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Financial Statement as of September 30

2016

2017

2018

ผลการดาเนินงาน Operating Performance
รายได ้จากการขาย
Revenues from Sales

2,724

2,906

3,107

2,757

2,939

3,140

2,595

2,735

2,867

กาไรก่อนต ้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้
Earnings Before Financial Costs and Income Tax

162

204

273

กาไรสุทธิ
Net Earnings

132

176

246

1,440

1,565

1,319

2,751

2,782

2,487

1,112

1,097

803

1,639

1,685

1,684

รายได ้ทัง้ หมด
Total Revenues
ค่าใช ้จ่ายรวม
Total Expenses

ฐานะทาง Financial Situation
สินทรัพย์หมุนเวียน
Current Assets
สินทรัพย์รวม
Total Assets
ิ รวม
หนีส
้ น
Total Liabilities
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น
Shareholders Equity
ขอมู
้ ลต่อหุ ้น (หน่วย : บาท) Per Share Data (Unit:Baht)
กาไรสุทธิต่อหุ ้น
Earnings per Share (EPS)
เงินปั นผลต่อหุ ้น
Dividend per Share
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ ้น
Book Value per Share

0.53

0.68

0.97

0.50

0.80

1.00

6.31

6.48

6.48

0.68

0.65

0.48
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8

8

10

15

5

6

10

อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย : %) Financial Ratios (Unit : %)
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนีส
้ น
Debt/Equity Ratio
อัตราส่วนกาไรสุทธิต่อรายได ้รวม
Net Earnings M argin
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู ้ถือหุ ้น
Return on Equity (ROE)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
Return on Asset (ROA)
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สารจากคณะกรรมการ
ในปี 2561 ปริ มาณการผลิ ตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีการเติ บโตขึ้ นอย่างต่อเนื่ องจากปี ก่อน เนื่ องจากปัจจัย
เศรษฐกิ จภายในประเทศฟื้ นตัวความเชื่ อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคมี ก ารปรั บตัวดี ข้ ึ น ค่ ายรถต่ างๆ เปิ ดตัวรถรุ่ น ใหม่ที่ต อบโจทย์
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้ น รวมถึ งนโยบายการช่ วยเหลื อ ผู ้มีร ายได้น ้อ ยของรั ฐบาลที่ เกื้ อ หนุ น ต่ อ การอุ ปโภค
บริ โภคของผูบ้ ริ โภค อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังคงดาเนิ นธุรกิ จอย่างเต็มความสามารถ เพื่ อรัก ษาคุ ณภาพผลิ ต ภัณฑ์ ใ ห้อ ยู่ใ น
ระดับสู งสุ ด ส่ งเสริ มและผลักดันให้เกิ ดกระบวนการผลิ ตที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ใช้ทรั พ ยากรให้เกิ ด ประโยชน์ สูงสุ ด
ซึ่ งได้รับความร่ วมมือจากพนักงานทุกคนเป็ นอย่างดี ปัจจัยต่างๆส่ งผลให้บริ ษทั สามารถส่ งมอบผลิ ต ภัณฑ์ ที่มีคุ ณภาพบน
ต้นทุนที่เหมาะสม มีการทาวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ต และเพิ่ มความสามารถในการ
แข่งขันสู่ ระดับสากล
นอกเหนื อจากนโยบายการด าเนิ น ธุร กิ จดังกล่ าวแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ได้ใ ห้ก ารสนับสนุ น และผลัก ดัน
กิ จกรรมต่างๆตามปรัชญาบริ ษทั ที่วา่
“สร้ างสมดุลระหว่ างการทางานและชี วิต สร้ างมูลค่ าสู งสุ ดให้ กับผู้เกี่ยวข้ องทั้ งหมด
คนและองค์ กรที่เติบโตไปพร้ อมกัน ก้ าวหน้ าอย่ างไม่ หยุดยั้งเพื่อสร้ างสรรค์ สังคมที่ดี”
ปรัชญาดังกล่าวส่ งเสริ มให้บคุ ลากรในองค์กรตระหนักถึ งคุณค่าของคน ความสาคัญ ของสั งคมและสิ่ งแวดล้อ ม
การมีจริ ยธรรม มีความรู ้ และยึดมัน่ ในการรักษาคุณภาพ มีความเข้าใจต่ อ แนวทางปฏิ บตั ิ ด ้านความรั บผิ ด ชอบต่ อ สั งคม
ช่วยให้สังคมและสิ่ งแวดล้อมสามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสมดุลและยัง่ ยืน
ในปี 2562 นี้ บริ ษทั ยังคงใช้นโยบายการดาเนิ น ธุ ร กิ จตามเช่ น เดี ย วกับปี ที่ ผ่ านมา และมุ่งจะบริ ห ารงานภายใต้
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ให้ความใส่ใจต่อการดูแลรักษาสังคม ชุมชน สภาพแวดล้อม ตลอดจนให้ความสาคัญ ต่ อ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย ตามหลักการความรับผิ ดชอบต่อสังคมของธุรกิ จ ด้วยการด าเนิ น ธุ ร กิ จอย่างมี จริ ย ธรรม
โปร่ งใส บนหลักการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ เพื่ อนาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จที่ยงั่ ยืนอย่างแท้จริ ง
คณะกรรมการบริ ษทั มีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และใช้เป็ น แนวทางในการทางาน
มี ก ารเฝ้ าระวังและติ ด ตามสถานการณ์ ต่ างๆ ทั้งในและต่ างประเทศ เพื่ อ เตรี ย มองค์ ก รให้มีค วามพร้ อ มรั บ กับการ
เปลี่ ยนแปลงที่อาจเกิ ดขึ้ น ควบคู่กบั การปฏิ บตั ิ ตามหลักการดาเนิ นธุรกิ จอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ื อหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ฝ่ ายบริ หารและพนักงาน ที่มีส่วนร่ วมใน
การผลักดันให้บริ ษทั ประสบความสาเร็ จด้วยดี ตลอดมา ขอโปรดมัน่ ใจว่า คณะกรรมการบริ ษทั จะยึ ด มัน่ และก ากับดู แล
กิ จการให้มีความมัน่ คงและเจริ ญเติ บโตอย่างมีเสถี ยรภาพในระยะยาวตลอดไป

นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
ประธานกรรมการ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิ จสายควบคุ มสาหรั บรถยนต์ และรถจัก รยานยนต์ และชุ ด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ เพื่ อจาหน่ายให้แก่ผผู ้ ลิ ตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ช้ นั นา ตลอดจนศูน ย์อ ะไหล่ และ
บริ ษทั ผูค้ า้ รายย่อยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้เครื่ อ งหมายการค้า
แล ะเค รื่ อ งหมาย
การค้าของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ ได้แก่
และ “HI-LEX” โดยผลิ ตภัณฑ์ใดทาการผลิ ตภายใต้สัญญา
การใช้สิทธิ และรับความช่วยเหลื อทางเทคนิ คที่ทากับไฮเล็ ก ซ์ คอร์ ปอเรชัน่ นั้น บริ ษทั ก็ จะต้อ งจ่ายค่ าลิ ข สิ ทธิ์ ให้ก ับไฮ
เล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ ด้วย
บริ ษทั ได้รับการยอมรั บจากบริ ษทั ผู้ผ ลิ ต รถยนต์ และรถจัก รยานยนต์ ใ นประเทศไทยมาเป็ นเวลายาวนานว่า
ผลิ ตภัณฑ์มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และมีการบริ การที่ดีท้งั ก่อนและหลังการขาย
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบจากปี ที่ผ่านมา โดยเป็ นการเพิ่ มขึ้ น จากตลาดในประเทศและ
ตลาดส่ งออก เนื่ องจากการเศรษฐกิ จในประเทศฟื้ นตัว ความเชื่ อมัน่ ของผู ้บริ โ ภคที่ ปรั บตัวดี ข้ ึ น การเปิ ดตัวรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง รวมไปถึ งผูบ้ ริ โภคทยอยสิ้ นสุ ดการถื อครองรถยนต์ภายใต้โครงการ
รถยนต์คนั แรก ที่จะส่ งผลให้มีก ารเปลี่ ย นรถคัน ใหม่ จึ งทาให้อุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส่ วนยานยนต์ เติ บโตตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดสาหรับสายควบคุมสู งเป็ นอันดับหนึ่ งของภูมิภาคอาเซี ย น โดยมี ลู ก ค้าเป็ น
กลุ่มบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ช้ นั นา รวมทั้งบริ ษทั ยังคงได้รับความไว้วางใจจากบริ ษทั ผู ้ผ ลิ ต รถยนต์ ให้
เป็ นผูผ้ ลิ ตและออกแบบสายควบคุมในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่จะเกิ ด ขึ้ น ทั้งในไทยและต่ างประเทศอย่างต่ อ เนื่ อ ง และจาก
ความท้าทายในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ นการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรื อ
การเปลี่ ยนแปลงตามระบบเศรษฐกิจ บริ ษทั ตระหนักถึ งความจาเป็ นในการขยายขี ด ความสามารถ พัฒ นากระบวนการ
ดาเนิ นงาน ควบคู่กบั การทางานวิจยั และพัฒนา คิดค้นโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ใ หม่ๆ เพื่ อ ช่ วยลด ต้น ทุน อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยยังคงรักษาคุณภาพเช่นเดิ ม และสร้างกระบวนการผลิ ต ที่ เป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้อ ม ใช้ทรั พ ยากรให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด พร้อมกับจัดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ ยนองค์ความรู ้ทง้ ั ภายในและระหว่างองค์กรและคู่คา้ ทางธุ ร กิ จ เพื่ อ
พัฒนาไปสู่ ความสาเร็จร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั มี เป้าหมายหลักที่จะเป็ นผูผ้ ลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ในระดับโลก ซึ่ งบริ ษทั ตระหนักว่าปัจจัยสาคัญที่จะทาให้บริ ษทั สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ บริ ษทั จะต้อง
ดาเนิ นการปรับปรุ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมกระบวนการและต้นทุนการผลิ ต เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการจัดส่ งผลิ ตภัณฑ์
ตลอดจนการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ ควบคู่กบั การเพิ่ มความสั มพันธ์ที่ดีกบั บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตรถยนต์ในต่างประเทศให้มาก
ยิ่งขึ้ น
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ส่วนการรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์น้นั บริ ษทั ได้ปรับปรุ งระบบการผลิ ตให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ เพื่ อจะผลิ ตสิ นค้าที่มีมาตรฐานระดับสากลและ
สร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ลูกค้า มีการพัฒนาสายการผลิ ตไปสู่ ระบบอัตโนมัติ ซึ่ งช่วยลดความผิ ดพลาดและลดจานวน
แรงงานคนในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบงานอื่ นๆ เช่น ระบบคลังสิ นค้า ระบบการขนส่ ง ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
อี กปัจจัยที่สาคัญสาหรับผูผ้ ลิ ตชิ้ นส่ วนยานยนต์คือ การวิจยั พัฒนาและออกแบบผลิ ตภัณท์ บริ ษทั ได้ร่วมออกแบบ
และแก้ปัญ หาผลิ ต ภัณ ฑ์ ร่ วมกับผู ้ ผ ลิ ต รถยนต์ ท้ งั ในและต่ างประเทศอย่างต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้งเข้า ร่ วมโครงการวิ จยั กั บ
สถาบันการศึกษาชั้นนาของประเทศไทย ในการพัฒนาคุณภาพเชิ งวิศวกรรม โดยนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
พัฒ นา ซึ่ ง เป็ นการสานต่อ วิสัย ทัศน์ “เป็ นผู้ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ วนยานยนต์ ร ะดั บโลก” ด้ วยความรั บผิ ด ชอบต่ อ สังคมและ
สิ่ งแวดล้อม ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี พร้อมตระหนักถึ งความยัง่ ยืนของทุกภาคส่ วนตลอดไป
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษทั เดิ มชื่ อว่า บริ ษทั ไทยสตี ลเคเบิล (ที เอส เค) จากัด ก่อตั้งขึ้ นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2521 โดยผู ้ก่ อ ตั้งหลัก 2
ท่าน คื อนายสรรเสริ ญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒ นะเมลื อ ง บริ ษทั มี ทุน จดทะเบี ย นเริ่ มแรกจานวน 4 ล้านบาท และมี
กาลังการผลิ ตในช่วงแรก 250,000 เส้นต่อปี ต่อ มาได้เพิ่ มทุน จดทะเบี ย นและร่ วมทุน กับไฮเล็ ก ซ์ คอร์ ปอเรชั่น ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญี่ ปนุ่
ต่อมาในปี 2548 บริ ษทั ได้จดทะเบีย นเป็ นบริ ษทั มหาชนในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
บริ ษทั ไทยสตี ลเคเบิล จากัด (มหาชน) แต่สัดส่วนผูถ้ ื อหุน้ ยังคงเดิ ม
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา
ปี
กิจกรรม
2559
- ได้รั บ ใบรั บรอง “อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย วระดับ ที่ 3 ระบบสี เ ขี ย ว (Green System)” จาก กระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่ งเป็ นการรับรองว่า องค์กรมีการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นระบบ มี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลและมีการทบทวนเพื่ อพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
- ได้รั บรางวัล “J.I.T. Service Parts Supplier Performance Award” ครั้ งที่ 22 จาก บริ ษทั โตโยต้า พาร์ ท
เซ็นเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เป็ นรางวัลทางด้านการประกันคุณภาพยอดเยี่ยม
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการได้รับคัดเลื อกให้เป็ น “หน่วยงานต้น แบบในการจัด ฝึ กอบรมพัฒ นา
บุคลากร ภาคปฏิ บตั ิ เพื่ อ ปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พ ลังงานระบบอัด อากาศ” จาก กรมพัฒ นา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่ วมกับสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ได้รั บประกาศนี ย บัต รรั บรอง “การเป็ นสมาชิ ก แนวร่ วมปฎิ บตั ิ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้า น
ทุจริ ต” จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฎิบตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต
- ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดี เด่นด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อ ม
ในการทางาน ปี 2559 (ระดับประเทศ) ประเภทรางวัล ต่ อ เนื่ อ งกัน 1-4 ปี ระดับ ทอง” จาก กรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 2
- ได้รับรางวัล “GM Supplier Quality Award 2015” จากบริ ษทั เจนเนอรัล มอเตอร์ ส มอเตอร์ ส (ประเทศ
ไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นรางวัลผูส้ ่ งมอบชิ้ นส่ วนที่มีผลงานคุณภาพยอดเยี่ยมประจาปี 2558
2560
- ได้รับรางวัลการเข้าร่วมเป็ นผูช้ ่วยที่ปรึ กษาในการด าเนิ น กิ จกรรมด้านความปลอดภัย ของชมรมความ
ร่ วมมือ โตโยต้า ประจาปี 2016 ในการประชุ ม The 11st TCC Safety Activity 2016 Final Conference
โดยได้รับความไว้วางใจจากชมรมความร่ วมมื อ โตโยต้า ให้เป็ นผู ้ช่ วยที่ ปรึ ก ษาเพื่ อ ให้ค าแนะน าและ
ตรวจประเมินให้บริ ษทั ในกลุ่ม Supplier ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานสากลและข้อกาหนดลูกค้าอย่างเคร่ งครั ด
เพื่อเป็ นการปรับปรุ งแก้ไขพื้ นที่ปฏิ บตั ิ งานให้เกิ ดความปลอดภัยสู งสุ ดกับพนักงาน
10

