
การตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจและสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมี
เหตุผลวางบการเงินของบริษัทประจําป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 มีความเชื่อถือได โดยไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

(นายสริศ พัฒนะเมลือง)
กรรมการผูจัดการ

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและ
หมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยว
กับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไม
วาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูร บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี ซึง่ กําหนดใหขา พเจาปฏิบตั ติ ามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ใหไดความเชือ่ มัน่ อยางสมเหตุสมผลวา
งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ใหไดมาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธกี ารตรวจสอบ
ทีเ่ ลือกใชขนึ้ อยูก บั ดุลยพินจิ ของผูส อบบัญชี ซึง่ รวมถึง การประเมินความเสีย่ งจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวา
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกลาว ผูส อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วของกับการจัดทําและการนําเสนอ
งบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู ริหารใชและความสมเหตุสมผล
ของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั
ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเรื่องการบันทึกอะไหล บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเพื่อสะทอน
รายการปรับปรุงจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กลาว และไดนาํ เสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เพือ่ เปนขอมูลเปรียบเทียบ
โดยใชนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับการบันทึกอะไหลที่ไดเปลี่ยนแปลงใหมดวยเชนกัน ทั้งนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตอกรณีนี้แตอยางใด
เรื่องอื่น
งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ซึง่ นํามาใชเพือ่ จัดทํา งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2556 ตามที่กลาวในวรรคกอน ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

พูนนารถ เผาเจริญ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 24 พฤศจิกายน 2558
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
(หนวย: บาท)
หมายเหตุ

30 กันยายน 2558

30 กันยายน 2557

1 ตุลาคม 2556

(ปรับปรุงใหม)
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

8

648,179,430

412,761,478

213,006,575

101,681

100,651

99,354

9

479,462,536

492,492,034

615,765,904

10

243,031,997

319,916,215

426,152,297

6,865,668

6,590,844

7,016,150

1,377,641,312

1,231,861,222

1,262,040,280

เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว

11

25,704,000

25,704,000

25,704,000

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

12

131,478,984

133,672,096

135,922,607

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

13

1,181,633,750

1,228,182,379

1,137,113,834

สินทรัพยไมมีตัวตน

14

28,538,750

20,942,520

23,714,453

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

23

9,863,742

7,451,996

7,233,078

35,672,386

53,130,623

24,144,089

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

1,412,891,612

1,469,083,614

1,353,832,061

รวมสินทรัพย

2,790,532,924

2,700,944,836

2,615,872,341

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
(หนวย: บาท)
หมายเหตุ

30 กันยายน 2558

30 กันยายน 2557

1 ตุลาคม 2556

(ปรับปรุงใหม)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร

15

500,000,000

400,000,000

100,000,000

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

16

552,142,822

528,314,323

646,754,275

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

17

-

18,750,000

75,000,000

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

18

4,444,028

4,302,198

6,770,521

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

17,637,018

7,813,603

20,940,461

รวมหนี้สินหมุนเวียน

1,074,223,868

959,180,124

849,465,257

17

-

-

18,750,000

18

11,496,899

2,291,010

4,811,266

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

19

38,056,250

36,013,386

33,544,883

ประมาณการหนี้สิน

20

16,631,627

15,901,435

18,077,143

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

136,456

154,855

66,856

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

66,321,232

54,360,686

75,250,148

1,140,545,100

1,013,540,810

924,715,405

268,500,000

268,500,000

268,500,000

259,800,000

259,800,000

259,800,000

464,870,185

464,870,185

464,870,185

26,850,000

26,850,000

26,850,000

898,467,639

935,883,841

939,636,751

รวมสวนของผูถือหุน

1,649,987,824

1,687,404,026

1,691,156,936

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2,790,532,924

2,700,944,836

2,615,872,341

-

-

-

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป

รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 268,500,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 259,800,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
าป 2558
42 รายงานประจํ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

21

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
(หนวย: บาท)
หมายเหตุ

2558

2557
(ปรับปรุงใหม)

กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขาย

24

2,828,120,158

2,731,858,056

รายไดอื่น

37,399,883

28,176,294

รวมรายได

2,865,520,041

2,760,034,350

2,321,212,601

2,231,352,218

81,272,142

92,029,095

301,237,360

295,476,379

2,703,722,103

2,618,857,692

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได

161,797,938

141,176,658

คาใชจายทางการเงิน

(15,997,121)

(14,561,361)

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

145,800,817

126,615,297

(1,357,099)

(468,207)

144,443,718

126,147,090

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

144,443,718

126,147,090

0.56

0.49

259,800,000

259,800,000

คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย

คาใชจายภาษีเงินได

23

กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

กําไรตอหุน

25

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนําหนัก (หุน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
(หนวย: บาท)
2558

2557
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี

145,800,817

126,615,297

150,510,329

130,296,436

1,604,147

644,825

951,005

2,196,520

(4,468,260)

(1,095,606)

สํารองจากการประมาณการหนี้สิน

1,479,630

5,219,010

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

4,435,379

3,607,416

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

(1,050,114)

(1,277,545)

ดอกเบี้ยรับ

(1,055,328)

(1,043,098)

คาใชจายดอกเบี้ย

15,997,121

14,561,361

314,204,726

279,724,616

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

14,289,664

123,436,103

สินคาคงเหลือ

75,933,214

104,039,562

(256,294)

(573,264)

(31,463,172)

(28,986,534)

22,494,660

(112,039,876)

7,560,807

(501,803)

(3,160,353)

(8,445,630)

399,603,252

356,653,174

(15,994,763)

(14,552,141)

(1,524,766)

(12,313,611)

382,083,723

329,787,422

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
กําไรจากการจําหนาย/ตัดจําหนายอุปกรณ

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

าป 2558
44 รายงานประจํ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
(หนวย: บาท)
2558

2557
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น

(1,030)

(1,297)

(62,389,503)

(222,547,985)

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

(3,777,549)

(558,950)

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ

25,849,040

4,666,468

1,055,328

1,043,097

(39,263,714)

(217,398,667)

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น

100,000,000

300,000,000

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว

(18,750,000)

(75,000,000)

(6,792,137)

(7,733,852)

จายเงินปนผล

(181,859,920)

(129,900,000)

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(107,402,057)

87,366,148

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

235,417,952

199,754,903

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป

412,761,478

213,006,575

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป (หมายเหตุ 8)

648,179,430

412,761,478

-

-

เจาหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณลดลง

482,719

5,938,809

ซื้ออุปกรณภายใตสัญญาเชาการเงิน

7,840,602

2,745,272

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนภายใตสัญญาเชาการเงิน

8,299,254

-

โอนอุปกรณไปสินทรัพยไมมีตัวตน

5,526,000

6,030,610

48,921,409

-

เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายตามสัญญาเชาการเงิน

รายการที่ไมใชเงินสด

โอนสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นไปอุปกรณ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
(หนวย: บาท)
กําไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 - ตาม
ที่รายงานไวเดิม

ทุนเรือนหุนที่ออก

สวนเกินมูลคา

และชําระแลว

หุนสามัญ

จัดสรรแลว -

รวมสวนของ

สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร

ผูถือหุน

259,800,000

464,870,185

26,850,000

927,685,759

1,679,205,944

-

-

-

11,950,992

11,950,992

259,800,000

464,870,185

26,850,000

939,636,751

1,691,156,936

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 28)

-

-

- (129,900,000)

(129,900,000)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - ปรับปรุง
ใหม

-

-

-

126,147,090

126,147,090

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 หลังการปรับปรุง

259,800,000

464,870,185

26,850,000

935,883,841

1,687,404,026

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 - ตาม
ที่รายงานไวเดิม

259,800,000

464,870,185

26,850,000

924,532,459

1,676,052,644

-

-

-

11,351,382

11,351,382

259,800,000

464,870,185

26,850,000

935,883,841

1,687,404,026

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 28)

-

-

- (181,859,920)

(181,859,920)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

-

-

-

144,443,718

144,443,718

259,800,000

464,870,185

26,850,000

898,467,639

1,649,987,824

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชี
เกี่ยวกับการบันทึกอะไหล (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 - หลัง
การปรับปรุง

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชี
เกี่ยวกับการบันทึกอะไหล (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 หลังการปรับปรุง

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

าป 2558
46 รายงานประจํ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558
1.

ขอมูลทั่วไป
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯคือการผลิตและจําหนายสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต และชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต ที่
อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 หมูที่ 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี

2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามขอ กําหนดในประกาศกรมพั ฒ นาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริม่ มีผลบังคับในปบญ
ั ชีปจจุบนั
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
การนําเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ภาษีเงินได
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
สัญญาเชา
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
รายได
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ผลประโยชนของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
เงินลงทุนในบริษัทรวม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
สวนไดเสียในการรวมคา
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
งบการเงินระหวางกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
การดอยคาของสินทรัพย
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
สวนงานดําเนินงาน
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การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 27
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 32

สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ย นแปลงในหนี้ สิน ที่ เกิ ดขึ้น จากการรื้อถอน การบู รณะ และหนี้ สิ น ที่ มี
ลักษณะคลายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ฉบับที่ 5
สิ ท ธิ ใ นส ว นได เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อ ถอน การบู ร ณ ะและการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดลอม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 29 เรื่องการรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
ฉบับที่ 12
ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
ฉบับที่ 17
การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพยจากลูกคา
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีหุนปนผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กลาวขางตนไดรับการปรับปรุงและจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ซึ่งโดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความ
และการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมมีผลกระทบอยาง
เปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหมเปนจํานวนมาก ซึ่งมีผลบังคับใช
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 และ 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว
ไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวน
ใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน ฝายบริหาร
ของบริษัทฯเชือ่ วาจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ในปที่นํามาตรฐานดังกลาว มาถือปฏิบัติ อยางไร
ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กลาวขางตนบางฉบับมี การเปลีย่ นแปลงหลักการสําคัญซึ่งสามารถสรุปได
ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กําหนดใหกิจการตองรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร
ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตใหกิจการเลือกรับรูรายการดังกลาวทันที
ในกําไรขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรูในกําไรขาดทุนก็ได
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มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยูแตเดิมแลว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรือ่ ง การวัดมูลคายุติธรรม
มาตรฐานฉบั บนี้กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเป ดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม
กลาวคือ หากกิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินใดตามขอกําหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวของอื่น กิจการ
จะตองวัดมูลคายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปในการรับรูผลกระทบจากการ
เริ่มใชมาตรฐานนี้
จากการประเมินเบื้องตน ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ ตองบ
การเงินของบริษัทฯ
4.