ปี
2560
(ต่อ)

2561

กิจกรรม
- ได้รับรางวัลในหัวข้อ การจัดส่งดี เยี่ยมสาหรับกลุ่ม Spare Part จากบริ ษทั อี ซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด
- ได้รับรางวัลในหัวข้อ คุณภาพดี เยี่ยม จากบริ ษทั มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
- ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสี เขี ย วระดับที่ 4 (วัฒ นธรรมสี เขี ย ว) จากกระทรวงอุ ต สาหกรรม โดย
วัฒนธรรมสี เขียว (Green Culture) คื อการที่ทกุ คนในองค์กรให้ความร่ วมมือร่ วมใจทางานอย่างเป็ นมิ ต ร
กับสิ่ งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิ จการ จนกลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมองค์กร
- ได้รับรางวัลคุณภาพดีเยี่ยม ประจาปี 2016 จากบริ ษทั นิ สสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
- ได้รับรางวัลหุน้ ยัง่ ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจาปี 2560 จากตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย
- ได้รับการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) จากองค์การบริ หารจัด การก๊ าซเรื อ นกระจก
(อบก.) โดย CFO เป็ นการจัดทาคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม (35 บริ ษทั เท่านั้น )
ยกระดับบริ ษทั ขึ้ นสู่ ระดับแนวหน้าด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- ได้รับรางวัล Q Award Excellent Quality Status Recognition จาก Auto Alliance (Thailand) Co., LTD.
- ได้รับรางวัล The Best Quality & Delivery Performance Supplier จาก Siam Aisin Co., Ltd.
- ได้รับรางวัล Award of Quality 2017 จาก Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. ในด้านคุ ณภาพ “Zero
defect” ตลอดปี 2560
- ได้รับรางวัลหุน้ ยัง่ ยื น Thailand Sustainability Investment (THSI ) ประจาปี 2561 จากตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย
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ผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัท
ผลิ ตภัณฑ์หลักของบริ ษทั สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทคื อ
1) สายควบคุม (Control Cable) ประกอบด้วย
- สายควบคุมระบบต่างๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิ ดฝากระโปรงหน้า –
หลัง สายสตาร์ทเครื่ องยนต์ สายคันเร่ ง สายเกี ยร์ เป็ นต้น
- สายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจัก รยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิ เช่ น สายเบรค สายคลัช
สายวัดรอบ สายเร่งความเร็ว เป็ นต้น
2) ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ แบบ
ใช้สายควบคุมสาหรับรถยนต์ทกุ ประเภท
การผลิ ตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมต่างๆ ที่ ก ล่ าวมาข้างต้น บริ ษทั
ทาการผลิ ต ภายใต้สัญ ญาการใช้สิ ทธิ และรั บความช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นเทคนิ ค ( License and Technical Assistance
Agreement) ระหว่างบริ ษทั กับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ (HI-LEX Corporation) ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิ ตสายควบคุมสาหรั บยานยนต์ ช้ นั
นาของประเทศญี่ ปนุ่ และเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
โครงสร้ างรายได้ แยกตามผลิตภัณฑ์
บริ ษทั มีการจาหน่ายผลิ ตภัณฑ์ให้กบั คู่คา้ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุ ปโครงสร้ างรายได้ข อง
บริ ษทั แยกตามผลิ ตภัณฑ์ในช่วงปี 2559-2561ได้ดงั ตารางต่อไปนี้
2559
สายผลิตภัณฑ์

รายได้
(ล้ านบาท)

2560
รายได้
(ล้ านบาท)

รายได้
(ล้ านบาท)

2561
สั ดส่ วน
(ร้ อยละ)

รายได้
(ล้ านบาท)

สั ดส่ วน
(ร้ อยละ)

รายได้จากการขายในประเทศ
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
- อื่นๆ
รายได้จากการขายต่างประเทศ
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
- อื่นๆ
รายได้อื่น
- อื่นๆ

2,542
1,853
326
363
182
14
168

92
67
12
13
7
1
6

2,771
2,018
364
389
135
8
127

94
69
12
13
5
0
4

2,986
2,171
396
411
8
121
8
113

95
69
13
13
0
4
0
4

33

1

33

1

33

1

รวมรายได้

2,757

100

2,939

100

3,140

100
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ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
เพื่ อ ประเมิน ผลการด าเนิ น งานของบริ ษทั ในด้า นต่ างๆ ได้แ ก่ คุ ณภาพ (Quality) ราคา (Cost) การส่ งมอบ
(Delivery) และงานใหม่ (New model) โดยจะมี ก ารเปรี ย บเที ย บข้อ มูล ระหว่างปี เพื่ อ น ามาปรั บปรุ งและพัฒ นาให้
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด ซึ่ งผลการสารวจความพึ งพอใจของลู ก ค้าประจาปี 2561
เป็ นดังนี้
(คะแนนเต็ม 100%)
ความพึงพอใจของลูกค้ า
ปี 2560
ปี 2561
คุณภาพ (Quality)
84%
84%
ราคา (Cost)
79%
77%
การส่งมอบ (Delivery)
87%
88%
งานใหม่ (New model)
82%
85%
ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม
84%
83%
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันในอนาคต
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2561
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบจากปี ที่ผ่านมา โดยเป็ นการเพิ่ มขึ้ น จากตลาดในประเทศและ
ตลาดส่ งออก เนื่ องจากการเศรษฐกิ จในประเทศฟื้ นตัว ความเชื่ อมัน่ ของผู ้บริ โ ภคที่ ปรั บตัวดี ข้ ึ น การเปิ ดตัวรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง รวมไปถึ งผูบ้ ริ โภคทยอยสิ้ นสุ ดการถื อครองรถยนต์ภายใต้โครงการ
รถยนต์คนั แรก ที่จะส่ งผลให้มีก ารเปลี่ ย นรถคัน ใหม่ จึ งทาให้อุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส่ วนยานยนต์ เติ บโตตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดสาหรับสายควบคุมสู งเป็ นอันดับหนึ่ งของภูมิภาคอาเซี ย น โดยมี ลู ก ค้าเป็ น
กลุ่มบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ช้ นั นา รวมทัง้ บริ ษทั ยังคงได้รับความไว้วางใจจากบริ ษทั ผู ้ผ ลิ ต รถยนต์ ให้
เป็ นผูผ้ ลิ ตและออกแบบสายควบคุมในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่จะเกิ ด ขึ้ น ทั้งในไทยและต่ างประเทศอย่างต่ อ เนื่ อ ง และจาก
ความท้าทายในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ นการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรื อ
การเปลี่ ยนแปลงตามระบบเศรษฐกิจ บริ ษทั ตระหนักถึ งความจาเป็ นในการขยายขี ด ความสามารถ พัฒ นากระบวนการ
ดาเนิ นงาน ควบคู่กบั การทางานวิจยั และพัฒนา คิดค้นโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ใ หม่ๆ เพื่ อ ช่ วยลดต้น ทุ น อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยยังคงรักษาคุณภาพเช่นเดิ ม และสร้างกระบวนการผลิ ต ที่ เป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้อ ม ใช้ทรั พ ยากรให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด พร้อมกับจัดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ ยนองค์ความรู ้ท้งั ภายในและระหว่างองค์กรและคู่คา้ ทางธุ ร กิ จ เพื่ อ
พัฒนาไปสู่ ความสาเร็จร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
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ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2562
บริ ษทั มีเป้าหมายหลักที่จะเป็ นผูผ้ ลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด ควบคุ มรางกระจกหน้าต่ าง
รถยนต์ในระดับโลก ซึ่ งบริ ษทั ตระหนักว่าปัจจัยสาคัญที่จะทาให้บริ ษทั สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ บริ ษทั จะต้อง
ดาเนิ นการปรับปรุ งคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ ควบคุมกระบวนการและต้นทุนการผลิ ต เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการจัดส่ งผลิ ต ภัณฑ์
ตลอดจนการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ ควบคู่กบั การเพิ่ มความสัมพันธ์ที่ดีกบั บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตรถยนต์ในต่างประเทศให้มาก
ยิ่งขึ้ น
ส่ วนการรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของบริ ษทั ผู ้ผ ลิ ต รถยนต์
และรถจักรยานยนต์น้ นั บริ ษทั ได้ปรับปรุ งระบบการผลิ ตให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ เพื่ อจะผลิ ตสิ นค้าที่ มีมาตรฐานระดับสากล
และสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ลูกค้า มีการพัฒนาสายการผลิ ตไปสู่ ระบบอัตโนมัติ ซึ่ งช่วยลดความผิ ด พลาดและลดจานวน
แรงงานคนในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบงานอื่ นๆ เช่น ระบบคลังสิ นค้า ระบบการขนส่ ง ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
อี กปัจจัยที่สาคัญสาหรับผูผ้ ลิ ตชิ้ นส่ วนยานยนต์คือ การวิจยั พัฒ นาและออกแบบผลิ ต ภัณท์ บริ ษทั ได้ร่ วมออกแบบและ
แก้ ปั ญ หาผลิ ต ภัณ ฑ์ ร่ ว มกับ ผู ้ ผ ลิ ต รถยนต์ ท้ งั ในและต่ า งประเทศอย่า งต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ง เข้า ร่ วมโครงการวิ จ ัย กั บ
สถาบันการศึกษาชั้นนาของประเทศไทย ในการพัฒนาคุณภาพเชิ งวิศวกรรม โดยนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
พัฒ นา ซึ่ ง เป็ นการสานต่อ วิสัย ทัศน์ “เป็ นผู้ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ วนยานยนต์ ร ะดั บโลก” ด้ วยความรั บผิ ด ชอบต่ อ สังคมและ
สิ่ งแวดล้อม ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี พร้อมตระหนักถึ งความยัง่ ยืนของทุกภาคส่ วนตลอดไป
ยอดการผลิตจริ งของอุตสาหกรรม
รถยนต์
ยอดผลิต
(คัน)