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกอะไหล
ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญ ชีที่สําคัญ เกี่ยวกับการบันทึกอะไหล จากวิธีบันทึกเปน
คาใชจายเมื่อซื้อ เปนแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา และ
จะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช เพื่อใหสอดคลองกับปริมาณธุรกรรมของบริษัทฯในปจจุบัน สงผลให
ตนทุนการใชไปของอะไหลแสดงจํานวนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดง
เปนรายการแยกตางหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้
ณ วันที่
30 กันยายน 2558
งบแสดงฐานะการเงิน
สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเพิ่มขึ้น

8,805
8,805

ณ วันที่
30 กันยายน 2557
11,351
11,351

2558

(หนวย: พันบาท)
ณ วันที่
1 ตุลาคม 2556
11,951
11,951
(หนวย: พันบาท)
2557

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรขาดทุน:
ตนทุนขายเพิ่มขึ้น
กําไรสวนที่เปนของผูถอื หุนลดลง
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)

2,546
2,546
0.010

600
600
0.002

รายงานประจําป 2558
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) 49

5.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

5.1

การรับรูรายได
ขายสินคา
บริษัทฯรับรูรายไดจากการขายเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อ
แลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจาก
หักสวนลดแลว
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล

5.2

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึง
กําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช

5.3

ลูกหนี้การคา
ลู ก หนี้ ก ารค า แสดงมู ล ค า ตามจํ า นวนมู ล ค า สุ ท ธิ ที่ จ ะได รับ บริษั ท ฯบั น ทึ ก ค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ สํ า หรั บ ผลขาดทุ น
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการ
วิเคราะหอายุหนี้

5.4

สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอน หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแต
ราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนดังกลาววัดมูลคาตามวิธีตนทุนมาตรฐานซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริง และประกอบดวยตนทุน
วัตถุดิบ แรงงานและคาโสหุยในการผลิต
วัตถุดิบ อะไหลและวัสดุโรงงานแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา และจะ
ถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช

5.5

เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการ
ดอยคา (ถามี)
บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน

5.6

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมตนทุนการทํารายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ
จะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ
20 ป และ 40 ป คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
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บริษัทฯรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
5.7

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคา
ของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังนี้
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องมือและเครื่องใช
แมพิมพ
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

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

ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้งและกอสราง
บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ออกจากบัญ ชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย จะรับรูใน
สวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
5.8

สินทรัพยไมมีตัวตน
บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะ
ทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัด
จําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้
อายุการใหประโยชน
โปรแกรมคอมพิวเตอร

5.9

3 - 10

ป

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม
วาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออม
ซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอํานาจในการ
วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
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5.10 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชา
การเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของ
จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะ
บันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่
ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชา แลวแต
ระยะเวลาใดจะต่าํ กวา
สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชา
ดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอด
อายุของสัญญาเชา
5.11 เงินตราตางประเทศ
บริษัทฯแสดงงบการเงินเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่
เปน ตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแ ปลงคาเป นเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
5.12 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยที่ไมมี
ตัวตนอื่นของบริษัทฯหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับ คืนของสิน ทรัพยมี มูลคาต่ํ ากวามูลคาตามบั ญ ชีของสินทรัพ ยนั้ น ทั้งนี้มู ลคาที่คาดวาจะไดรับ คืน หมายถึงมูลค า
ยุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา
บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในงวด
กอนไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุน
จากการดอ ยคาที่รับรูในงวดกอนก็ตอเมื่อ มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนภาย
หลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผล
ขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีท่ีควรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยในงวดกอนๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนทันที
5.13 ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
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บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯจาย
สมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจายสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และโครงการผลประโยชน
ระยะยาวอื่นของพนักงาน ไดแก โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกําหนดระยะเวลา บริษัทฯถือวาเงินชดเชยดังกลาว
เปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของ
พนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการ
ประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
บริษัทฯรับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนหลังออก
จากงานของพนักงานในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงานในกําไรหรือขาดทุน
5.14 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมี
ความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ
สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
5.15 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
บริษัทฯรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญ ชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความ
เปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
บริษัทฯจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับ
ลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
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บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึก
โดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
6.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว
การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจใน
การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนใน
สินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาด
วาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่
เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสือ่ มราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคา
คงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด อ ยค า หากคาดว ามู ล ค า ที่ ค าดว าจะได รับ คื น ต่ํ า กว า มู ล ค าตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย นั้ น ในการนี้ ฝ า ยบริห าร
จําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไมไดใช
เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราว
และขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวาบริษัทฯควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชนและผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน

7.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข
ทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปไดดังนี้

าป 2558
54 รายงานประจํ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วของกัน
รายไดจากการขาย
ซื้อวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป
ซื้อสินทรัพย
คาลิขสิทธิ์

2558

2557

189
404
1
44

159
398
3
42

(หนวย: ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาที่ตกลงรวมกัน
รอยละ 2 ของยอดขายสุทธิ

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
2557

2558
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อนื่ - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

40,415

24,732

94

154

74,007

72,618

462

369

11,037

10,451

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 16)
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
คาลิขสิทธิ์คางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 บริษั ทฯมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการและ
ผูบริหาร ดังตอไปนี้
2558

8.

(หนวย: พันบาท)
2557

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน

92,449
2,546

93,624
1,970

รวม

94,995

95,594

2558
316
647,863
648,179

(หนวย: พันบาท)
2557
253
412,508
412,761

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

รายงานประจําป 2558
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) 55

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.05 ถึง 0.375 ตอป (2557: รอยละ 0.125
ถึง 0.50 ตอป)
9.

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
(หนวย: พันบาท)
2557

2558
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระไมเกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกีย่ วของกัน

40,415
40,415

24,725
7
24,732

403,368

435,456

4,248
14,613
422,229
(14,613)
407,616
448,031

2,124
573
13,009
451,162
(13,009)
438,153
462,885

94
58,251
58,345
(26,913)
31,432
479,463

154
56,366
56,520
(26,913)
29,607
492,492

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ ื่น - สุทธิ
10.

สินคาคงเหลือ
(หนวย: พันบาท)
ราคาทุน
2558
สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางผลิต

าป 2558
56 รายงานประจํ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

72,425
37,499

2557
(ปรับปรุงใหม)
73,877
45,437

การปรับลดราคาทุนใหเปน
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ
2558
2557
(1,302)
(163)

(1,095)
(139)

สินคาคงเหลือ - สุทธิ
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)
71,123
72,782
37,336
45,298

11.

วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหวางทาง
อะไหล

119,218
8,233
8,805

164,021
27,426
11,351

(1,683)
-

(962)
-

117,535
8,233
8,805

163,059
27,426
11,351

รวม

246,180

322,112

(3,148)

(2,196)

243,032

319,916

เงินลงทุนระยะยาว
(หนวย: พันบาท)
ชื่อบริษัท

ลักษณะ จัดตั้งขึ้น
ใน
ธุรกิจ
ประเทศ

ทุนชําระแลว
2558

Hi-Lex
Vietnam
Co., Ltd.
12.

ผลิต
เวียดนาม
USD
ชิ้นสวน
11,150,00
0
ยานยนต

2557
USD
11,150,00
0

สัดสวนเงินลงทุน
2558
รอยละ

2557
รอยละ

6.28

6.28

ราคาทุน
2558

2557

25,704

25,704

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทฯไดแกที่ดินและสิ่งปลูกสราง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
และ 2557 แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ที่ดินและสวน
อาคารและสวน
ปรับปรุงที่ดิน
ปรับปรุงอาคาร
รวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558:
ราคาทุน
93,510
161,877
255,387
หัก: คาเสื่อมราคาสะสม
(119,832)
(123,908)
(4,076)
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ
89,434
42,045
131,479
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557:
ราคาทุน
หัก: คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

93,510
(4,076)
89,434

161,877
(117,638)
44,239

255,387
(121,714)
133,673

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับป 2558 และ 2557 แสดงไดดังนี้

มูลคาตามบัญชีตนป
คาเสื่อมราคา
มูลคาตามบัญชีปลายป

2558
133,673
(2,194)
131,479

(หนวย: พันบาท)
2557
135,923
(2,250)
133,673

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯมีมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจํานวน 346 ลานบาท (2557: 327
ลานบาท) มูลคายุติธรรมของที่ดินและสิ่งปลูกสรางประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระซึ่งใชเกณฑราคาตลาด
รายงานประจําป 2558
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) 57

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯมีอาคารและสวนปรับปรุงที่ดินและอาคารจํานวนหนึ่งซึ่งตัด คาเสื่อมราคาหมดแลวแต
ยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 15 ลานบาท (2557:
15 ลานบาท)
13.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย: พันบาท)

ที่ดินและ

ราคาทุน
1 ตุลาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
30 กันยายน 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
30 กันยายน 2558
คาเสื่อมราคาสะสม
1 ตุลาคม 2556
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับ
สวนที่จําหนาย
30 กันยายน 2557
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับ
สวนที่จําหนาย
30 กันยายน 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี
30 กันยายน 2557
30 กันยายน 2558

เครื่องตกแตง
ติดตั้ง
สินทรัพย
อุปกรณสํานักงาน ระหวาง

เครื่องจักร
อุปกรณโรงงาน

สวน
ปรับปรุง
ที่ดิน

อาคาร
และ
สวน
ปรับปรุง
อาคาร

140,922
140,922
1,475
584
142,981

557,344 964,886
151
17,949
(63,490)
9,827 164,000
567,322 1,083,345
1,855
2,137
- (108,801)
5,552 170,865
574,729 1,147,546

และอุปกรณ

และอุปกรณ

ติดตั้งและ

ดําเนินงานอื่น

กอสราง

รวม

31,349
31,349
405
4,863
36,617

101,324
6,151
(7,220)
100,255
1,717
(5,764)
1,510
97,718

80,674
195,104
(179,858)
95,920
62,158
(45)
(139,978)
18,055

1,876,499
219,355
(70,710)
(6,031)
2,019,113
69,747
(114,610)
43,396
2,017,646

(21) (114,312) (543,718)
(6) (14,102) (87,693)

(22,826)
(3,135)

(58,508)
(13,749)

-

(739,385)
(118,685)

60,487
(27) (128,414) (570,924)
(36) (15,718) (106,242)

(25,961)
(4,131)

6,652
(65,605)
(12,183)

-

67,139
(790,931)
(138,310)

87,699
(63) (144,132) (589,467)

(30,092)

5,530
(72,258)

-

93,229
(836,012)

โรงงานอื่น

ยานพาหนะ

140,895

438,908

512,421

5,388

34,650

95,920 1,228,182

142,918

430,597

558,079

6,525

25,460

18,055 1,181,634

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2557 (จํานวน 103 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขาย สวนที่เหลือรวมอยูใ นคาใชจายในการขายและบริหาร)

118,685

2558 (จํานวน 123 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขาย สวนที่เหลือรวมอยูใ นคาใชจายในการขายและบริหาร)

138,310

าป 2558
58 รายงานประจํ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอุปกรณซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชี
เปนจํานวนเงิน 9 ลานบาท (2557: 5 ลานบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอน
หักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 288 ลานบาท (2557: 259 ลานบาท)
14.