ปี

ยอดขายใน
ประเทศ
(คัน)

รถจักรยานยนต์

ยอดส่ งออก
(คัน)

อัตรา
การเติบโตของ
ยอดผลิต (%)

ยอดผลิต
(คัน)

ยอดขายใน
ประเทศ
(คัน)

ยอดส่ งออก
(คัน)

อัตรา
การเติบโตของ
ยอดผลิต (%)

2559

1,944,417

776,843

1,167,574

1.64

1,820,358

1,521,332

299,026

(0.72)

2560

1,988,823

862,391

1,126,432

2.28

2,055,193

1,686,835

368,358

12.90

2561*

1,604,116

739,762

864,354

7.87

1,557,281

1,284,179

273,102

1.00

*ข้อมูลสะสม 9 เดื อน (มกราคม – กันยายน)
ที่ มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ตุ ลาคม 2561
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ ยงต่ อการดาเนินธุรกิจ
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่
บริ ษทั มีการทาสัญญารั บความช่ วยเหลื อ ในด้านพึ่ งพาเครื่ อ งหมายการค้า ภายใต้ชื่ อ
และ
“HI-LEX” และสัญญารับความช่วยเหลือด้านเทคนิ ค การผลิ ต สายควบคุ มรถยนต์ รถจัก รยานยนต์ และชุ ด ควบคุ มราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุมจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ (HI-LEX Corporation) เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในกรณี ที่ไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจาหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรื อมีปริ มาณการใช้น ้อ ยจึ งไม่คุ ้มที่ จะผลิ ต
เอง บริ ษทั จะสั่งซื้ อวัตถุดิบและชิ้ นส่ วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ อย่างไรก็ ดี ไ ม่มีสัญ ญาควบคุ มใน
การจัดซื้ อวัตถุดิบระหว่างกันแต่อย่างใด
สาหรับความเสี่ ยงด้านการสั่งซื้ อวัตถุดิบและชิ้ นส่ วนประกอบนั้น บริ ษทั สามารถจัด ซื้ อ จากผู ้ผ ลิ ต อื่ น แทนการ
สั่งซื้ อจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ ได้ แต่อาจมีราคาและเงื่ อนไขทางการค้าที่ต่างจากเดิ ม ในปั จจุบนั บริ ษทั ได้สรรหาแหล่ ง
จัดซื้ อวัตถุดิบและชิ้ นส่ วนประกอบในประเทศมากขึ้ น ซึ่ งจะช่วยลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าขนส่ งและภาษีนาเข้าลงได้
ส่ วนความเสี่ ยงในแง่ของสัญญาฯ ดังกล่าวนั้น บริ ษทั เห็นว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ จะต่อ สั ญ ญาให้อ ย่างแน่ น อน
เนื่ องจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ ได้ให้คารับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้วา่ หากสัญญาปัจจุบนั หมดอายุจะต่ อ สัญ ญาให้อี ก
คราวละ 5 ปี (ซึ่ งเป็ นนโยบายการต่อสัญญาที่ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ ใช้กบั บริ ษทั ในเครื อ ทุก บริ ษทั ) ประกอบกับไฮเล็ ก ซ์
คอร์ ปอเรชัน่ มีสถานะเป็ นผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ได้ร่วมทุนและเป็ นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาเกื อ บ 40 ปี ทาให้มีค วาม
มัน่ ใจว่าไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ จะยังคงเป็ นผูถ้ ื อหุน้ และให้การสนับสนุนบริ ษทั อย่างต่อเนื่ องต่อไป
ด้วยเหตุน้ ี ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความเสี่ ยงต่ า
2. ความเสี่ยงจากการแข่ งขันจากต่างประเทศ
บริ ษทั อาจมีความเสี่ ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ ซึ่ งเป็ นผู ้ประกอบการต่างชาติ ที่ยา้ ยฐานการผลิ ต ชิ้ น ส่ วน
เข้ามาภายใต้ขอ้ ตกลงเขตการค้าเสรี ปัจจัยหลักที่จะทาให้ผปู ้ ระกอบการสามารถรักษาความสามารถในการแข่ งขัน ได้คื อ
คุณภาพ ต้นทุนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การส่ งมอบที่ต รงเวลา และการบริ ก ารหลังการขายเพื่ อ
สร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า โดยบริ ษทั ได้ก าหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดที่ สาคัญ คื อ มุ่งเน้น ผลิ ต ภัณฑ์ ที่มีคุ ณภาพสู ง
ควบคู่กบั การดาเนิ น งานลดต้น ทุน ได้อ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพการจัด ส่ งที่ ต รงต่ อ เวลา และการก าหนดราคาผลิ ต ภัณฑ์ ที่
เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่ งบริ ษทั มีกลุ่มลูกค้าเป็ นผูผ้ ลิ ต ชั้น น าที่ มีฐานการผลิ ต ในประเทศไทย และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าเหล่านี้ มาโดยตลอด ประกอบกับได้มีหอ้ งทดสอบผลิ ต ภัณฑ์ เป็ นของตนเอง ส่ งผลให้ล ดเวลา
ลดต้นทุน และค่าใช้จา่ ยในการทางาน
ดังนั้น จึงมีความเสี่ ยงต่ าที่คู่แข่งขันจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่ งขัน ได้ใ นระดับเดี ย วกัน เนื่ อ งจากจะต้อ ง
ลงทุนสู งและไม่สามารถดาเนินการได้ครบวงจรเช่นเดี ยวกับบริ ษทั
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3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวั ตถุดิบ
ในปี 2561 บริ ษทั ได้จดั ซื้ อวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติ ก และยาง โดยมีมลู ค่ารวมกว่าร้ อ ยละ
44.26 ของมูลค่าวัตถุดิบและชิ้ นส่ วนประกอบที่บริ ษทั จัดซื้ อทัง้ หมด โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี้ ได้รับผลกระทบจากความผัน
ผวนของราคาซื้ อขายอันเนื่ องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบหลัก ดังกล่ าวในตลาดโลก ซึ่ งปรั บตัวสู งขึ้ น
อย่างต่อเนื่ อง โดยปัจจัยดังกล่าวเป็ นปัจจัยที่อยูเ่ หนื อความควบคุมของบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิดความผันผวนถึ งขนาดที่มีนยั สาคัญ บริ ษทั สามารถจะปรั บราคาผลิ ต ภัณฑ์ ใ ห้
สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่มีความผันผวนนั้นได้ ตามข้อตกลงในสั ญ ญาซื้ อ ขายชิ้ น ส่ วนที่ บริ ษทั ทากับลู ก ค้านั้น ได้
กาหนดให้บริ ษทั และลูกค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็ นครั้งคราว เช่น ทุกๆ 6 เดื อ น หรื อ ทุก ๆ ครั้ งที่ ร าคาวัต ถุ ดิ บมี
การเปลี่ ยนแปลงตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้ นไป เป็ นต้น ซึ่ งการปรับราคาแต่ละครั้งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายจะทาการตกลงร่ วมกัน โดย
บางครั้งลูกค้าจะยินยอมให้ทาการปรับราคาย้อนหลังด้วย ซึ่ งการปรับราคาได้ดงั กล่าวจะช่วยทาให้ผลกระทบจากความผัน
ผวนของราคาวัตถุดิบลดลง และบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายให้ผผู ้ ลิ ตทาการลดต้นทุนเพื่ อเกิ ด การบริ ห ารจัด การต้น ทุน ที่ ดี
ซึ่ งเมื่อผูผ้ ลิ ตมีความแข็งแกร่ง มีตน้ ทุนการบริ หารจัดการที่ต่ าแล้วก็จะสามารถควบคุมราคาขายให้มีเสถี ยรภาพได้แม้ร าคา
วัตถุดิบจะสู งขึ้ นก็ตาม
4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
ในปี 2561 บริ ษทั มีการจัดซื้ อวัตถุดิบและชิ้ นส่ วนประกอบโดยนาเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 26.71 ของ
ยอดซื้ อวัตถุดิบและชิ้ นส่ วนประกอบทั้งหมด โดยบริ ษทั มียอดการสั่งซื้ อวัตถุดิบและชิ้ นส่ วนประกอบทั้งหมดที่เป็ นสกุล
เงิ นตราต่างประเทศตลอดทั้งปี เทียบเท่าเงิ นบาทจานวนประมาณ 419 ล้านบาท ซึ่ งทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรณี ที่อตั ราแลกเปลี่ ยนมีการปรับตัวสู งขึ้ น
5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่
ปัจจุบนั บริ ษทั มีลูกค้ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้วยบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตรถยนต์รายใหญ่ 7 ราย และผูผ้ ลิ ตรถจักรยานยนต์
รายใหญ่ 1 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิ ตภัณฑ์ให้แก่บริ ษทั เหล่านี้ คิด เป็ นประมาณร้ อ ยละ 82 ของรายได้ร วมของ
บริ ษทั ในปี 2561 ดังนั้นบริ ษทั จึงอาจมีความเสี่ ยงด้านรายได้ห ากผู ้ผ ลิ ต รายใดรายหนึ่ งลดปริ มาณการผลิ ต หรื อ เลิ ก การ
สั่งซื้ อผลิ ตภัณฑ์จากบริ ษทั ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิ จ สถานะทางการเงิ นและผลการด าเนิ น การของบริ ษทั
ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตสายควบคุมสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่ าง
รถยนต์ที่ดาเนิ นธุรกิจมากว่า 40 ปี โดยได้พฒั นาประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตจนมีชื่อเสี ยง มีเทคโนโลยีการผลิ ตที่ได้คุณภาพและ
มีประสิ ทธิ ภาพที่เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีต ้น ทุน การผลิ ต ที่ แข่ งขัน ได้ มี ห ้อ งทดสอบผลิ ต ภัณฑ์ เป็ นของตนเอง
ส่ งผลให้ลดเวลาและเพิ่ มความรวดเร็ วในการดาเนิ นงาน อี กทั้งการทาธุรกิ จกับบริ ษทั ผู ้ผ ลิ ต รถยนต์ และรถจัก รยานยนต์
รายใหญ่มาเป็ นเวลานาน มีผถู ้ ื อหุน้ รายใหญ่ คื อ ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิ ตสายควบคุ มชั้น น าของประเทศญี่ ปนุ่
ตลอดจนการเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มของซัมมิท คอร์ ปอเรชัน่ ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิ ตชิ้ นส่ วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของ
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ประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมานานเป็ นผูผ้ ลิ ตที่มีความน่าเชื่ อถื อในเรื่ องของคุณภาพผลิ ต ภัณฑ์ โดยผลิ ต ภัณฑ์
ของบริ ษทั ในกลุ่มซัมมิท คอร์ ปอเรชัน่ ครอบคลุมถึ งอุปกรณ์และชิ้ น ส่ วนเกื อ บทุก ชนิ ด ในรถยนต์ และรถจัก รยานยนต์
อาทิ ตัวถัง เบาะที่นงั่ ผนังประตูขา้ ง ฯลฯ ซึ่ งคุณสมบัติดงั กล่าวทาให้เห็นว่ามีความเป็ นไปได้ต่ าที่บริ ษทั ผู ้ผ ลิ ต รถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์เหล่านี้ จะเปลี่ ยนไปสั่งซื้ อจากคู่แข่งของบริ ษทั
อนึ่ ง บริ ษทั ได้มีนโยบายกระจายความเสี่ ยงโดยมีแผนการจะเพิ่ มการส่ งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้ น เพื่ อเป็ นการ
ลดความเสี่ ยงจากการพึ่ งพาลูกค้ารายใหญ่อีกทางหนึ่ งด้วย
6. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผ้ ู ถือหุ้ นรายใหญ่ ถือหุ้ นรวมกันเกินกว่ าร้ อยละ 50 และการมีอานาจบริ หารจั ดการ
บริษัทและผลประโยชน์ ของผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่อาจขั ดแย้ งกับผลประโยชน์ ของบริ ษัท และ/หรื อผู้ ถือหุ้ นรายอื่นของบริ ษัท
บริ ษัท มี ผู้ถื อ หุ ้น รายใหญ่ 3 กลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ ม จุฬ างกู ร กลุ่ ม Hi-Lex Corporation และกลุ่ ม พั ฒ นะเมลื อ ง
(รายละเอี ยดเพิ่ มเติ มใน : ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ื อหุน้ ) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ทั้งสามกลุ่มมีการถื อหุน้ ในบริ ษทั
รวมเป็ นจานวน 209,761,300 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 80.74 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของบริ ษทั จึ งทาให้ผู ้ถื อ
หุน้ รายใหญ่ท้งั 3 ราย มีจานวนหุน้ เพี ยงพอที่จะควบคุมมติ ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ได้เกื อบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นกรณี ก ารแต่ งตั้ง
กรรมการ หรื อขอมติในเรื่ องอื่นใดที่จะต้องใช้เสี ยงส่ วนใหญ่ข องที่ ประชุ มผู ้ถื อ หุ ้น ยกเว้น เรื่ อ งกฎหมายหรื อ ข้อ บั งคับ
บริ ษทั กาหนดว่าต้องมีเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้
นอกจากนี้ ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ยงั เป็ นผูม้ ีอานาจในการบริ หารจัดการบริ ษทั โดยดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ถึ ง 6
ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน จึงมีความเสี่ ยงจากการที่ผถู ้ ื อ หุ ้น รายใหญ่ ใ ช้อ านาจบริ ห ารจัด การอย่างเบ็ด เสร็ จ และบริ ห าร
จัดการไปในทางที่ขดั แย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ื อหุน้ รายย่อย ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิ จของบริ ษทั ได้
ดังนั้น ผูถ้ ื อหุน้ รายอื่ นและรายย่อยจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่ อ ตรวจสอบและถ่ วงดุ ล เรื่ อ งที่ ผู ้ถื อ
หุน้ รายใหญ่เสนอได้
เพื่ อป้องกันความเสี่ ยงในประเด็น ดังกล่าว บริ ษทั จึ งได้ แต่ งตั้งบุค คลภายนอกที่ มีค วามเป็ นอิ สระเข้าร่ วมเป็ น
กรรมการบริ ษทั จานวน 4 ท่าน จากจานวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน โดยกรรมการอิ สระทั้ง 4 ท่าน รั บหน้าที่ เป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดู แลกิ จการ เพื่ อ ทา
หน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นในประเด็นที่อาจทาให้ผถู ้ ื อหุน้ รายย่อยเสี ยประโยชน์ รวมทั้งพิ จารณาในสรรหาบุค คล