สินทรัพยไมมีตวั ตน
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร
โปรแกรมคอมพิวเตอร

ระหวางติดตั้ง

รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558:
ราคาทุน

71,871

-

71,871

หัก: คาตัดจําหนายสะสม

(43,332)

-

(43,332)

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

28,539

-

28,539

ราคาทุน

51,753

2,515

54,268

หัก: คาตัดจําหนายสะสม

(33,325)

-

(33,325)

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

18,428

2,515

20,943

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557:

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป 2558 และ 2557 แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
2558

2557

มูลคาตามบัญชีตนป

20,943

23,714

ซื้อเพิ่ม

12,077

559

5,526

6,031

ตัดจําหนาย

(10,007)

(9,361)

มูลคาตามบัญชีปลายป

28,539

20,943

โอนเขา - ราคาตามบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาการเงิน โดยมีมูลคา
สุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 8 ลานบาท (2557: 2 ลานบาท)
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15.

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
(หนวย: พันบาท)
อัตราดอกเบีย้
ตั๋วสัญญาใชเงิน

(รอยละตอป)

2558

2557

MMR

500,000

400,000

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเปนเงินกูยืมสกุลบาทและไมตองใชหลักทรัพยค้ําประกัน
16.

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
รวม
17.

2558
74,007
309,286
38,212
130,638
552,143

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
ดังนี้

มีรายละเอียด
(หนวย: พันบาท)
18,750
(18,750)
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
หัก: ชําระคืนเงินกู
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
18.

(หนวย: พันบาท)
2557
72,618
301,740
44,081
109,875
528,314

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย
รวม
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป

าป 2558
60 รายงานประจํ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

2558
17,990
(2,049)
15,941
(4,444)

(หนวย: พันบาท)
2557
6,968
(375)
6,593
(4,302)

11,497

2,291

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเชาอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนใชในการดําเนินงานของกิจการโดย
มีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ป
บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชาการเงินดังนี้

19.

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
ดอกเบีย้ ตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่าํ ที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

(หนวย: พันบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
1 - 5 ป
รวม
ไมเกิน 1 ป
5,266
12,724
17,990
(822)
(1,227)
(2,049)
4,444
11,497
15,941

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
ดอกเบีย้ ตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่าํ ที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

(หนวย: พันบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
1 - 5 ป
รวม
ไมเกิน 1 ป
4,585
2,383
6,968
(283)
(92)
(375)
4,302
2,291
6,593

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
(หนวย: พันบาท)

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชนที่จายในระหวางป
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชนที่จายในระหวางป
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

สํารองโครงการ
ผลประโยชน หลัง
ออกจากงานของ
พนักงาน

สํารองผลประโยชน
ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน

32,158
2,544
753
(989)

1,387
258
52
(150)

33,545
2,802
805
(1,139)

34,466
3,207
900
(975)

1,547
272
56
(1,417)

36,013
3,479
956
(2,392)

37,598

458

38,056

รวม
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คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนแสดงไดดังนี้
2558
3,479
956
4,435

ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 จํานวนสะสมของผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
ประกันภัยของบริษัทฯซึ่งรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีจํานวนทั้งสิ้น 6 ลานบาท

(หนวย: พันบาท)
2557
2,802
805
3,607
หลักคณิตศาสตร

สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จํานวนพนักงาน (ขึ้นกับชวงอายุ)

2558
(รอยละตอป)
4.4
0.0 - 7.0

2557
(รอยละตอป)
4.4
0.0 - 7.0

0.0 - 20.0

0.0 - 20.0

จํ า นวนเงิ น ภาระผู ก พั น ตามโครงการผลประโยชน แ ละภาระผู ก พั น ที่ ถู ก ปรั บ ปรุ ง จาก
ประสบการณสําหรับปปจจุบันและสามปยอนหลังแสดงไดดังนี้

ป 2558
ป 2557
ป 2556
ป 2555
20.

จํานวนภาระผูกพัน
ตามโครงการผลประโยชน
สํารองโครงการ
ผลประโยชน
ผลประโยชน
หลังออกจากงาน ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน
ของพนักงาน
37,598
458
34,466
1,547
32,158
1,387
21,032
1,620

รวม
38,056
36,013
33,545
22,652

ผลของ

(หนวย: พันบาท)
จํานวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง
จากผลของประสบการณ
สํารองโครงการ
ผลประโยชน
ผลประโยชน
หลังออกจากงาน ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน
ของพนักงาน
รวม
6,155
296
6,451
-

ประมาณการหนี้สนิ
จํานวนเงินประมาณการหนี้สินเปนประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินคา โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
เพิ่มขึ้นในระหวางป
ลดลงจากรายจายที่เกิดขึ้นจริง
โอนกลับประมาณการหนี้สิน

าป 2558
62 รายงานประจํ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

(หนวย: พันบาท)
18,077
5,219
(1,675)
(5,720)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
เพิ่มขึ้นในระหวางป
ลดลงจากรายจายที่เกิดขึ้นจริง
โอนกลับประมาณการหนี้สิน

15,901
5,349
(749)
(3,869)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

16,632

บริษัทฯบันทึกประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินคา โดยตั้งขึ้นในอัตรารอยละของยอดขายซึ่งอัตราดังกลาวประมาณ
ขึ้นจากคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในอดีต
21.

สํารองตามกฎหมาย
ภายใต บ ทบั ญ ญั ติของมาตรา 116 แห งพระราชบั ญ ญั ติบ ริษั ท มหาชนจํากั ด พ.ศ. 2535 บริษั ท ฯตอ งจัดสรรกํ าไรสุ ท ธิ
ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี)
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไป
จายเงินปนผลได ในปจจุบัน บริษัทฯไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว

22.

คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
สํารองการรับประกันสินคา
คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต
ขาดทุนจากการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
23.

2558
515,154
140,504
10,007
7,725
5,349
17,702
1,371,367
9,390
951

(หนวย: พันบาท)
2557
517,600
120,935
9,361
4,892
5,219
19,256
1,322,167
5,213
2,196

2558

(หนวย: พันบาท)
2557

ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้

ภาษีเงินไดปจ จุบัน:
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3,769

687

(2,412)
1,357

(219)
468
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รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังนี้

145,801

(หนวย: พันบาท)
2557
(ปรับปรุงใหม)
126,615

20%
29,160
(2,336)

20%
25,323
(9,874)

(28,308)
1,204
(140)
1,777
(25,467)
1,357

(19,518)
1,167
(247)
3,617
(14,981)
468

2558
กําไรทางบัญชีกอ นภาษีเงินไดนิติบุคคล
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรทางบัญชีกอ นภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอ น
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:
การสงเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 24)
คาใชจายตองหาม
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น
อื่นๆ
รวม
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
ณ วันที่
30 กันยายน 2558
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนีส้ ินจากการรับประกันสินคา
ประมาณการหนีส้ ินคาใชจายสงเสริมการขาย
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อื่นๆ
สุทธิ
24.

(หนวย: พันบาท)
ณ วันที่
30 กันยายน 2557

8,192
94
1,142
499
755
10,682

7,098
44
720
318
47
8,227

760
58
818
9,864

739
36
775
7,452

การสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ณ
วันที่ 30 กันยายน 2558 สิทธิประโยชนที่สําคัญบางประการสามารถสรุปไดดังตอไปนี้

าป 2558
64 รายงานประจํ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

การผลิตสายควบคุมสําหรับ
ยานพาหนะและรางกระจก
รถยนต
การผลิตสายควบคุมสําหรับ
ยานพาหนะและรางกระจก
รถยนต
การผลิตสายควบคุมสําหรับ
ยานพาหนะและรางกระจก
รถยนต
การผลิตสายควบคุมสําหรับ
ยานพาหนะและรางกระจก
รถยนต

บัตรสงเสริม
การลงทุนเลขที่
1827(2)/2550
1715(2)/2555
1006(2)/2557
1539(2)/2557

การยกเวน
การยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
อากรขาเขา
สําหรับกําไรสุทธิ
สําหรับเครื่องจักร
เปนระยะเวลา
หมดอายุแลว
8 ป
จะหมดอายุ
ภายในวันที่
7 ธันวาคม 2557
จะหมดอายุ
ภายในวันที่
3 กรกฎาคม 2559
จะหมดอายุ
ภายในวันที่
28 ตุลาคม 2559

วันเริ่มใชสิทธิ
ในบัตรสงเสริม
1 กรกฎาคม 2550

7 ป

28 กุมภาพันธ 2556

7 ป

9 ธันวาคม 2556

7 ป

ยังไมเริ่มใชสิทธิ

รายไดของบริษัทฯจําแนกตามกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2558 และ 2557 สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
กิจการที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุน
2557
2558
รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายในประเทศ 2,305,064
37,654
รายไดจากการสงออก
2,342,718
รวมรายไดจากการขาย
25.

1,881,418
32,260
1,913,678

กิจการที่ไมไดรับ
การสงเสริมการลงทุน
2558
2557
369,557
115,845
485,402

728,087
90,093
818,180

รวม
2558

2557

2,674,621
153,499
2,828,120

2,609,505
122,353
2,731,858

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวย
จํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป

26.

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ข อ มู ล ส วนงานดํ า เนิ น งานที่ นํ า เสนอนี้ ส อดคล อ งกั บ รายงานภายในของบริษั ท ฯที่ ผู มี อํ านาจตั ด สิ น ใจสู งสุ ด ด า นการ
ดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน
บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานดําเนินงานที่รายงานเพียงสวนงานเดียว คือ การผลิตและจําหนายสายควบคุมรถยนต
และรถจักรยานยนต และชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย
บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใช
เกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพยรวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได กําไรจาก
การดําเนินงาน และสินทรัพยที่แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามสวนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว
รายงานประจําป 2558
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ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมศิ าสตร
บริษัทฯดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้น รายไดและสินทรัพยที่แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปน
การรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว
ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ
ในป 2558 บริษัทฯมีรายไดจากกลุมบริษัทรายใหญจํานวนสามกลุม เปนจํานวนเงินประมาณ 537 ลานบาท 469 ลานบาท
และ 432 ลานบาท (2557: จํานวนเงิน 487 ลานบาท 349 ลานบาท และ 513 ลานบาท ตามลําดับ)
27.

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญ ญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัท เอไอเอ จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวย
กองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 2558 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 8 ลานบาท (2557: 7 ลานบาท)

28.

เงินปนผล
เงินปนผล
อนุมัติโดย

เงินปนผล
เงินปนผลประจําปสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2556
เงินปนผลประจําปสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2557
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2558

จายตอหุน

(พันบาท)

(บาท)

129,900

0.50

129,900

0.50

51,960

0.20

181,860

0.70

ที่ประชุมสามัญผูถ ือหุนของบริษัทฯ เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2557
ที่ประชุมสามัญผูถ ือหุนของบริษัทฯ เมื่อวันที
27 มกราคม 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2558

รวมเงินปนผลสําหรับป 2558
29.

เงินปนผลจาย

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนเปนจํานวนเงิน 14 ลานบาท และ 0.04 ลานเหรียญสหรัฐ
(2557: 33 ลานบาท และ 0.3 ลานเหรียญสหรัฐ) ที่เกี่ยวของกับการซื้ออุปกรณ
29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและบริการ
บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชารถยนตและอุปกรณ และสัญญาบริการ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 5 ป
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บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
2558
2557
จายชําระ
ภายใน 1 ป
38
39
มากกวา 1 ปแตไมเกิน 4 ป
36
59
29.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว
บริษัทฯไดทําสัญญาคาสิทธิและรับความชวยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งในตางประเทศเพื่อการใช
เครื่องหมายการคา และรับขอมูลดานการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต โดยภายใตเงื่อนไข
ตามสัญญา บริษัทฯตองจายคาธรรมเนียมปละ 2 ครั้งตามอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558 บริษัทฯมีคาธรรมเนียมที่รับรูเปนคาใชจายภายใตสัญญาดังกลาวเปนจํานวนเงินประมาณ 44 ลานบาท (2557: 42
ลานบาท)
29.4 การค้ําประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยูเปนจํานวน 3
ลานบาท และ 0.04 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง
ประกอบดวยหนังสือค้ําประกันการใชไฟฟาและอื่นๆ
30.

เครื่องมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญ ของบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญ ชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการ
เปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินลงทุน เจาหนี้
การคา เงินกู ยืมระยะสั้ น และเงินกู ยืมระยะยาว บริษั ทฯมีความเสี่ยงที่ เกี่ย วขอ งกั บ เครื่อ งมื อทางการเงิน ดังกลาว และมี
นโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ
กําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปน
สาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาที่
หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้น
และเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับ
ขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยของ
บริษัทฯจึงอยูในระดับต่ํา
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการ
เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
รายงานประจําป 2558
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) 67

(หนวย: ลานบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
อัตราดอกเบีย้ คงที่
อัตราดอกเบีย้
ภายใน มากกวา 1 ปรับขึ้นลง
1 ป
ถึง 5 ป ตามราคาตลาด
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนระยะยาว

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

ไมมีอัตรา
ดอกเบีย้

อัตราดอกเบีย้
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

รวม

0.1
0.1

-

628.6
628.6

19.6
479.5
25.7
524.8

648.2
0.1
479.5
25.7
1,153.5

0.05 - 0.375
0.80 - 0.875
-

4.4
4.4

11.5
11.5

500.0
500.0

549.4
549.4

500.0
549.4
15.9
1,065.3

2.95 - 3.45
2.46 - 4.76

(หนวย: ลานบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
อัตราดอกเบีย้ คงที่
อัตราดอกเบีย้
ภายใน มากกวา 1
ปรับขึ้นลง
1 ป
ถึง 5 ป ตามราคาตลาด
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนระยะยาว

ไมมีอัตรา
ดอกเบีย้

อัตราดอกเบีย้
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

รวม

0.1
0.1

-

391.1
391.1

21.6
492.5
25.7
539.8

412.7
0.1
492.5
25.7
931.0

0.125 - 0.50
1.04 - 1.55
-

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร

-

-

400.0

-

400.0

3.15 - 3.47

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

-

-

-

528.3

528.3

-

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

-

-

18.8

-

18.8

4.85 - 4.98

หนี้สินทางการเงิน

าป 2558
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(หนวย: ลานบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
อัตราดอกเบีย้ คงที่
อัตราดอกเบีย้
ภายใน มากกวา 1
ปรับขึ้นลง
1 ป
ถึง 5 ป ตามราคาตลาด
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

ไมมีอัตรา
ดอกเบีย้

4.3

2.3

-

-

4.3

2.3

418.8

528.3

อัตราดอกเบีย้
รวม
ที่แทจริง
(รอยละตอป)
6.6 3.25 - 4.50
953.7

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯ
ไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยง
บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เยน

สินทรัพยทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน
2558
2557
(ลาน)
(ลาน)
1.2
0.9
5.3
3.3

หนี้สินทางการเงิน ณ
วันที่ 30 กันยายน
2558
2557
(ลาน)
(ลาน)
1.2
1.3
133.0
133.0

อัตราแลกเปลีย่ นเฉลี่ย
ณ วันที่ 30 กันยายน
2558
2557
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
36.37
32.37
0.30
0.30

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
เยน

30.2

จํานวนที่ซื้อ
(ลาน)
1.1
20.0

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
ของจํานวนที่ซื้อ
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
36.11 - 36.17
0.30

วันครบกําหนดตามสัญญา
มีนาคม 2559
มีนาคม 2559

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันหรือจายชําระหนี้สินในขณะที่ทั้งสอง
ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความ
เกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคา
ตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม
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31.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญ ของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯมีอัตราสวน
หนี้สินตอทุนเทากับ 0.69:1 (2557: 0.60:1)

32.

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเสนอการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2558 ในอัตรา 0.30 บาทตอหุน คิดเปนจํานวนเงิน 77.9 ลานบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯจะเสนอตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

33.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

าป 2558
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คําอธิบายและวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ประจําป 2558
ฐานะทางการเงิน
หนวย : ลานบาท

2556
ณ 30 ก.ย. 56

2557
ณ 30 ก.ย. 57

2558
ณ 30 ก.ย. 58

สินทรัพยหมุนเวียน

1,262.04

1,231.86

1,377.64

สินทรัพยรวม

2,615.87

2,700.94

2,790.53

หนี้สินหมุนเวียน

849.47

959.18

1,074.22

หนี้สินรวม

924.72

1,013.54

1,140.55

1,691.15

1,687.40

1,649.99

สวนของเจาของรวม
อัตราสวน

2556
(1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)

2557
(1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57)

2558
(1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)

อัตราสวนกําไรขั้นตน

19.54%

18.32%

17.92%

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

19.39%

7.48%

8.75%

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน

1.49

1.28

1.28

อัตราสวนหนี้ตอทุน

0.55

0.60

0.69

อัตราสวนกําไรขั้นตน (Gross Proﬁt Ratio) ของป 2558 ต่ํากวาป 2557 เนื่องจากตนทุนขายเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่มากกวายอดขาย
อัตราผลตอบแทนผูถ อื หุน (Return on Equity : ROE) ของป 2558 สูงกวาป 2557 เนือ่ งจากกําไรสุทธิทเี่ พิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอ น
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เทียบเทาป 2557
อัตราหนี้สินตอทุน (Debt/Equity Ratio) ในป 2558 เพิ่มขึ้นกวาปกอน เนื่องจากบริษัททําการกูยืมเงินระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย เพื่อใชเปนเงิน
ทุนหมุนเวียน

ผลการดําเนินงาน
หนวย : ลานบาท

2556
(1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)

% ตอ
ยอด
ขาย

2557
(1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57)

% ตอ
ยอด
ขาย

2558
(1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)

% ตอ
ยอด
ขาย

รายไดจากการขาย

3,655.87 100.00%

2,731.86 100.00%

2,828.12 100.00%

ตนทุนขาย

-2,941.50 -80.46%

-2,231.35 -81.68%

-2,321.21 -82.08%

-359.33 -13.15%

-345.11 -12.20%

ค า ใช จ า ยในการขายและ
บริหาร

-361.22

-9.88%

คาใชจายทางการเงิน

-9.70

-0.27%

-14.56

-0.53%

-16.00

-0.57%

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

-9.42

-0.26%

-0.47

-0.02%

-1.36

-0.05%

กํ า ไร (ขาดทุ น ) จากการ
เปลี่ ย นแปลงประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย

-6.11

-0.17%

-

-

-

-

327.92

8.97%

126.15

4.62%

144.44

5.11%

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ
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บริษทั ไดทาํ การปรับปรุงการผลิตและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนือ่ ง รวมถึงการเพิม่ สวนแบงทางการตลาด สงผลใหบริษทั มีรายไดและผลประกอบการดีขนึ้
ในป 2558 และประเมินวาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยนาจะฟนตัว และเติบโตไดมากขึ้นในป 2559
รายไดจากการขายในป 2558 เทากับ 2,828.12 ลานบาท เพิ่มขึ้น 96.26 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.52% เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน อัน
เนื่องมาจากปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากตลาดทดแทนที่ยังคงมีความตองการชิ้นสวนอยางตอเนื่องและรวมถึงตลาดสงออก
กําไรสุทธิของป 2558 เทากับ 144.44 ลานบาทสูงกวาป 2557 ที่มีกําไรสุทธิ 126.15 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.50% เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมคาใช
จายไดอยางมีประสิทธิภาพและมีรายไดอื่นเพิ่มขึ้น

าป 2558
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1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
รายการที่
1
2

ชื่อบริษัทผูจาย

ชื่อผูสอบบัญชี

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล

บจ. สํานักงาน อีวาย

ประเภท
ของงานตรวจสอบ

คาตอบแทน
ของงานตรวจสอบ

ตรวจสอบบัญชี

1,110,000

ตรวจสอบ BOI

225,000

รวมคาตอบแทนของงานตรวจสอบ

1,250,000

2. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)
คาตอบแทนของงานบริการอื่น

ประเภทของงานบริการอื่น
(non-audit service)

ผูใหบริการ

1

ที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชี

PwC*

698,122

-

2

ใหบริการที่ปรึกษา พิกัดอากร
กรมศุลกากร

บจก. แท็กซโปร

1,277,076

-

ใหบริการที่ปรึกษาดานกฏหมาย

สํานักกฏหมาย วีระวงค,
ชินวัฒนและ เพียงพนอ

676,181

-

ใหบริการที่ปรึกษาดานกฏหมาย

สํานักกฎหมายนิติรัฐภูมิ

105,000

-

2,756,379

-

รายการ

3

ชื่อบริษัทผูจาย

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

4

รวมคาตอบแทนสําหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)

สวนที่จายไปใน สวนที่จะ ตอง
ระหวางปบัญชี จาย ในอนาคต

*PwC = Price waterhouse Coopers ABAS Ltd.