เข้าดารงตาแหน่ง และกาหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
ดังนั้น จึงมีความเป็ นไปได้นอ้ ยที่จะเกิ ดความเสี่ ยงดังกล่าวขึ้ น
7. ความเสี่ยงจากการชดใช้ ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim)
ตามที่บริ ษทั มีหน้าที่ในการรับประกันคุณภาพผลิ ตภัณฑ์และต้องรั บผิ ด ชอบต่ อ ลู ก ค้าของบริ ษทั นั้น กรณี ที่เกิ ด
ความเสี ยหายอันเนื่ องมาจากความบกพร่ องของผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ในสั ญ ญาซื้ อ ขายชิ้ น ส่ วนระบุใ ห้บริ ษทั ต้อ งช าระ
ค่าเสี ยหายที่เกิ ดจากความบกพร่ องนั้นๆ ซึ่ งหากผูผ้ ลิ ตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรี ยกร้องให้บริ ษทั ช าระค่ าเสี ย หายจาก
ผลิ ตภัณฑ์ ในจานวนเท่ากับหรื อมากกว่ายอดขายของบริ ษทั และศาลมีคาสั่งเป็ นที่ สุด ให้บริ ษทั ช าระเงิ น จานวนดังกล่ าว
บริ ษทั ก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทั้งการที่บริ ษทั ต้องร่ วมรับผิ ดกับผูผ้ ลิ ตรถยนต์หรื อ
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รถจักรยานยนต์หากมีผบู้ ริ โภคได้รับความเสี ยหายอันเกิ ดจากข้อบกพร่ อ งในผลิ ต ภัณฑ์ ข องบริ ษทั ในแต่ ล ะปี ที่ ผ่ านมา
ลูกค้าได้มีการเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชดเชยค่าเสี ยหายจากผลิ ตภัณฑ์อยูบ่ า้ ง แต่เป็ นจานวนเงิ นที่นอ้ ยมากเมื่ อ เที ย บกับยอดขาย
และการเรี ยกร้องให้ชดเชยค่าเสี ยหายดังกล่าวเป็ นเหตุการณ์ปกติ ของการดาเนิ นธุรกิ จยานยนต์ ไม่ใ ช่ ปัจจัย ที่ มีผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจสั่งซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของลูกค้า และเท่าที่ผ่านมาไม่เคยมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนิ นงานปกติ ข องบริ ษทั
แต่ประการใด นอกจากนี้ บริ ษทั ยังตระหนักถึ งความสาคัญในเรื่ องคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ ดังนั้นก่อนการส่ งให้ลูกค้าบริ ษทั
จะทาการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถว้ น และทุกๆ ครึ่ งปี บริ ษทั จะสรุ ปยอดการเรี ยกร้องให้ชดเชยค่าเสี ย หาย
เพื่อนาผลลัพธ์ไปวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ต่อไป ซึ่ งบริ ษทั เชื่ อ ว่าจะช่ วยลดความเสี่ ย ง ใน
กรณี ที่บริ ษทั ต้องชาระค่าเสี ยหายจากผลิตภัณฑ์ได้
8. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย สิ่ งแวดล้ อม และชุ มชน
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายนโยบายความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม และความรับผิ ดชอบต่อสังคมอย่างชัด เจน ในด้าน
ความปลอดภัยได้ให้ความสาคัญกับทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิ ต ตั้งแต่ ก ารออกแบบเครื่ อ งจัก รและอุ ปกรณ์ ร ะบบ
ควบคุมการผลิ ต และระบบควบคุมการเฝ้าระวังและสัญาณเตื อนภัยต่างๆ รวมถึ ง มีการจัด การขั้น ตอนการปฏิ บตั ิ งานและ
ปรับปรุ งให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับด้วยการจัดการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย
และสิ่ งแวดล้อม เป็ นประจาอย่างต่อเนื่ อง ดังจะเห็นได้จากโครงการหรื อกิ จกรรมต่างๆ
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้ส่งเสริ มให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่ อป้องกัน ความเสี่ ย งทางด้านความปลอดภัย ทั้งในงานและ
นอกงานอย่ างต่ อ เนื่ อ ง เช่ น กิ จ กรรมการประเมิ น ความเสี่ ย ง การค้น หาจุด เสี่ ย งและขจัด อัน ตรายก่ อ นการเริ่ มงาน
(Completely Check Completely Find out : CCCF) กิ จกรรมสร้างวัฒ นธรรมองค์ ก รด้านความปลอดภัย (Safety Culture)
และโครงการมาตรฐานเครื่ อ งจัก รด้านความปลอดภัย (Machine Safety Activity) รวมทั้งการเตรี ย มความพร้ อ มและ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิ นต่อเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การฝึ กซ้อมดับเพลิ งและอพยพหนี ไ ฟ การฝึ กซ้อ มแผนฉุ ก เฉิ น ภาวะ
สารเคมีหกรั่วไหล เป็ นต้น ตลอดจนการจัดกิ จกรรม การสร้างจิตสานึ กด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยนอกงาน เช่น การ
รณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ เป็ นต้น ซึ่ งผลลัพธ์ของการดาเนิ นโครงการต่างๆ ทาให้อุบตั ิ เหตุมีแนวโน้มลดลง การ
ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายครบถ้วน บุคลากรพร้อมที่จะปฏิ บตั ิ งานได้เต็มประสิ ทธิ ภาพ สามารถตอบสนองความต้ อ งการของ
ลูกค้าได้ตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพและด้านความปลอดภัย
สาหรับการดาเนิ นการด้านสิ่ งแวดล้อม ชุมชนและสังคมนั้น บริ ษทั ได้จดั ให้มีการตรวจวัด สภาพแวดล้อ มในการ
ทางานและติ ดตามคุณภาพอากาศภายในบริ ษทั อย่างต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ งติ ด ตามคุ ณภาพอากาศโดยทัว่ ไปในพื้ น ที่ ชุ มชน
โดยรอบ ซึ่ งมีการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามาช่วยในการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมและป้องกันปัญหามลพิ ษ เช่น การจัดให้
มีระบบบาบัดอากาศที่มีประสิ ทธิภาพ เป็ นต้น อี กทัง้ ยังมีการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพและพัฒนาทรัพยากรให้มีประสิ ทธิ ผ ล
สูงสุ ด ลดค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการในการกาจัด ของเสี ย เช่น จัดตั้งโครงการ 3R เพื่ อนาวัสดุที่เหลื อใช้ก ลับมาหมุน เวี ย น
หรื อสร้างมูลค่าโดยการแปรสภาพ โดยมีการนาวัสดุเหลื อใช้จากการผลิ ต ส่ งให้ผู ้มีส่วนได้เสี ย น าไปแปรสภาพเพื่ อ น า
กลับมาใช้ใหม่ การเพิ่ มมูล ค่ าให้ก ับวัสดุ เหลื อ ใช้โ ดยน ามาจัด ทาเป็ นเครื่ อ งใช้และเครื่ อ งอ านวยความสะดวกให้ก ับ
บุคลากรภายในบริ ษทั ตลอดจนการคิดค้นหาแนวทางในการควบคุมปริ มาณการใช้ก๊ าซปิ โตรเลี ย มเหลวในกระบวนการ
ผลิต ซึ่ งบริ ษทั ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนาเพื่ อจัดตั้งเป็ นศูนย์ศึกษาและพัฒนาการบริ หารจัดการพลังงาน
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การออกแบบกระบวนการผลิต ให้ทนั สมัย และมี ค วามปลอดภัย กับผู ้ปฏิ บตั ิ งาน ลดการเกิ ด ของเสี ย อี ก ทั้งยังส่ งผลให้
ผลิ ต ภัณฑ์ มีคุ ณภาพสู งขึ้ น ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีก ารรณรงค์ และสร้ างจิ ต สานึ ก ให้ก ับพนัก งานทุก คนในการตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมโดยเริ่ มตั้งแต่สภาพแวดล้อมในการทางาน ผ่านทางกิ จกรรมต่างๆ เช่น กิ จกรรม 5 ส และ Big
Cleaning Day แล้วขยายกรอบแนวคิ ดไปจนถึ งการดูแลสิ่ งแวดล้อมของชุมชน ซึ่ งได้รับการตอบรับจากพนักงานทุก ระดับ
เป็ นอย่างดี
ทั้งนี ้เนื่องด้วยบริษัทมีความคานึงถึงการดาเนิ นธุรกิจเพื่อความยั่งยืน บริ ษัทจึ งให้ ความสาคัญกั บการวิ เคราะห์
ความเสี่ ยงที่เกิดขึ ้นใหม่และอาจส่ งผลต่อธุรกิจในอนาคต (Emerging Risk) ดังนี ้
9. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเป็ นเทคโนโลยียานยนต์ ไฟฟ้ า
แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต จะนาเอาระบบไฟฟ้ ามาใช้ในการควบคุมการทางานในรถยนต์มากขึ้ น จะ
ส่ งผลให้ตลาดกลุ่มผลิ ตภัณฑ์สายเคเบิลมีนอ้ ยลงและอาจหมดไปในระยะยาว อาทิ สายเบรค สายเกี ยร์ สายเปิ ดฝาถังน้ ามัน
และอื่ นๆ ซึ่ งรถยนต์บางค่ายได้เริ่ มปรับเปลี่ ยนดี ไซน์ไปแล้วในรุ่ นปัจจุบนั และรุ่ น ใหม่ที่ก าลังจะเปิ ดตัวในอนาคต เพื่ อ
ตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ ยนไป เพื่อรักษาส่ วนแบ่งทางการตลาด บริ ษทั ได้จดั ตั้งที มวิ ศวกรเพื่ อ ทาการศึ ก ษาวิ จยั
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่อย่างจริ งจัง ทั้งในส่ วนของกลุ่มวิศวกรออกแบบภายใน และร่ วมกับสถาบันผูช้ านาญการในด้านต่ างๆ เพื่ อ
ขยายกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ ที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า รวมถึ ง System Product อาทิ ชุ ด เปิ ดประตู ข ้างไฟฟ้ า (Power Slide Door)
ชุดเปิ ดประตูหลังไฟฟ้า (Power Lift Gate) และชุดควบคุมการเปิ ดปิ ดท้ายกระบะ (Tail Gate Absorber) และรางยกกระจก
หน้าต่างรถยนต์ ที่ประกอบสาเร็ จกับชุ ด ประตู (Integrated Window Regulator or Door Module) ทางบริ ษทั ได้ก าหนด
นโยบายทางการตลาดในการขยายฐานลูกค้าในกลุ่ มผลิ ต ภัณฑ์ ใ หม่ เพื่ อ ต่ อ ยอดทางธุ ร กิ จกับกลุ่ มลู ก ค้าหลัก อัน ได้แก่
ผูผ้ ลิ ตรถยนต์ในประเทศ และนอกจากนี้ ทางบริ ษทั ยังมุ่งเน้น ที่ จะทาการขยายตลาดในส่ วนของตลาดหลังการขายทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ซึ่ งตลาดหลังการขายนั้นเป็ นอี กหนึ่ งตลาดที่จะสามารถน าเทคโนโลยี ห รื อ นวัต กรรมใหม่ๆ
ไปนาเสนอ และสามารถเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคเป้าหมายได้โดยตรง เพื่ อนาไปสู่ ก ารสร้ างอุ ปสงค์ ใ ห้เกิ ด ขึ้ น สาหรั บสิ น ค้านั้น ๆ
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั มุง่ เน้นที่จะนาเอาความชานาญด้านวิศวกรในการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ เข้ามาใช้ใ นการน าเสนอและมี ส่วน
ร่ วม ตั้งแต่เริ่ มต้นพัฒนารถรุ่ นใหม่ไปพร้อมๆ กับลูกค้า สาหรับรถรุ่ นใหม่ที่กาลังจะเปิ ดตัวในอี ก 2-3 ปี ข้างหน้า รวมถึ ง
การนาเสนอผลิ ตภัณฑ์ใ หม่เป็ น Localize Project เพื่ อ เป็ นแนวทางลดต้น ทุน ให้ก ับคู่ ค ้าของบริ ษทั อี ก ด้วย จากการใช้
ชิ้ นส่ วนที่ผลิ ตในประเทศเป็ นหลัก โดยปัจจุบนั มีลูกค้าหลายราย เริ่ มก่อตั้ง R&D center ที่มีบทบาทมากขึ้ นในประเทศไทย
และด้วยความสัมพันธ์อนั ดี จึงทาให้บริ ษทั มีโอกาสที่จะผลักดันนโยบายนี้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น
10. ความเสี่ยงด้าน Digital Transformation
กระบวนการที่นาเอา Digital Technology มาปรับใช้กบั ทุก ส่ วนของธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ธุร กิ จสามารถปรั บตัวต่ อ การ
เปลี่ ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ ว ในหลายอุตสาหกรรมรวมถึ งยานยนต์เริ่ มใช้ระบบอัต โนมัติ และระบบหุ่ น ยนต์ (Robotics)
ในสายการผลิ ต เพื่ อลดปัญหาคุณภาพ ลดต้นทุน และเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการผลิ ต ซึ่ งบริ ษทั ได้กาหนดแนว
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ทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยง โดยสนับสนุนให้ทีมวิจยั และพัฒนา ทีมวิศวกรการผลิ ตของเรา มี ก ารแลกเปลี่ ย นข้อ มูล
ทางวิชาการ เสริ มสร้างความรู้ และประสบการณ์ กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง สวทช. และองค์ก รต่างชาติ อื่ น ๆ เพื่ อ น าทัก ษะความรู ้ มาคิ ด ค้น ออกแบบผลิ ต ภัณฑ์ ใ หม่ๆ ตลอดจนการ
ออกแบบสายการผลิตแบบอัตโนมัติ และการนาหุ่นยนต์มาใช้ในสายการผลิ ต
ความเสี่ ยงต่ อการลงทุนต่ อผู้ถือหลักทรั พย์
การซื้ อหลักทรัพย์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสู งกว่าการลงทุนประเภทอื่ นๆ แต่ก็มีความเสี่ ย งที่ สูงกว่า นัก ลงทุน
จึงจาเป็ นต้องศึกษาความเสี่ ยงและประเมินความสามารถในการรับความเสี่ ยงของตนเองก่อนตัดสิ นใจลงทุน
ความเสี่ ยงหลักๆ ในการลงทุนถื อหลักทรัพย์ มีดงั นี้
ความเสี่ ยงจากภาวะตลาด (Market Risk) ซึ่ งขึ้ น อยู่ก ับสภาวะการณ์ ต่ างๆ ทั้งในและนอกประเทศ และสภาวะ
ดังกล่าวมีผลทาให้ราคาหลักทรัพย์มีการผันผวนหรื อเปลี่ ยนแปลง เช่น สถานการณ์ทางสังคมหรื อ การเมื อ ง การจลาจล
การนัดหยุดงาน ปัญหาเศรษฐกิ จ อัตราเงิ นเฟ้ อหรื ออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ ยนแปลง ฯลฯ
ความเสี่ ยงจากการดาเนินงานของผูอ้ อกหุน้ (Company Risk) อาจเกิ ดจากการบริ หารกิ จการไม่ได้ตามเป้ าหมาย มี
การเปลี่ ยนแปลงผูบ้ ริ หารหรื อนโยบายการทาธุรกิ จ บริ ษทั ประสบปัญหาทางการเงิ น ขาดแคลนแรงงาน หรื อ มี ก ารพึ่ งพา
อาศัยลูกค้ารายใหญ่บางรายมากเกินไป
ความเสี่ ยงของอุตสาหกรรม (Industrial Risk) เป็ นความเสี่ ยงที่เกิ ดเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่ งนัก ลงทุน สามารถ
ลดความเสี่ ยงนี้ ได้โดยการซื้ อหุน้ ในหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรม แทนการซื้ อหุน้ ในอุตสาหกรรมเดี ยว
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ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อบริ ษทั
เลขทะเบียนบริ ษทั
ประเภทธุรกิ จ

ที่ต้ งั สานักงานใหญ่ :
เว็บไซต์บริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
ชนิ ดของหุน้
อื่นๆ

: บริ ษทั ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ” หรื อ “TSC”)
: 0107548000145
: ประกอบธุร กิ จผลิ ต สายควบคุ มรถยนต์ และรถจัก รยานยนต์ และผลิ ต ชุ ด ควบคุ มราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยจาหน่ายผลิ ตภัณฑ์ให้แก่ผผู ้ ลิ ตรถยนต์ และรถจัก รยานยนต์
หลัก ในประเทศ ศู น ย์ อ ะไหล่ ตลอดจนส่ ง ออกไปยัง ผู ้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ วนรถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ
เลขที่ 700/737 หมูท่ ี่ 1 ตาบลพานทอง อาเภอพานทอง และโรงงาน จังหวัดชลบุรี 20160
: www.thaisteelcable.com
: (038) 447 200 – 15
: (038) 185 025
: 268,500,000 บาท
: 259,800,000 บาท
: หุน้ สามัญ
: ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เพิ่ มเติ มได้จากแบบแสดงรายการ
ข้อมูล ประจาปี (แบบ 56-1) ของบริ ษทั ที่ แสดงไว้ใ น www.sec.or.th หรื อ เว็บไซต์ ข อง
บริ ษทั ข้างต้น

ข้ อมูลที่บริ ษัทถือหุ้ นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริ ษทั มิได้ถือหุน้ ใดๆ ในบริ ษทั อื่นหรื อธุรกิจอื่น
ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิงอื่นๆ
นายทะเบียน
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิ นแดง เขตดิ นแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (02) 009 9000
โทรสาร : (02) 009 9991
ผูส้ อบบัญชี

บริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (02) 264 9090
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โทรสาร : (02) 264 0789
นางพูนนารถ
เผ่าเจริ ญ
นายกฤษดา
เลิ ศวนา
นางสาววิสสุตา
จริ ยธนากร
ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย

ไม่มี

ข้ อมูลสาคัญอื่น
-ไม่มี-
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ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน

5238
4958
3853

ผู้ถือหุ้น
โครงสร้ างการถือหุ้ นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) ณ วั นที่ 30 กันยายน 2561
กลุ่มจุฬางกูร
41.77%

กลุ่มพัฒนะเมลือง
12.03%

อื่ นๆ
19.26%

บริ ษทั ไทยสตี ลเคเบิล จากัด (มหาชน)
ทุนชาระแล้ว 259.80 ล้านบาท
6%
บริ ษทั ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จากัด
ทุนชาระแล้ว 11.15 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
รายชื่ อผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีดงั นี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่
26.94%

94%

ทุนชาระแล้ ว
จานวน 259,800,000 บาท
จานวนหุ้ น
ร้ อยละ
108,512,400
41.77
70,000,000
26.94
31,248,900
12.03
12,511,700
4.82
6,500,000
2.50
6,000,000
2.31
5,378,800
2.07
2,105,400
0.81
1,929,200
0.74
1,750,000
0.67
1,665,500
0.64
1,501,000
0.58
1,500,000
0.58
9,197,100
3.54
259,800,000
100