3. ผูสอบบัญชี

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : (02) 264 9090
โทรสาร : (02) 264 0789
นางพูนนารถ
นายกฤษดา
นางสาววิสสุตา

เผาเจริญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238
เลิศวนา ผูส อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
จริยธนากร ผูส อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

ทั้งนี้ผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทานขางตน เปนผูสอบบัญชีที่มีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติที่ไดรับการยอมรับเปนผูสอบบัญชี
ของบริษทั และไดรบั ความเห็น ชอบจากสํานักงาน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
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73

ชื่อ-สกุล

1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร

วันที่ไดรับแตงตั้ง
2 เมษายน 2548

อายุ
(ป)

- ไมมี -

หลักสูตร : IOD

มัธยมศึกษา

คุณวุฒทิ างการศึกษา

83,115,000 หุน
(31.99%)

จํานวนหุน และสัดสวน
การถือหุนในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)
ความสัมพันธ

บิดานายทวีฉัตร จุฬางกูร
และนายกรกฤช จุฬางกูร
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท
ตําแหนง

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

2531 – ปจจุบัน

2534 – ปจจุบัน

2533 – ปจจุบัน

2531 – ปจจุบัน

2530 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
รองประธานกรรมการ

2529 – ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
2521 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
บริษัททั่วไป
2515 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
2517 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
2525 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ชวงเวลา

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิรค

บจ.ซัมมิท แอดวานซ แมททีเรียล

บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล

บจ.บางกอก อีเกิล วิง

บจ.ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเนนท

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี

ผลิตชิ้นสวนตัวถังรถยนตจากการปมขึ้นรูป
ชิ้นสวนทอไอเสีย

นําเขาผลิตภัณฑประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผน
รับจางตัดเหล็ก

ผลิต ขาย และรับจางทําพวงมาลัยรถยนตและ
กระปุกเกียรรถยนต

ผลิตชิ้นสวน Press Part

ผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิคส

ผลิต ขาย ชิ้นสวน Press Part ของรถยนตและ
รถจักรยานยนต
ผลิตชิ้นสวนประกอบใหอุตสาหกรรมยานยนต
ประเภท ซิงค พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ
ปลอกสาย
ผลิตตัวถังรถยนต และรับจางทําแบบพิมพ

บจ.ไทยออโตอินดัสตรี
บจ.คอมพลีท โอโตพารท

โรงงานประกอบเบาะรถยนตและรถจักรยานยนต
ทุกชนิด

ผลิตสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต
และชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต

ประเภทธุรกิจ

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ประสบการณทาํ งานยอนหลัง 5 ป

ไมมี

ประวัติการ
กระทําผิด

รายงานประจําป 2558
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) 75

นายสรรเสริญ จุฬางกูร (ตอ)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒทิ างการศึกษา

จํานวนหุน และสัดสวน
การถือหุนในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)
ความสัมพันธ

2540 – ปจจุบัน

2539 – ปจจุบัน

2539 – ปจจุบัน

2539 – ปจจุบัน

2538 – ปจจุบัน

2538 – ปจจุบัน

2538 – ปจจุบัน

2537 – ปจจุบัน

2537 – ปจจุบัน

2536 – ปจจุบัน

2534 – ปจจุบัน

2534 – ปจจุบัน

2534 – ปจจุบัน

ชวงเวลา

ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

บจ.ซัมมิท แอนเซ ออโตพารท

บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิรา

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร
แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี

บจ.อีสเทิรน พี.ยู.โฟม อินดัสตรี

บจ.เอส ที บี เท็กซไทล อินดัสตรี

บจ.ไทยซีทเบลท

บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด พรูฟ

บจ.ซัมมิท โชวา แมนูแฟคเจอริ่ง

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท
แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ.โอโต แอดวานซ แมททีเรียล
แมนูแฟคเจอริ่ง

บจ.ซัมมิท คอรปอเรชั่น

ประสบการณทาํ งานยอนหลัง 5 ป

ผลิตชิ้นสวนผลิตภัณฑระบบล็อคประตูรถยนต
ฝากระโปรงรถยนต, ฝากระบะทาย, หวงล็อค
ประตู

ผลิต ขาย แกนคอมารถยนต รวมทั้งชิ้นสวน
อะไหลและอุปกรณยานพาหนะทุกชนิด

ผลิตชิ้นสวนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต
และอิเล็กทรอนิคส และอื่นๆ
ผลิตทอไอเสียรถยนต และผลิตชิ้นสวนประกอบ
รถยนต
ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต

ผลิตชิ้นสวนรถยนตประเภทโฟมเบาะรถยนต

ผลิตและขายผลิตภัณฑเข็มขัดนิรภัยและสาย
เข็มขัดนิรภัย
ผลิตผาสําหรับหุมเบาะรถยนต

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผนพลาสติก
แผนเสนใยอัดและแผนพลาสติกเพื่อใชประกอบ
รถยนตและรถจักรยานยนต
ผลิตโชคอัพ ชิน้ สวนเครื่องยนตระบบสงกําลัง
ระบบเบรค ระบบกันสะเทือนหรือระบบสติริ่ง
ผลิตชิ้นสวนยานยนต Mel Sheet, Resin Felt

ผลิตโครงเบาะพรอมพนักพิงและอุปกรณเลือ่ น

ลงทุนและถือหุนในกิจการอื่นๆ

ประเภทธุรกิจ

ประวัติการ
กระทําผิด

าป 2558
76 รายงานประจํ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

นายสรรเสริญ จุฬางกูร (ตอ)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒทิ างการศึกษา

จํานวนหุน และสัดสวน
การถือหุนในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)
ความสัมพันธ

ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

2545 – ปจจุบัน

2545 – ปจจุบัน

2546 – ปจจุบัน

2547 – ปจจุบัน

2547 – ปจจุบัน

2546 – ปจจุบัน

2545 – ปจจุบัน

2542 – ปจจุบัน

2541 – ปจจุบัน

2541 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ

ตําแหนง

2540 – ปจจุบัน

ชวงเวลา

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

ธุรกิจใหเชา

ผลิตและพิมพลายไม และเคลือบชิน้ สวนรถยนต

ผลิตและออกแบบแมพิมพ เครื่องฉีดพลาสติก
โลหะงานไม

ประเภทธุรกิจ

บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ง

บจ.เจ อา เค โอโตพารท

บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม

บจ.ฮายามา อินเตอรเทรด

บจ.ซัมมิท วินดมิลล กอลฟคลับ

บจ.ออโต อินทีเรียร โปรดักส

ผลิตเบรคมือรถยนต

ผลิตชิ้นสวนรถยนต

ผลิตชิ้นสวนเบาะทีน่ ั่งรถยนต

จําหนายชิน้ งานพรม แผนยางที่ใชกับรถยนต

ประกอบกิจการสนามกอลฟ

ผลิต นําเขา สงออก และรับจางผลิตพรมปูพื้น
หัวหมอนเบาะรถยนต

บจ.จอหนสัน คอนโทรลส แอนด ซัมมิท ผลิตเบาะนั่งรถยนต
อินทีเรียส
บจ.เอช เอส เอช
ลงทุนและถือหุนในกิจการอื่น

บจ.ซัมมิท อินดัสตรี้ (ประเทศไทย)

บจ.โมเดิรน โปรดักส อินดัสตรี

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร

ประสบการณทาํ งานยอนหลัง 5 ป

ประวัติการ
กระทําผิด

รายงานประจําป 2558
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) 77

นายสรรเสริญ จุฬางกูร (ตอ)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒทิ างการศึกษา

จํานวนหุน และสัดสวน
การถือหุนในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)
ความสัมพันธ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
ประธานกรรมการ

2549 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน

2551 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน

ตําแหนง

2548 – ปจจุบัน

ชวงเวลา

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประกอบกิจการฝกอบรม

ประกอบกิจการผลิตชิน้ สวนรถยนต

ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑยานยนตและสอบเทียบเครื่องมือวัด
วิเคราะหวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบ
เครื่องมือ แมพิมพและกระบวนการผลิตชิ้นสวน
ยานยนต

ประกอบกิจการผลิต และจําหนายสินคา
อุปกรณตกแตงรถยนต

ประกอบกิจการสนามกอลฟ

ประกอบกิจการการพิมพ

ผลิ ต หรื อ รั บ จ า งผลิ ต เครื่ อ งมื อ ผลิ ต ชิ้ น ส ว น
ตัวถังรถยนตและชิ้นสวนอะไหลรถยนตอื่นๆ

ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้งชิ้นสวนประกอบ
และอุปกรณของยานพาหนะ

ผลิตเพื่อขายและสงออกซึ่งวัสดุกนั เสียงสําหรับ
รถยนต

บจ. ซัมมิท คียเลกซ (ประเทศไทย)

ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นสวนอะไหลและ
อุปกรณของยานพาหนะ

บจ.สตีล อัลลายแอนซเซอรวสิ เซ็นเตอร Coil Stee, Slitter Steel

บจ.เซ็นทรัล มอเตอรวลี (ประเทศไทย) กระทะลอ

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล
เดเวลอปเมนท เซ็นเตอร

บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร ซัมมิท

บจ.ซัมมิท อารแอนดดี เซ็นเตอร

บจ.แคสมา เรสซิ่ง

บจ.ซัมมิท กรีนวัลเลย เชียงใหม
กอลฟคลับ

บจ.ซัมมิท ออนกรีน มีเดีย

บจ.ท็อป ไฟล อิเล็คทรอนิค แอนด
โอโตโมทีฟ

บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ
แมนูแฟคเจอริ่ง

บจ.ซัมมิท รีเทอร นิทโตกุ ซาวด พรูฟ

ประสบการณทาํ งานยอนหลัง 5 ป

ประวัติการ
กระทําผิด

าป 2558
78 รายงานประจํ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

2. นายชูทอง พัฒนะเมลือง

วันที่ไดรับแตงตั้ง
2 เมษายน 2548

3. นายสริศ พัฒนะเมลือง

40

71

ชื่อ-สกุล

วันที่ไดรับแตงตั้ง
2 เมษายน 2548

อายุ
(ป)

โดยสถาบันอื่นๆ
- การสืบทอดธุรกิจ
ครอบครัวอยางยั่งยืน
รุนที่ 5/2010 (บจ. แฟมี
ลี่ บิสสิเนส โซไซตี้)

หลักสูตร: IOD
- Director Certification
Program
(DCP42/2004)

ปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ
New Hampshire
College,
สหรัฐอเมริกา

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

460,200 หุน
(0.18%)

2547 - ปจจุบัน

2539 - ปจจุบัน

2538 - ปจจุบัน

บริษัททั่วไป
2525 - ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
2521 - ปจจุบัน

ชวงเวลา

2547 – ปจจุบัน

2547 – ปจจุบัน

บริษัททั่วไป
2539 – ปจจุบัน

บุตรนายชูทอง พัฒนะเมลือง บริษัทจดทะเบียน
2547 – ปจจุบัน

จํานวนหุน และสัดสวน
คุณวุฒทิ างการศึกษา การถือหุนในบริษัท (%)
ความสัมพันธ
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)
ปริญญาโท
16,997,400 หุน บิดานายสริศ พัฒนะเมลือง
สาขาวิชารัฐศาสตร
(6.54%)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ผูจัดการทั่วไป - สวนงานปฏิบัติการ
ธุรกิจ (รักษาการ)
ผูจัดการทั่วไป - สวนงานจัดหา
(รักษาการ)

ประธานบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ประธานบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

รองประธานกรรมการ
รองประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร
แมนูแฟคเจอริ่ง

บจ.คอมพลีท โอโตพารท

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิรา

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

บจ.อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร
แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิรา

บจ.คอมพลีท โอโตพารท

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ประสบการณทาํ งานยอนหลัง 5 ป

ผลิตชิ้นสวนประกอบใหอุตสาหกรรมยานยนต
ประเภทซิงค พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง ปลอก สาย
ผลิตชิ้นสวนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต
และอิเล็กทรอนิคสและอื่นๆ

ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต

ผลิตสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต
และชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต

ใหเชาและจําหนายโรงงานสําเร็จรูป

ผลิตชิ้นสวนประกอบใหอุตสาหกรรมยานยนต
ประเภท ซิงค พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ
ปลอกสาย
ผลิตชิ้นสวนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต
และอิเล็กทรอนิคส และอื่นๆ
ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต

ผลิตสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต
และชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต

ประเภทธุรกิจ

ไมมี

ไมมี

ประวัติการ
กระทําผิด

รายงานประจําป 2558
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) 79

วันที่ไดรับแตงตั้ง
2 เมษายน 2548

- ไมมี -

หลักสูตร: IOD

Mechanical
Engineering, Faculty
of Technology,
Shizuoka University,
ญี่ปุน

77

4. นายมากาโต เทราอุรา

คุณวุฒทิ างการศึกษา

โดยสถาบันอื่นๆ (ตอ)
- TLCA Executive
Development Program
รุนที่ 12/2013 (SET)

อายุ
(ป)

นายสริศ พัฒนะเมลือง (ตอ)

ชื่อ-สกุล

ไมมี

จํานวนหุน และสัดสวน
การถือหุนในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)

ไมมี

ความสัมพันธ

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

2516 – ปจจุบัน
2518 – ปจจุบัน
2521 – ปจจุบัน
2523 – ปจจุบัน
2524 – ปจจุบัน
2528 – ปจจุบัน
2532 – ปจจุบัน
2532 – ปจจุบัน
2532 – ปจจุบัน

กรรมการ

2516 - ปจจุบัน

2515 – ปจจุบัน

บริษัททั่วไป

2524 – ปจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

2556 – ปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ตําแหนง

2554 – 2556
(กรกฎาคม)

ชวงเวลา

ประเภทธุรกิจ

PT. HI-LEX Parts. Indonesia

HI-LEX Shimane, Inc.

HI-LEX Controls Inc.

Izushi Cable, Inc.

HI-LEX Saitama, Inc.

Dae Dong System Co., Ltd.

PT. HI-LEX Indonesia

HI-LEX Corporation

HI-LEX KANTO, Inc.

Tajima TSK, Inc.

TSK (Korea) Co., Ltd.

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต และ
Rear Slider
ผลิตสายควบคุมรถยนตและชุดควบคุมราง
กระจกหนาตางรถยนต
ผลิตชิ้นสวนยานยนต

ผลิตสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต
และชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต
ผลิตสายควบคุมรถยนต

ผลิตสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต
และชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต
ผลิตสายควบคุมรถยนต

ผลิตสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต

ผลิตสายควบคุมรถยนต

ผลิตชิ้นสวนยานยนต

ผลิตสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต

ผลิตสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต
และชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต

ออกแบบและจัดสรางแมพิมพทุกชนิดทุกประเภท
รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช เครื่องจักรและอุปกรณที่
เกี่ยวของ
บจ. โบลตัน คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) ผลิตนอตตัวผูส ําหรับรถและอุตสาหกรรม

ชื่อหนวยงาน/บริษัท
บจ.พี. ทูลลิ่ง

ประสบการณทาํ งานยอนหลัง 5 ป

ไมมี

ประวัติการ
กระทําผิด

าป 2558
80 รายงานประจํ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

นายมากาโต เทราอุรา (ตอ)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒทิ างการศึกษา

จํานวนหุน และสัดสวน
การถือหุนในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)
ความสัมพันธ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2535 – ปจจุบัน
2536 – ปจจุบัน

2538 – ปจจุบัน
2542 – ปจจุบัน
2542 – ปจจุบัน
2543 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน
2546 – ปจจุบัน
2549– ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2551- ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน

ตําแหนง

2535 – ปจจุบัน

ชวงเวลา

ผลิตสายควบคุมรถยนตและชุดควบคุมราง
กระจกหนาตางรถยนต
ผลิตชิ้นสวนสําหรับรถยนต

ผลิตสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต
และชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต
ผลิตสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต
และชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต
ผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต

ผลิตสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต
และชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต

บริษัทผูถือหุน

ผลิตสายควบคุมรถยนต และรถจักรยานยนต

ประเภทธุรกิจ

Corp.

Guangzhou TSK Control Cable
Co., Ltd.
Yantai TSK Cable System Co., Ltd. ผลิตสายควบคุมรถยนตและชุดควบคุมราง
กระจกหนาตางรถยนต
Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)
ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต และ
Door Module
HI-LEX Hungary Cable System
ผลิตสายควบคุมรถยนต
Manufacturing LLC.
Guangdong HI-LEX Cable System ผลิตสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต
Co., Ltd.
และชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต
Changchun HI-LEX Auto Cable
ผลิตสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต
Co., Ltd.
และชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต
Daedong HI-LEX of America Inc.
ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต และ
LLC.
Door Module
Sun Medical Technology Research ผลิตอุปกรณทางการแพทย

HI-LEX Cable System Co., Ltd.

HI-LEX Vietnam Co., Ltd.

Chongqing HI-LEX Cable System
Group Co., Ltd.
HI-LEX India Private Ltd.

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

TSK of America Inc.

ชื่อหนวยงาน/บริษัท
HI-LEX America Inc.

ประสบการณทาํ งานยอนหลัง 5 ป

ประวัติการ
กระทําผิด

รายงานประจําป 2558
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) 81

วันที่ไดรับแตงตั้ง
2 เมษายน 2548

5. นายทวีฉตั ร จุฬางกูร

นายมากาโต เทราอุรา (ตอ)

ชื่อ-สกุล

43

อายุ
(ป)

หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP109/2014)

ปริญญาโท
สาขา Finance
Webster University

คุณวุฒทิ างการศึกษา

20,532,000 หุน
(7.90%)

จํานวนหุน และสัดสวน
การถือหุนในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)

บุตรนายสรรเสริญ จุฬางกูร

ความสัมพันธ

2545 – ปจจุบัน

2545 – ปจจุบัน

ผลิตและพิมพลายไม และเคลือบชิน้ สวนรถยนต

บจ.โมเดิรน โปรดักส อินดัสตรี

บจ.ซัมมิท คอรปอเรชั่น

กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ผลิตทอไอเสียรถยนต และผลิตชิ้นสวนประกอบ
รถยนต
ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต

บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี

2545 – ปจจุบัน

ผลิตชิ้นสวนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต
และอิเล็กทรอนิคส และอื่นๆ
ผลิตชิ้นสวนรถยนตประเภทโฟมเบาะรถยนต

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร
แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ.อีสเทิรน พี.ยู. โฟม อินดัสตรี

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท แมนู
แฟคเจอริ่ง

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

โรงงานประกอบเบาะรถยนตและรถจักรยานยนต
ทุกชนิด
ผลิตโครงเบาะพรอมพนักพิงและอุปกรณเลือ่ น

ลงทุนและถือหุนในกิจการอื่นๆ

ธุรกิจใหเชา

ผลิตชิ้นสวนยานยนต Mel Sheet, Resin Felt

บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด พรูฟ

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิรา

ผลิตตัวถังรถยนต และรับจางทําแบบพิมพ

ผลิตสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต
และชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต

ผลิตอุปกรณการแพทย

กระจกหนาตางรถยนต

ผลิตสายควบคุมรถยนตและชุดควบคุมราง

ประเภทธุรกิจ

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

Device Co., Ltd.

Chongqing Evaheart Medical

บจ.ซัมมิท อินดัสตรี้ (ประเทศไทย)

กรรมการ

2557 - ปจจุบัน

PT. HI-LEX Cirebon

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
2546 – ปจจุบัน กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
บริษัททั่วไป
2536 – ปจจุบัน กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
2537 – ปจจุบัน กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
2538 – ปจจุบัน กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
2538 – ปจจุบัน กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
2539 – ปจจุบัน กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
2539 – ปจจุบัน กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
2541 – ปจจุบัน กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
2541 – ปจจุบัน กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

ตําแหนง

2557 - ปจจุบัน

ชวงเวลา

ประสบการณทาํ งานยอนหลัง 5 ป

ไมมี

ประวัติการ
กระทําผิด

าป 2558
82 รายงานประจํ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

นายทวีฉตั ร จุฬางกูร (ตอ)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒทิ างการศึกษา

จํานวนหุน และสัดสวน
การถือหุนในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)
ความสัมพันธ

กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

2546 – ปจจุบัน

2547 – ปจจุบัน

2550 – ปจจุบัน

2549 – ปจจุบัน

2547 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน

2546 – ปจจุบัน

2545 – ปจจุบัน

2545 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ตําแหนง

2545 – ปจจุบัน

2545 – ปจจุบัน

2545 – ปจจุบัน

2545 – ปจจุบัน

2545 – ปจจุบัน

2545 - ปจจุบัน

ชวงเวลา

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

ผลิตผาสําหรับหุมเบาะรถยนต

ผลิตชิ้นสวนตัวถังรถยนตจากการปมขึ้นรูป
ชิ้นสวนทอไอเสีย
นําเขาผลิตภัณฑประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผน
รับจางตัดเหล็ก
ผลิตและออกแบบแมพิมพ เครื่องฉีดพลาสติก
โลหะงานไม
ผลิต นําเขา สงออก และรับจางผลิตพรมปูพื้น
หัวหมอนเบาะรถยนต
ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผนพลาสติก
แผนเสนใยอัดและแผนพลาสติก เพื่อใชประกอบ
รถยนตและรถจักรยานยนต
ประกอบกิจการสนามกอลฟ

ประเภทธุรกิจ

บจ.เจ อา เค โอโตพารท
บจ.ท็อป ไฟล อิเล็คทรอนิค แอนด
โอโตโมทีฟ
บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ
แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ.ซัมมิท ออนกรีน มีเดีย

บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ง

บจ.คอมพลีท โอโตพารท

ผลิตชิ้นสวนรถยนต
ผลิตหรือรับจางผลิตเครื่องมือ ผลิตชิน้ สวน
ตัวถังรถยนตและชิ้นสวนอะไหลรถยนตอื่น ๆ
ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้งชิ้นสวนประกอบ
และอุปกรณของยานพาหนะ
ประกอบกิจการการพิมพ

ผลิตชิ้นสวนประกอบใหอุตสาหกรรมยานยนต
ประเภท ซิงค พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ
ปลอกสาย
ผลิตเบรคมือรถยนต

ผลิต ขาย และรับจางทําพวงมาลัยรถยนตและ
กระปุกเกียรรถยนต
บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม ผลิตชิ้นสวนเบาะทีน่ ั่งรถยนต

บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล

บจ.เอส ที บี เท็กซไทล อินดัสตรี

บจ.ซัมมิท วินดมิลล กอลฟคลับ

บจ.โอโต แอดวานซ แมททีเรียลแมนู
แฟคเจอริ่ง

บจ.ออโต อินทีเรียร โปรดักส

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร

บจ.ซัมมิท แอดวานซ แมททีเรียล

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิรค

ประสบการณทาํ งานยอนหลัง 5 ป
ประวัติการ
กระทําผิด

รายงานประจําป 2558
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) 83

วันที่ไดรับแตงตั้ง
13 พฤศจิกายน 2551

6. นายกรกฤช จุฬางกูร

นายทวีฉตั ร จุฬางกูร (ตอ)

ชื่อ-สกุล

37

อายุ
(ป)

ปริญญาโท
สาขา Technol ogy
Management Program,
American Inter Continental
University, Los Angeles,
สหรัฐอเมริกา

คุณวุฒทิ างการศึกษา

4,000,000 หุน
(1.54%)

จํานวนหุน และสัดสวน
การถือหุนในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)

บุตรนายสรรเสริญ จุฬางกูร

ความสัมพันธ

กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

2551 – ปจจุบัน

2556 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

2547 – ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2548 – ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
2552 – ปจจุบัน กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
บริษัททั่วไป
2539 – ปจจุบัน กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

2551 – ปจจุบัน

2550 – ปจจุบัน

2550 – ปจจุบัน

2550 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ตําแหนง

2550 – ปจจุบัน

ชวงเวลา
ชื่อหนวยงาน/บริษัท

บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง

บจ.ไทยออโตอินดัสตรี

ผลิต ขาย แกนคอมารถยนต รวมทั้งชิ้นสวน
อะไหลและอุปกรณยานพาหนะทุกชนิด

ผลิต ขาย ชิ้นสวน Press Part ของรถยนต และ
รถจักรยานยนต

ผลิตเบรคมือรถยนต

ผลิตทอไอเสียรถยนต และผลิตชิ้นสวนประกอบ
รถยนต

บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ง

ผลิตสายควบคุมรถยนต และรถจักรยานยนต
และชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต

ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑยานยนตและสอบเทียบเครือ่ งมือวัด
วิเคราะหวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบ
เครื่องมือ แมพิมพและกระบวนการผลิตชิ้นสวน
ยานยนต
ผลิตนอตตัวผูส ําหรับรถและอุตสาหกรรม

ประกอบกิจการผลิต และจําหนายสินคาอุปกรณ
ตกแตงรถยนต
ประกอบกิจการ หา ซือ้ ขายและใหเชาเกีย่ วกับ
สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยทกุ ประเภท
ประกอบกิจการจัดหา ซื้อ ขาย และใหเชาเครือ่ งจัก
รวมทั้งอุปกรณชนิ้ สวนของสินคา
ประเภทดังกลาวทุกประเภท
ประกอบกิจการฝกอบรม

ประกอบกิจการสนามกอลฟ

ประเภทธุรกิจ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

บจก. โบลตัน คอรปอเรชั่น (ประเทศ
ไทย)

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล
เดเวลอปเมนท เซ็นเตอร
บจ.ซัมมิท อารแอนดดี เซ็นเตอร

บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอรตี้ แอ็คเซ็ส

บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอรปอเรชัน่

บจ.ซัมมิท กรีนวัลเลย เชียงใหม
กอลฟคลับ
บจ.แคสมา เรสซิ่ง

ประสบการณทาํ งานยอนหลัง 5 ป

ไมมี

ประวัติการ
กระทําผิด

าป 2558
84 รายงานประจํ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

นายกรกฤช จุฬางกูร (ตอ)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP 77/2009)
- RE-CU SENIOR (RE-38 /
2011)
- TLCA Executive
Development Program
(9/2012)
- สรางนักลงทุนไทยในการไป
ลงทุนตางประเทศ โดยศูนย
พัฒนาการลงทุนไทยใน
ตางประเทศ
(TOISC : 2012)
- Future Entrepreneurs
Forum (FEF 1/2013)

คุณวุฒทิ างการศึกษา

จํานวนหุน และสัดสวน
การถือหุนในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)
ความสัมพันธ

รองประธานบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

2549 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

2551 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

2552 – ปจจุบัน

2551 – ปจจุบัน

2551 – ปจจุบัน

2550 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ

2550 – ปจจุบัน

2550 – ปจจุบัน

2550 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ตําแหนง

2549 – ปจจุบัน

ชวงเวลา

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิรค

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล
เดเวลอปเมนท เซ็นเตอร
บจ.ซัมมิท อารแอนดดี เซ็นเตอร

บจ.ซัมมิท แอดวานซ แมททีเรียล

บจ.ไทยซีทเบลท

บจ.แคสมา เรสซิ่ง

บจ.ซัมมิท กรีนวัลเลย เชียงใหม
กอลฟคลับ

บจ.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ
แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ.ซัมมิท ออนกรีน มีเดีย

บจ.ซัมมิท แอนเซ ออโตพารท

ประสบการณทาํ งานยอนหลัง 5 ป

โรงงานประกอบเบาะรถยนตและรถจักรยานยนต
ทุกชนิด
ผลิตชิ้นสวนตัวถังรถยนตจากการปมขึ้นรูป
ชิ้นสวนทอไอเสีย

ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑยานยนตและสอบเทียบเครือ่ งมือวัด
วิเคราะหวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบ
เครื่องมือ แมพิมพและกระบวนการผลิตชิ้นสวน
ยานยนต
ผลิตตัวถังรถยนต และรับจางทําแบบพิมพ

ประกอบกิจการผลิต และจําหนายสินคาอุปกรณ
ตกแตงรถยนต
ผลิตและขายผลิตภัณฑเข็มขัดนิรภัยและสาย
เข็มขัดนิรภัย
นําเขาผลิตภัณฑประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผน
รับจางตัดเหล็ก
ประกอบกิจการฝกอบรม

ประกอบกิจการสนามกอลฟ

ผลิตชิ้นสวนผลิตภัณฑระบบล็อคประตูรถยนต
ฝากระโปรงรถยนต, ฝากระบะทาย, หวงล็อค
ประตู
ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้งชิ้นสวนประกอบ
และอุปกรณของยานพาหนะ
ประกอบกิจการการพิมพ

ประเภทธุรกิจ

ประวัติการ
กระทําผิด

รายงานประจําป 2558
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) 85

นายกรกฤช จุฬางกูร (ตอ)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒทิ างการศึกษา

จํานวนหุน และสัดสวน
การถือหุนในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)
ความสัมพันธ

กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

2552 – ปจจุบัน

2552 – ปจจุบัน

2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2553 – ปจจุบัน

2553 - ปจจุบัน

2553 – ปจจุบัน

2552 – ปจจุบัน

2552 – ปจจุบัน

2552 – ปจจุบัน

2552 - ปจจุบัน

2552 – ปจจุบัน

2552 – ปจจุบัน

2552 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ตําแหนง

2552 – ปจจุบัน

ชวงเวลา

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

ผลิตชิ้นสวนยางสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต และ
อิเล็กทรอนิคส และอื่นๆ
ผลิต ขาย และรับจางทําพวงมาลัยรถยนตและ
กระปุกเกียรรถยนต
ประกอบกิจการผลิตชิน้ สวนรถยนต

ผลิตชิ้นสวน Press Part

ผลิต นําเขา สงออก และรับจางผลิตพรมปูพื้น
หัวหมอนเบาะรถยนต
ประกอบกิจการสนามกอลฟ

ผลิตและออกแบบแมพิมพ เครื่องฉีดพลาสติก
โลหะงานไม
ผลิตและพิมพลายไม และเคลือบชิน้ สวนรถยนต

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผนพลาสติก
แผนเสนใยอัดและแผนพลาสติก เพื่อใชประกอบ
รถยนตและรถจักรยานยนต
ผลิตชิ้นสวนรถยนตประเภทโฟมเบาะรถยนต

ผลิตโครงเบาะพรอมพนักพิงและอุปกรณเลือ่ น

ประเภทธุรกิจ

บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร

บจ. คอมพลีท โอโตพารท

บจ. ซัมมิท โชวา แมนูแฟคเจอริ่ง

ผลิตโชคอัพ ชิน้ สวนเครื่องยนตระบบสงกําลัง
ระบบเบรค ระบบกันสะเทือนหรือระบบสติริ่ง
ผลิตชิ้นสวนประกอบใหอุตสาหกรรมยานยนต
ประเภท ซิงค พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ
ปลอกสาย
ผลิตชิ้นสวนยาง สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต
และอิเล็กทรอนิกสและอื่นๆ

บจ. สตีล อัลลายแอนซเซอรวสิ เซ็นเตอร Coil Steel, Slitter Steel

บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร ซัมมิท

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร
แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล

บจ.บางกอก อีเกิล วิง

บจ.ซัมมิท วินดมิลล กอลฟคลับ

บจ.ออโต อินทีเรียร โปรดักส

บจ.โมเดิรน โปรดักส อินดัสตรี

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร

บจ.อีสเทิรน พี.ยู.โฟม อินดัสตรี

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท
แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ.โอโต แอดวานซ แมททีเรียล
แมนูแฟคเจอริ่ง

ประสบการณทาํ งานยอนหลัง 5 ป

ประวัติการ
กระทําผิด

าป 2558
86 รายงานประจํ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

วันที่ไดรับแตงตั้ง
2 เมษายน 2548

8. นายกวี วสุวตั

วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 พฤษภาคม 2556

7. นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ

นายกรกฤช จุฬางกูร (ตอ)

ชื่อ-สกุล

80

60

อายุ
(ป)

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
สาขาไฟฟากําลัง
Royal Melbourne Institute
of Technology (RMIT),
ออสเตรเลีย
หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP 23/2004)
- Director Certification
Program (DCP 58/2005)
- Audit Committee
Program (ACP 10/2005)
- Finance for Non- Finance
Director (FND18/2005)
- Monitoring the System
of Internal Control and
Risk Management
(MIR 2/2008)

หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP108/2014)

Ritsumeikan University,
Mechanical Engineering
ประเทศญี่ปุน

คุณวุฒทิ างการศึกษา

ไมมี

ไมมี

จํานวนหุน และสัดสวน
การถือหุนในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)

ไมมี

ไมมี

ความสัมพันธ

ประธานกิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษา

2540 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ผูจัดการทั่วไปฝายวาง
แผนการผลิต สํานักงานใหญ
ผูจัดการทั่วไปฝายจัดซือ้
สํานักงานใหญ

กรรมการ
ผูจัดการทั่วไปอาวุโส
- สวนงานวิจยั และพัฒนา
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ตําแหนง