ผู้ ถือหุ้ น
กลุ่มจุฬางกูร
ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่
กลุ่มพัฒนะเมลือง
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายไชยทัศน์ ไชยพิภทั รสุข
นายดารงค์ กุลธนพงศ์
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
นางสาววราภรณ์ สงฆ์ประชา
นายเทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์
นายพิทกั ษ์ วีระวัฒกานนท์
นางสาวดวงพร วีร ะวัฒกานนท์
นางสาวพรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์
นางสุมิตรา ดารงกิจชัยพร
ผูถ้ ื อหุน้ รายย่อยอื่นๆ
รวม
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หมายเหตุ : 1) กลุ ม่ จุฬางกูร ประกอบด้วยกลุ ม่ ผูถ้ ื อหุ ้นนามสกุลเดี ยวกันและผูท้ ี่ เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย ได้แก ่
- นายสรรเสริ ญ
จุฬางกูร ถื อหุ ้นจานวน
83,115,000 หุ ้น คิ ดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
31.99
- นายทวีฉัตร
จุฬางกูร ถื อหุ ้นจานวน
21,204,900 หุ ้น คิ ดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
8.16
- นายกรกฤช
จุฬางกูร ถื อหุ ้นจานวน
4,000,000 หุ ้น คิ ดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
1.54
- นายอภิชาติ
จุฬางกูร ถื อหุ ้นจานวน
192,500 หุ ้น คิ ดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
0.07
2) ผูถ้ ื อหุ ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) ประกอบด้วย

ของทุ นชาระแล้ว
ของทุ นชาระแล้ว
ของทุ นชาระแล้ว
ของทุ นชาระแล้ว

1. Teraura Investment Co., Ltd
ถือหุ ้นร้ อยละ 20.69
2. JP Morgan Chase Bank
ถือหุ ้นร้ อยละ 6.20
3. Teraura Scholarship Foundation
ถือหุ ้นร้ อยละ 4.06
4. BBH For Fidelity Low–Priced Stock Fund
ถือหุ ้นร้ อยละ 3.90
5. Japan Trustee Services Bank, Ltd.
ถือหุ ้นร้ อยละ 3.36
6. Nippon Life Insurance Company
ถือหุ ้นร้ อยละ 3.29
7. NISHIKAWA RUBBER CO., LTD.
ถือหุ ้นร้ อยละ 2.70
8. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
ถือหุ ้นร้ อยละ 2.33
9. Honda Motor CO., LTD.
ถือหุ ้นร้ อยละ 2.22
10. State Street Bank and Trust Company
ถือหุ ้นร้ อยละ 2.16
3) กลุม่ พัฒนะเมลือง ประกอบด้วยกลุม่ ผูถ้ ือหุ ้นนามสกุลเดียวกันและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 ราย ได้แก่
- นายสันติ
พัฒนะเมลื อง ถื อหุ ้นจานวน
- นายสริ ศ
พัฒนะเมลื อง ถื อหุ ้นจานวน
- นางสาวสิริณา พัฒนะเมลื อง ถื อหุ ้นจานวน

10,546,200 หุ ้น คิ ดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.06 ของทุ นชาระแล้ว
10,506,400 หุ ้น คิ ดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.04 ของทุ นชาระแล้ว
10,196,300 หุ ้น คิ ดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 3.92 ของทุ นชาระแล้ว

ข้ อจากัดการถือหุ้ นของชาวต่างชาติ
ผูถ้ ื อหุน้ ที่เป็ นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุน้ ของบริ ษทั รวมกันได้ไม่เกิ นร้อยละ 49 ของจานวนหุ ้น ที่ อ อกและ
ชาระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 หุน้ ของบริ ษทั ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติ มีจานวนร้อยละ 27.13
การถือหุ้ นของคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริ ษทั ถื อหุน้ รวมกันร้อยละ 48.26 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว
ทั้งนี้ ผถู ้ ื อหุน้ ของบริ ษทั ในฐานะเป็ นเจ้าของมีสิทธิ ต่างๆ ขั้นพื้ นฐานที่เท่าเทียมกัน ได้แก่
- สิ ทธิ ในการได้รับใบหุน้ และสิ ทธิในการโอนหุน้
- สิ ทธิ ในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมต่อการตัดสิ นใจ
- สิ ทธิ ในการเข้าร่วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื่ อตัดสิ นใจในการเปลี่ ยนแปลง
นโยบายที่สาคัญของบริ ษทั
- สิ ทธิ ในการเลื อกตั้ง และถอดถอนกรรมการ
- สิ ทธิ ในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
- สิ ทธิ ในส่วนแบ่งผลกาไร
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญกับการประชุมผูถ้ ื อหุน้ และมีนโยบายที่จะอานวยความสะดวกแก่ผู ้ถื อ หุ ้น ทุก
รายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่ วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูถ้ ื อหุน้ ประเภทสถาบัน
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นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงิ น ปัน ผลในอัต ราไม่ต่ ากว่าร้ อ ยละ 25 ของก าไรสุ ทธิ ห ลังจากหัก เงิ น สารองต่ างๆ ทุก
ประเภทตามที่ ไ ด้ก ล่ าวไว้ใ นข้อ บังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุ จาเป็ นอื่ น ใดและการจ่ายเงิ น ปั น ผลนั้น จะไม่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษทั อย่างมีสาระสาคัญ และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิ โดย
การจ่ายเงิ นปันผลให้กระทาใน 1 เดื อนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ มีมติ หรื อวันที่คณะกรรมการมีมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ใ ห้
แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ื อหุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงิ นปันผลนั้นในหนังสื อพิ มพ์
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โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างองค์ กร ณ วั นที่ 30 กันยายน 2561

โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อยจานวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการ
กากับดูแลกิ จการ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
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คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
กากับดูแลกิ จการ

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง

1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ตามหนังสื อรับรองกระทรวงพาณิ ชย์ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีจานวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
 กรรมการที่เป็ นผูบ
้ ริ หาร
จานวน 3 ท่าน
 กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ
้ ริ หาร
จานวน 4 ท่าน
 กรรมการที่เป็ นอิ สระ
จานวน 4 ท่าน
จานวนครั้ ง
ลาดับ
จานวนครั้ ง
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
การเข้ าร่ วม
ที่
การประชุ ม
ประชุ ม
1 นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
ประธานกรรมการ
6
2
2 นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
กรรมการ
6
6
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3 นายมากาโต เทราอุรา
กรรมการ (ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร)
6
0
4 นายทวีฉัตร
จุฬางกูร
กรรมการ (ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร)
6
3
5 นายวุฒิภมู ิ
จุฬางกูร1
กรรมการ (ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร)
4
3
6 นายสันติ
พัฒนะเมลือง2 กรรมการ (ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร)
3
2
7 นายฮาจิเมะ
คาโตะ3
กรรมการ
3
3
8 นายปริ ญญา ไววัฒนา
กรรมการอิ สระ
6
6
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกากับดูแลกิ จการ
9 นายอภินนั ท์ ณ ระนอง
กรรมการอิ สระ
6
6
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการกากับดูแลกิ จการ
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ลาดับ
ที่

กรรมการอิ สระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิ จการ
กรรมการอิ สระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิ จการ

6

จานวนครั้ ง
การเข้ าร่ วม
ประชุ ม
6

6

5

จุฬางกูร

กรรมการ

2

1

ชื่อ-สกุล

10

นายฉัตรชัย

เอียสกุล

11

นายวีรวัฒน์

ขอไพบูลย์

กรรมการที่ออกระหว่างปี
นายกรกฤช
1

ตาแหน่ ง

จานวนครั้ ง
การประชุ ม

2

นางสาวสิ ริณา

พัฒนะเมลือง

กรรมการ

3

3

3

นายเคอิโซ

ทานิ

กรรมการ

3

3

หมายเหตุ :

1 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิ กายน 2560 แต่งตั้ง นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ให้ดารงต าแหน่ง กรรมการ ทดแทน
นายกรกฤช จุฬางกูร ที่ ลาออก มีผลตั้งแต่วนั ที่ 22 พฤศจิ กายน 2560 เป็ นต้นไป
2 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้ง นายสันติ พัฒนะเมลื อง ให้ดารงตาแหน่ง กรรมการ ทดแทน
นางสาวสิริณา พัฒนะเมลื อง ที่ ลาออก ผลตั้งแต่วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้นไป
3 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้ง นายฮาจิ เมะ คาโตะ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ ทดแทน นายเคอิ
โซ ทานิ ที่ ลาออก มีผลตั้งแต่วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้นไป

กรรมการผู้ มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร หรื อ นายทวีฉัตร จุฬางกูร หรื อ นายวุฒิภมู ิ จุฬางกูร คนใดคนหนึ่ งลงลายมื อ ชื่ อ ร่ วมกับ
นายสริ ศ พัฒนะเมลือง หรื อ นายสันติ พัฒนะเมลื อง หรื อนายฮาจิเมะ คาโตะ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญ ของ
บริ ษทั หรื อ นายสริ ศ พัฒ นะเมลื อ ง หรื อ นายสั น ติ พัฒ นะเมลื อ ง ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกับ นายฮาจิ เมะ คาโตะ และ
ประทับตราสาคัญของบริ ษทั
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ลาดับที่
1

ชื่อ-สกุล
นายปริ ญญา

ไววัฒนา*

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จานวนครั้ งการ
ประชุ ม
4

จานวนครั้ งการเข้ า
ร่ วมประชุ ม
4

2
นายอภินนั ท์ ณ ระนอง
4
4
3
นายฉัตรชัย เอียสกุล
4
4
4
นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
4
3
กรรมการที่ออกระหว่างปี
- ไม่มี * นายปริ ญญา ไววัฒนา เป็ นกรรมการตรวจสอบผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นบัญชี และการเงิ น
โดยมีนางเบญจมาส เทพฤทธิ์ (หัวหน้าแผนก - ฝ่ ายตรวจสอบภายใน) เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

1

นายอภินนั ท์

ณ ระนอง

ประธาน

จานวนครั้ งการ
ประชุ ม
3

2

นายปริ ญญา

ไววัฒนา

กรรมการ

3

3

3

นายฉัตรชัย

เอียสกุล

กรรมการ

3

3

4

นายวีรวัฒน์

ขอไพบูลย์

กรรมการ

3

2

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

จานวนครั้ งการ
เข้ าร่ วมประชุ ม
3

กรรมการที่ออกระหว่างปี
- ไม่มี โดยมีนางกสิ ตา พิทกั ษ์สงคราม (เลขานุการบริ ษทั ) เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
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4. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

จานวนครั้ งการ
ประชุ ม
2
2
2
2

จานวนครั้ งการ
เข้ าร่ วมประชุ ม
2
2
2
2

1
นายปริ ญญา
ไววัฒนา
ประธาน
2
นายอภินนั ท์
ณ ระนอง
กรรมการ
3
นายฉัตรชัย
เอียสกุล
กรรมการ
4
นายวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์
กรรมการ
กรรมการที่ออกระหว่างปี
- ไม่มี โดยมีนางกสิ ตา พิทกั ษ์สงคราม (เลขานุการบริ ษทั ) เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ประธาน