บริษัททั่วไป
2535 - ปจจุบัน

2543 - 2555

บริษัทจดทะเบียน
2548 - ปจจุบัน

2553 – 2556

บริษัททั่วไป
2549 - 2553

บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปจจุบัน

2557 - ปจจุบัน

2556 – ปจจุบัน

ชวงเวลา

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

กลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สมาคมวิศวกรรมยานยนต

บมจ.ไทยรุงยูเนี่ยนคาร

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

HI-LEX Corporation

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

บจ. ซังเค ซัมมิท (ประเทศไทย)

บจ.ซัมมิท คียเลกซ (ประเทศไทย)

ประสบการณทาํ งานยอนหลัง 5 ป

ผลิตชิ้นสวน ดัดแปลง และประกอบยานยนต

ผลิตสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต
และชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต

ผลิตสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต

ผลิตสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต และ
ชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต

ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นสวนอะไหลและ
อุปกรณของยานพาหนะ
ผลิตและขายชิ้นสวนและสวนประกอบรถยนต

ประเภทธุรกิจ

ไมมี

ไมมี

ประวัติการ
กระทําผิด

รายงานประจําป 2558
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) 87

วันที่ไดรับแตงตั้ง
2 เมษายน 2548

10. นายปริญญา ไววัฒนา

วันที่ไดรับแตงตั้ง
2 เมษายน 2548

9. นายอภินนั ท ณ ระนอง

นายกวี วสุวัต (ตอ)

ชื่อ-สกุล

68

65

อายุ
(ป)

หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP 35/2005)
- Audit Committee
Program (ACP 9/2005)
- Director Certification
Program (DCP 72/2006)

ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต)
สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

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)

หลักสูตร : IOD (ตอ)
- Role of the
Compensation Committee
(RCC 6/2008)
ปริญญาตรี
สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คุณวุฒทิ างการศึกษา

ไมมี

ไมมี

จํานวนหุน และสัดสวน
การถือหุนในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)

ไมมี

ไมมี

ความสัมพันธ

2553 - ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
2548 - ปจจุบัน

พฤษภาคม ปจจุบัน

บริษัททั่วไป
2541 - ปจจุบัน

2551 - ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
2548 - ปจจุบัน

ชวงเวลา

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการการลงทุน
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง

กรรมการ
ประธานบริหาร
ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

บมจ.ไอรา แคปปตอล

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

บจ.อมตะ ซัมมิท รีทส แมเนจเมนท

บจ.เธอรรีน อินเตอรเทรด

บมจ.เอเพ็กซ ดีเวลลอปเมนท

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ประสบการณทาํ งานยอนหลัง 5 ป

การลงทุนบริษัทอื่น

ผลิตสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต
และชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต

ผูจัดการกองทรัสตเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย
(เมื่อไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย)

บริการจัดงานเลี้ยง

บริหารจัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

ผลิตสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต
และชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต

ประเภทธุรกิจ

ไมมี

ไมมี

ประวัติการ
กระทําผิด

าป 2558
88 รายงานประจํ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

วันที่ไดรับแตงตั้ง
17 พฤษภาคม 2553

11. นายฉัตรชัย เอียสกุล

นายปริญญา ไววัฒนา (ตอ)

ชื่อ-สกุล

60

อายุ
(ป)

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

หลักสูตร : IOD (ตอ)
- Monitoring the System of
Internal Control and Risk
Management (MIR 2/2008)
- Role of the Compensation
Committee (RCC 10/2010)
ปริญญาโท
สาขาเศรษฐศาสตร การวางแผน
และนโยบาย
Northeastern University

คุณวุฒทิ างการศึกษา

ไมมี

จํานวนหุน และสัดสวน
การถือหุนในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)

ไมมี

ความสัมพันธ
ชื่อหนวยงาน/บริษัท

บจ.ธัญญกิจ เซอรวิส

2554 – ปจจุบัน

โกดังและทาเทียบเรือ

อสังหาริมทรัพย

บจ.แปซิฟค กรุป

ผลิตสายควบคุมรถยนตและรถจักรยานยนต
และชุดควบคุมรางกระจกหนาตางรถยนต

ประกันภัย

กรรมการบริษัท

ประเภทธุรกิจ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร

บมจ.พุทธธรรม ประกันภัย

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

กรรมการอิสระ
บมจ.สามารถคอรปอเรชั่น
กรรมการการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี

ตําแหนง

บริษัทจดทะเบียน
2553 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
2544 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัททั่วไป
2546 - 2550
ที่ปรึกษา

2553 - ปจจุบัน

ชวงเวลา

ประสบการณทาํ งานยอนหลัง 5 ป

ไมมี

ประวัติการ
กระทําผิด

¡ÒÃá¶Å§¢‹ÒÇµ‹ÍÊ×่ÍÁÇÅª¹/
¡ÒÃ¨Ñ´·Ó¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ·Õ่¹ÓàÊ¹Í¶Ö§°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
ในป 2558 บริษัทไดจัดทําจดหมายขาวที่นําเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท
เผยแพรในหนังสือพิมพทันหุน ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

รายงานประจําป 2558
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) 89

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
เรียน

ผูถือหุน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการตรวจสอบ 4 ทาน ซึ่งมี
คุณสมบัตคิ รบถวนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคลองกับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยฯ มีรายนาม
และจํานวนครั้งเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2558 ดังนี้

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล
วสุวัต

ตําแหนง

จํานวนครั้ง
การประชุม

จํานวนครั้ง
การเขารวมประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

5

4

1

นายกวี

2

นายอภินันท ณ ระนอง

กรรมการตรวจสอบ

5

5

3

นายปริญญา ไววัฒนา

กรรมการตรวจสอบ

5

5

4

นายฉัตรชัย เอียสกุล

กรรมการตรวจสอบ

5

5

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคลองกับ
ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในรอบป 2558 (เริม่ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558) คณะกรรมการตรวจสอบไดมกี ารประชุมรวม 5 ครัง้ บางครัง้ ไดมกี ารประชุม
รวมกับผูบริหาร ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินของบริษัทไดจัดทําขึ้นอยางถูกตอง และเชื่อถือได
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูส อบบัญชีวา งบการเงินดังกลาว มีความถูกตองตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การบัญชี หลักการบัญชี และวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป รวมทัง้ ไดมกี ารประชุมรวมกับผูส อบบัญชีโดยไมมฝี า ยบริหารเกีย่ วของทุกไตรมาส
2. สอบทานใหบริษทั มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยวาจางผูเ ชีย่ วชาญการตรวจ
สอบภายในมาดําเนินการตรวจสอบ อีกทั้งมีฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจําปที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพจิ ารณาและอนุมตั ิ ซึง่ ครอบคลุมระบบงานทีส่ าํ คัญ รวมทัง้ ไดมอบหมายใหตดิ ตามผลการแกไขปรับปรุงขอบกพรองตามรายงาน
ผลการตรวจสอบดวย เห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และไมพบขอบกพรอง หรือจุด
ออนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เปนสาระสําคัญ มีการดูแลรักษาทรัพยสินอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน
นอกจากนี้ ไดสอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่ ความรับผิดชอบ อัตรากําลัง และความ
เปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดใหฝา ยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน
ดานการบริหารตอกรรมการผูจัดการ มีความเห็นวา การตรวจสอบภายในของบริษัทเปนไปอยางอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล
3. สอบทานการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ บริษทั ไดวา จางทีป่ รึกษาใหความรู และประสานงานการบริหารความเสีย่ งของบริษทั โดยองครวม (Enterprise
Risk Management : ERM) ซึ่งบริษัทเปนผูบงชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก จัดการความเสี่ยง และ
ติดตามความคืบหนาของแตละหนวยงาน โดยไดรับคําแนะนําจากที่ปรึกษา เพื่อใหมั่นใจวา สามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
และหากเกิดเหตุการณที่อาจมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร สามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดอยางทันกาล ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งอยางเพียงพอ และควรเฝาติดตามปรับปรุงเพือ่ ใหมกี ารบริหารความ
เสี่ยงอยางมีประสิทธิผลอยางตอเนื่องยิ่งขึ้น
4. สอบทานใหบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นวา ไมพบขอบกพรองที่มีสาระสําคัญในเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของ
5. สอบทานและใหความเห็นตอการเขาทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน การปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ ริหารและพนักงาน ไมพบรายการทีก่ อ ใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และบริษทั ไดเปดเผยขอมูล
ในเรื่องดังกลาวอยางถูกตองครบถวน รวมทั้งไดปฏิบัติเปนไปตามหลักจรรยาบรรณฯ ที่กําหนดอยางเหมาะสม
6. พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีฯ และคาตอบแทน เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีในปที่ผานมา รวมทั้งความรู ความเชี่ยวชาญ และความเปนอิสระ และไดเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งนาย กฤษฎา เลิศวนา และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร และ/หรือนางพูนนารถ เผาเจริญ
แหงบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูส อบบัญชีประจําป 2559 (รอบบัญชี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) คาสอบบัญชีรวม 1,115,000
บาท (ไมรวมคาตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสงเสริมการลงทุน จํานวน 240,000 บาท)
าป 2558
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โดยสรุปในภาพรวมแลว คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบตั หิ นาทีค่ รบถวนตามทีร่ ะบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั และมีความเห็นวาบริษทั มีการรายงานขอมูลทางการเงิน และการดําเนินงานอยางถูกตอง ครบถวน มีระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด และขอผูกพัน
ตางๆ มีการปฏิบตั กิ บั รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอยางถูกตอง มีการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคลองกับระบบการกํากับดูแลกิจการทีด่ อี ยางเพียงพอ โปรงใส
และเชื่อถือได รวมทั้งมีการพิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชีเพื่อแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนการสอบบัญชี
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คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความเปนอิสระ 4 ทาน ลวนเปนผูมีความรู และประสบการณ ปฏิบัติ
หนาทีต่ ามขอบเขตความรับผิดชอบทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ สอดคลองกับประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในป 2558 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางครบ ถวนและไดรายงานผลการ
ดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการฯ ไดรายงาน แสดงความเห็นและใหขอเสนอแนะอยางอิสระ
โดยสงเสริมและติดตามความคืบหนาของกระบวนการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง การพิจารณาปรับปรุง
คูมือหลักการกํากับดูแลกิจการ (CG Handbook) ซึ่งประกอบดวยจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conducts) รวมทั้งใหแนวทาง ขอเสนอแนะอื่นที่จําเปน
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ทุกทานไดเขารวมการประชุม สรุปไดดังนี้
ลําดับที่

รายชื่อ
วสุวัต

ตําแหนง

จํานวนครั้งการประชุม

จํานวนครั้งการเขารวมประชุม
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Accelerator Cable
Door Lock Cable
Fuel Lid Opener Cable
Hood Release Cable
Parking Brake Cable
Seat Belt Cable
Transmission Cable AT
Transmission Cable MT
Trunk Opener Cable