จานวนครั้ งการ
ประชุ ม
4

จานวนครั้ งการ
เข้ าร่ วมประชุ ม
4

กรรมการ

4

4

กรรมการ

4

4

กรรมการ

4

4

กรรมการ

4

4

กรรมการ

3

3

กรรมการ

1

1

ตาแหน่ ง

1

นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
2
นายสุทน
เปรมปรี
(ผูจ้ ดั การทัว่ ไปอาวุโส - ส่วนงานคุณภาพ)
3
นางสาวสิ ริณา พัฒนะเมลือง
(ผูจ้ ดั การทัว่ ไปอาวุโส - ส่วนงานบริ หารธุรกิ จ)
4
นายสวัสดิ์
สุขะอาจิณ
(ผูจ้ ดั การทัว่ ไปอาวุโส - ส่วนงานผลิ ต)
5
นางสาวภัทรา ชัยยศบูรณะ1
(ผูจ้ ดั การทัว่ ไป - ส่วนงานปฏิบตั ิการธุรกิ จ)
6
นายฮาจิเมะ คาโตะ2
(ผูจ้ ดั การทัว่ ไป - ส่วนงานวิจยั และพัฒนา)
7
นางสาวชุลีกร สุวิจิตร3
(ผูจ้ ดั การทัว่ ไป - ส่วนงานจัดหา)
กรรมการที่ออกระหว่างปี
- ไม่มี 1 แต่งตั้งตาแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
2 แต่งตั้งตาแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
3 แต่งตั้งตาแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561
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คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทัง้ หมดเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จึงไม่ประสงค์จะรั บค่าเบี้ย ประชุ มฯ
โดยมีนางเบญจมาส เทพฤทธิ์ (หัวหน้าแผนก - ฝ่ ายตรวจสอบภายใน) เป็ นเลขานุ ก ารของคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ ยง
6. ผู้ บริ หาร
รายชื่ อและตาแหน่งของผูบ้ ริ หาร
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
กรรมการผูจ้ ดั การ
นายสุทน
เปรมปรี
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปอาวุโส (ส่ วนงานคุณภาพ)
นางสาวสิ ริณา พัฒนะเมลือง
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปอาวุโส (ส่ วนงานบริ หารธุรกิ จ)
นายสวัสดิ์
สุขะอาจิณ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปอาวุโส (ส่ วนงานผลิ ต)
นางสาวสิ นีนุช ศรี ธรรมา
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และการเงิ น
ผูบ้ ริ หาร หมายความว่า ผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกนับต่อจากคณะกรรมการบริ ษทั ลงมา รวมถึ งผู ้ซ่ ึ ง
ดารงตาแหน่งเทียบเท่าผูบ้ ริ หารรายที่สี่ทกุ ราย โดยรวมถึ งผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หาร
คณะกรรมการบริ ษัท
1. ปฏิ บตั ิ หน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัต ถุประสงค์ ข้อ บังคับบริ ษทั ตลอดจนมติ ที่ประชุ มผู ้ถื อหุ ้น ที่ เห็ น ชอบด้าน
กฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั เพื่ อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ื อหุน้
2. พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีล ัก ษณะต้อ งห้ามตามที่ ก าหนดในพระราชบัญ ญัติ บริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึ งประกาศ ข้อ บังคับ และ/หรื อ ระเบี ย บที่
เกี่ ยวข้อง ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
3. พิ จารณาคัดเลื อกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อ จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนที่ จะด ารงต าแหน่ ง
กรรมการอิ สระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึ งประกาศข้อบังคับ และ/หรื อ ระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้อ ง
เพื่ อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื่ อพิ จารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิ สระของ
บริ ษทั ต่อไป
4. พิ จารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ร วมถึ ง
ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
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5. พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตั้งผูบ้ ริ หารโดยพิ จารณาจากบุค คลที่ ไ ด้รั บการเสนอชื่ อ จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน รวมถึ งการพิ จารณาแต่งตั้งกรรมการผู ้จดั การ ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรั บผิ ด ชอบของ
กรรมการผูจ้ ดั การ และมอบหมายอานาจให้กรรมการผูจ้ ดั การทาหน้าที่ แทนบริ ษทั เกี่ ย วกับการด าเนิ น งานตามปกติ
ธุรกิ จของบริ ษทั
6. พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดโครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามความเหมาะสมของกิ จการ
7. คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงชื่ อกรรมการซึ่ งมีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ได้
8. พิ จารณาแต่งตั้งหรื อมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ งหรื อหลายคนหรื อ บุค คลอื่ น กระทาการอย่างหนึ่ งอย่างใด
แทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิ ก เปลี่ ยนแปลง หรื อ แก้ไขอานาจนั้นๆ ได้
9. พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั และนโยบายหลัก ในการลงทุน ในบริ ษทั ย่อ ย บริ ษทั
ร่ วมและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
10. พิ จารณาอนุมตั ิ จา่ ยเงิ นปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ื อหุน้ เมื่อเห็ น ว่าบริ ษทั มี ผ ลก าไรสมควรพอที่ จะทาเช่ น นั้น และ
รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ื อหุน้ คราวต่อไป
11. พิ จารณาอนุมตั ิเรื่ องที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบายเกี่ ยวกับการก ากับดู แลกิ จการ การเข้าทารายการระหว่างกัน ของ
บริ ษทั รายการที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ข องบริ ษทั จดทะเบี ย นตามประกาศ ข้อ บังคั บ
และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิ จารณาอนุมตั ิเรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติ ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ของบริ ษทั
13. พิ จารณาอนุมตั ิ ให้ความเห็นชอบ เรื่ องดังต่อไปนี้
(1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทาธุรกิ จ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจาปี ของบริ ษทั
(2) ผลงานและผลประกอบการประจาไตรมาสของบริ ษทั เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิ จารณาแนวโน้ม
ระยะต่อไปของปี
(3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจาปี หรื อ ตามอานาจการอนุมตั ิ
(4) การใช้เงิ นลงทุน เกิ นงบลงทุนโครงการที่ ได้รับอนุ มตั ิ ไ ว้รวมร้ อยละ 10 และเกิ น งบลงทุน อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ใ ช่ งบ
ลงทุน โครงการรวมเกิ น ร้ อ ยละ 10
(5) การซื้ อ และจาหน่ายสิ นทรัพ ย์ การซื้ อ กิ จการและเข้าร่ วมในโครงการร่ วมทุน ที่ ไ ม่ข ัด กับเกณฑ์ ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมลู ค่าเกิ นจานวนที่มอบอานาจให้ฝ่ายบริ หารตามอานาจการอนุมตั ิ
(6) การทาธุรกรรมหรื อการกระทาใดๆ อันมีผลกระทบที่สาคัญต่อฐานะทางการเงิ น ภาระหนี้ สิ้น ยุทธศาสตร์ ก าร
ทาธุรกิจ และชื่อเสี ยงของบริ ษทั
(7) การทาสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทาธุรกิ จปกติ และสัญญาที่เกี่ ยวกับการทาธุ รกิ จปกติ ที่มีความสาคัญ
(8) การทารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษทั บริ ษทั ร่ วมกับบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน ส่ วนที่ไม่เข้าข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
(9) ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงิ นทุนของบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเกิ น 1.5 : 1
(10) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
(11) การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบตั ิที่มีนยั สาคัญเกี่ ยวกับการบัญชี การบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายใน
32

(12)
(13)
(14)
(15)

(16)
(17)
(18)
(19)

การว่าจ้างผูบ้ ริ หารระดับสูง
การกาหนดและการเปลี่ยนแปลงอานาจอนุมตั ิ ที่มอบให้ผบู ้ ริ หารระดับสู ง
การเสนอแต่งตั้งและการสิ้ นสุ ดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริ ษทั
การมอบอานาจหน้าที่ใ ห้ก รรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบริ ห าร หรื อ กรรมการบริ ษทั คนใดคนหนึ่ ง รวมถึ งการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอานาจหน้าที่ดงั กล่าว ต้องไม่ขดั กับกฎเกณฑ์ขอ้ กาหนด ตลาดหลัก ทรั พ ย์
ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
การแต่งตั้ง และกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
การจัดให้มีและกากับดูแลให้มีการบริ หารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิ จการ
การปรับปรุ ง เปลี่ ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับกรรมการผูจ้ ดั การขึ้ นไป
การดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ของบริ ษทั

ประธานคณะกรรมการบริษัท
1. ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
2. ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบที่กาหนดไว้
3. เสริ มสร้างมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
4. ปฏิ บตั ิ หน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็ นหน้าที่ของประธานกรรมการ
5. ดูแลให้การติ ดต่อสื่ อสารระหว่างกรรมการและผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการชุ ดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีขอบเขตและอานาจหน้าที่อา้ งอิ งตามกฎบัต รของ
บริ ษทั ที่ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว
(รายละเอี ยดเพิ่ มเติมที่ http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10)
การเข้ าประชุ มผู้ ถือหุ้ นของกรรมการ
ในปี 2561 บริ ษทั จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยมี ค ณะกรรมการเข้าร่ วม
ประชุม 9 ท่าน คิ ดเป็ นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมร้อยละ 81.81 ของกรรมการทัง้ หมด
ฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายบริ หาร หมายถึ ง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การทัว่ ไปอาวุโส และผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ฝ่ ายบริ หาร มีอานาจหน้าที่ด าเนิ น การตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมาย ซึ่ งอยู่ภายใต้ก ฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ ทาให้ฝ่ ายบริ ห ารสามารถอนุ มตั ิ
รายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่ นใดกับ
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บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ซึ่ งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้อ งผ่ านมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการ และ/
หรื อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกล่ าวตามที่ ข ้อ บังคับของบริ ษทั หรื อ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง
กาหนด ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามปกติ ธุรกิ จที่มีการกาหนดขอบเขตชัด เจน โดยสามารถสรุ ปขอบเขต
อานาจหน้าที่ได้ดงั นี้
1. รับผิ ดชอบดูแลการบริ หารงานทัว่ ไปที่มีลกั ษณะเป็ นการประกอบธุรกิ จโดยปกติ ของบริ ษทั
2. บริ หารกิ จกรรมภายในของบริ ษทั รวมทัง้ กาหนดระบบการบริ หารงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั
3. วางแผนและกาหนดโครงการด้านต่างๆ ของบริ ษทั
4. กาหนดนโยบายต่างๆ ของบริ ษทั เพื่อ การประกอบธุรกิ จโดยปกติ
5. กาหนดโครงสร้างในการบริ หารองค์กรร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษทั
6. บังคับบัญชา ประสานงาน ติดตามการปฏิ บตั ิ การ การกาหนดหน่วยงานและกาหนดตาแหน่งหน้าที่ ก าหนดความ
รับผิ ดชอบ และมอบหมายหน้าที่การบริ หารงาน โดยคานึ งถึ งความเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ
7. กาหนดแนวทางสาหรับการควบคุมการบริ หารที่รัดกุมและเหมาะสม เพื่ อให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ การบรรลุเป้าหมายอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ และเป็ นไปตามนโยบายบริ ษทั
8. ดาเนิ นกิ จการและบริ หารงานประจาวัน ของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้ าหมาย ข้อ บังคับและ
ระเบียบบริ ษทั ที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
9. ดาเนิ นกิ จการและบริ หารงานให้เป็ นไปตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุ มตั ิ อ ย่าง
เคร่ งครัด ซื่อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท และผูถ้ ื อหุน้ อย่างดี ที่สุด
10. รายงานความก้า วหน้าจากการด าเนิ น งานตามมติ และผลการด าเนิ น งานของบริ ษัทที่ สาคั ญ ต่ อ ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างต่อเนื่องตามกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
11. ดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีของบริ ษทั
12. ต้องไม่ประกอบกิจการหรื อเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ น การแข่ งขัน กับกิ จการของบริ ษทั
ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อผูอ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อ คณะกรรมการบริ ษทั รั บทราบและ
ได้รับการพิ จารณาเห็นชอบให้ประกอบกิ จการนั้นๆ ได้
นโยบายในการไปดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้ จัดการ
เพื่ อให้กรรมการผูจ้ ดั การสามารถอุทิศเวลาในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ในบริ ษทั ได้อย่างเต็ มที่ และมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ในการบริ หารงาน คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายและก าหนดวิ ธีปฏิ บตั ิ ใ นการไปด ารงต าแหน่ งใดๆ ที่ บริ ษทั อื่ น ของ
กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี โดยให้กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่รายงานเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับชื่ อบริ ษทั ประเภทธุร กิ จ และการด ารงต าแหน่ ง ให้ค ณะกรรมการบริ ษทั พิ จารณาอนุ มตั ิ ก่ อ นเข้ารั บต าแหน่ ง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน นอกเหนือจากการรายงานส่ วนได้เสี ยเมื่อเข้าดารงตาแหน่ง และกรรมการผูจ้ ดั การไม่สามารถ
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนมากกว่า 3 บริ ษทั ทั้งนี้ ไม่นบั รวมบริ ษทั ย่อ ย บริ ษทั ในเครื อ และบริ ษทั
ร่วมทุนของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั มีความจาเป็ นต้องเข้าไปกากับดูแลการบริ หารจัดการเพื่ อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
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คณะกรรมการบริษัท
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คณะผู้บริหาร
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การถือครองหลั กทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้ บริ หาร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
จานวนหุ้ นที่ถือครอง

ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

1

นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร

2
3
4
5

นายมากาโต
นายทวีฉัตร
นายวุฒิภมู ิ
นายสริ ศ

6

นางสาวสิ ริณา พัฒนะเมลือง

7

นายฮาจิเมะ

คาโตะ

8
9
10
11
12

นายปริ ญญา
นายอภินนั ท์
นายฉัตรชัย
นายวีรวัฒน์
นายสุ ทน

ไววัฒนา
ณ ระนอง
เอียสกุล
ขอไพบูลย์
เปรมปรี

เทราอุรา
จุฬางกูร
จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง

ตาแหน่ ง

ประธาน
กรรมการ/
ประธานบริ ษทั
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/
กรรมการ
ผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
อาวุโส
(ส่ วนงาน
บริ หารธุรกิ จ)
กรรมการ/
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
(ส่ วนงานวิจยั
และพัฒนา)
กรรมการอิ สระ
กรรมการอิ สระ
กรรมการอิ สระ
กรรมการอิ สระ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
อาวุโส (ส่ วน
งานคุณภาพ)
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จานวน คู่สมรส
หุ้ นที่มี และบุตรที่
ยังไม่
30 กันยายน 30 กันยายน การซื ้อ/
ขาย
บรรลุนิติ
2560
2561
ระหว่ างปี
ภาวะ
83,115,000 83,115,000
0
0

0
21,121,900
0
10,506,400

0
21,204,900
0
10,506,400

0
83,000
0
0

0
0
0
0

10,196,300

10,196,300

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

จานวน คู่สมรส
หุ้ นที่มี และบุตร
การซื ้อ/ ที่ยังไม่
30 กันยายน 30 กันยายน
ขาย
บรรลุนิติ
2560
2561
ระหว่ างปี
ภาวะ
0
0
0
0
จานวนหุ้ นที่ถือครอง

ลาดับที่

13

14

15

ชื่อ - สกุล

นายสวัสดิ์

ตาแหน่ ง

สุขะอาจิณ

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
อาวุโส (ส่ วน
งานผลิ ต)
นางสาวชุลีกร สุวิจิตร
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
(ส่ วนงาน
จัดหา)
นางสาวภัทรา ชัยยศบูรณะ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
(ส่ วนงาน
ปฏิ บตั ิ การ
ธุรกิ จ)

0

0

0

0

0

0

0

0

การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้ บริหารระดับสู ง
การสรรหากรรมการบริ ษทั กรรมการชุดต่างๆ กรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจนผู ้บริ ห ารระดับสู ง จะมี ก ารพิ จารณา
คัดเลื อกและกลัน่ กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนก่ อ น จึ งจะน าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษทั
และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยจะดาเนินการตามนโยบายของบริ ษทั
การสรรหากรรมการ
1. หลักเกณฑ์และวิธีการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะพิ จารณาและคานึ งถึ งคุ ณสมบัติ ที่เหมาะสมสอดคล้อ งตามกฎบัต ร
คณะกรรมการบริ ษทั โดยต้องเป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถ และมี เวลาทางานให้บริ ษทั อย่างเพี ย งพอตามข้อ บังคับของ
บริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ ไ ม่เกิ น 12 คน โดยกรรมการไม่น ้อ ยกว่ากึ่ งหนึ่ ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย กรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูถ้ ื อหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
2. การแต่งตั้ง แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1 ตาแหน่งกรรมการว่างลงตามคราวออกตามวาระ
ให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เป็ นผูเ้ ลื อกตั้งกรรมการแทนผูค้ รบก าหนดออกตามวาระ โดยกรรมการที่ ค รบก าหนดออกจาก
ตาแหน่งอาจได้รับคัดเลื อกเข้าเป็ นกรรมการอี กได้ โดยในการประชุมผูถ้ ื อหุน้ สามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงออกเป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้
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ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลื อกให้กลับเข้ามารั บต าแหน่ งอี ก ได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกหรื อปี ที่สองภายหลังจดทะเบีย นบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกัน ส่ วนปี ถัด ไปให้
กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรณี ที่ 2 ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัด ไป เว้น แต่
วาระของกรรมการผูน้ ้ นั จะเหลื อน้อยกว่า 2 เดื อน โดยบุค คลดังกล่ าวจะอยู่ใ นต าแหน่ งกรรมการได้เพี ย งเท่าวาระที่ ย งั
เหลื ออยูข่ องกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติ ข องกรรมการต้อ งประกอบด้วยคะแนนเสี ย งไม่น ้อ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
3.หลักเกณฑ์และวิธีการที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เลื อกตั้งกรรมการ
- ผูถ้ ื อหุน้ คนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง
- ผูถ้ ื อหุน้ แต่ละคนใช้คะแนนเสี ย งที่ มีอ ยู่ท้ งั หมดเลื อ กตั้ง บุค คลเดี ย วหรื อ หลายคนเป็ นกรรมการก็ ไ ด้ แต่ จะแบ่ง
คะแนนเสี ยงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้รับคะแนนสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับเลื อกเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึ ง มี ห รื อ จะพึ ง
เลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บคุ คลซึ่ งได้รับการเลื อกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจานวนกรรมการ
ที่จะพึ งมี ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ ขาด
- ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ อาจลงมติ ให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึ งคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสี ย งไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ ้น นับรวมกัน ได้ไ ม่น ้อ ยกว่ากึ่ งหนึ่ ง
ของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
หลักเกณฑ์ การคัดเลือกและกระบวนการแต่ งตั้ งกรรมการใหม่
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
บริ ษทั จะคัดเลื อกกรรมการจาก 2 ช่องทางคือ
1. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะสรรหาผู ้ที่มีคุ ณสมบัติ เหมาะสม โดยพิ จารณาจากบัญ ชี ร ายชื่ อ
คณะกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยก่อนเป็ นอันดับแรก หากไม่พ บผู ้มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริ ษทั จึงจะสรรหาจากแหล่งอื่ นๆ
2. ผูถ้ ื อหุน้ เสนอชื่อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่
เมื่อได้รายชื่อผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการใหม่แล้ว เลขานุการคณะกรรมการฯ จะน าเสนอเข้าที่ ประชุ ม
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่ อพิ จารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและข้อมูลประกอบอื่ นๆ
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หากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีมติ เห็นชอบ จะนาเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อ เสนอ
ต่อที่ประชุมประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องได้รับมติ เห็นชอบจากที่ประชุมประจาปี ผูถ้ ื อหุน้ ตามกาหนดเวลาดังนี้
ช่ วงเวลา
กิจกรรม
สิ งหาคม – พฤศจิกายน
แจ้ง ชื่ อ ผู้มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมต่ อ เลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน
พฤศจิกายน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน พิ จารณา
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน นาเสนอรายชื่ อต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ เห็นชอบนาเสนอต่อที่ประชุมประจาปี ผูถ้ ื อหุน้
มกราคม ของปี ถัดไป
ที่ประชุมประจาปี ผูถ้ ื อหุน้ พิ จารณาลงมติ
การสรรหาผู้ บริ หารระดับสูง
เพื่ อเป็ นการรักษาเสถียรภาพในการประกอบธุรกิ จอย่างต่อเนื่ อง ลดความเสี่ ยงในกรณี ตาแหน่งผู ้บริ ห ารระดับสู ง
ที่มคี วามสาคัญว่างลง และให้เป็ นไปตามแนวทางการควบคุมภายในของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้มอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู ้จดั ทาแผนสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารจนถึ งผู ้จดั การทัว่ ไป และเสนอ
ให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป
ระดับประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และกรรมการผู้ จัดการ
หลักการ
ให้มีแผนสื บทอดตาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
วิธีการ
เมื่อตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/ กรรมการผูจ้ ดั การว่างลง หรื อ ผู ้อ ยู่ใ นต าแหน่ งไม่สามารถ
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ในตาแหน่งได้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่ อแต่งตั้งให้ผบู ้ ริ หารในระดับรองลงมาทา
หน้าที่รักษาการในตาแหน่งดังกล่าว โดยมีระยะเวลารักษาการไม่นอ้ ยกว่า 3 เดื อน เพื่ อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีเวลา
สรรหาบุคคลที่สมควรเข้ามาดารงตาแหน่งแทน
หากผลงานของผูท้ ี่รักษาตาแหน่งดังกล่าวเป็ นที่น่าพอใจต่อคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอ
ให้ดารงตาแหน่งทดแทนต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าบุคคลที่รักษาการดังกล่าวมีผลงานไม่เป็ น ที่ น่ า พอใจ
ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดารงตาแหน่งต่อไป
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คุณสมบัติเบือ้ งต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
 การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริ ญญาโท ในกรณีที่บคุ คลดังกล่าวมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริ ญ ญาโท แต่ มีคุ ณสมบัติ ด ้าน
อื่ นๆ ให้เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ว่า สมควรพิ จารณาต่อไปหรื อไม่
 มีประสบการณ์ในตาแหน่งผูบ้ ริ หารตั้งแต่กรรมการผูจ้ ดั การขององค์กรที่มีรายได้ใกล้เคี ย งกับบริ ษทั ฯ หรื อ มี ล ัก ษณะ
อุตสาหกรรมใกล้เคียงกันไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
 มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
 มีความเป็ นผูน้ า มีวิสัยทัศน์ และมีแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายการกากับดู แลกิ จการ การทาธุ ร กิ จ และวัฒ นธรรม
ขององค์กร
 เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม มีจริ ยธรรม ไม่มีประวัติเสื่ อมเสี ย ไม่เคยต้องคดี อาญา
ระดับผู้ จัดการทั่วไปอาวุโส และผู้ จัดการทั่วไป
หลักการ
ให้มีแผนสื บทอดตาแหน่งของผูจ้ ดั การทัว่ ไปอาวุโส และผูจ้ ดั การทัว่ ไป
วิธีการ
กาหนดให้ผบู ้ ริ หารในระดับตั้งแต่ผจู ้ ดั การทัว่ ไปอาวุโส และผูจ้ ดั การทัว่ ไป มีก ารวางแผนสื บทอดต าแหน่ งของ
ตนเอง โดยถ่ายทอดความรู้ในการทางานให้กบั พนักงานที่มีศกั ยภาพ และมีแนวโน้มว่าจะปฏิ บตั ิ หน้าที่ แทนตนเองได้ ใน
กรณี มีเหตุการณ์ฉุกเฉิ นจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ การลาออก หรื อการเกษียณอายุ
คุณสมบัติเบื้องต้นของผูจ้ ดั การทัว่ ไปอาวุโส และ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
 การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริ ญญาตรี
 มีประสบการณ์ในตาแหน่งผูบ้ ริ หารขององค์กรที่มีรายได้ใกล้เคี ยงกับบริ ษทั ฯ หรื อมีลกั ษณะอุตสาหกรรมใกล้เคี ย งกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
 มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
 มีความเป็ นผูน้ า มีวิสัยทัศน์ และมีแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายการกากับดู แลกิ จการ การทาธุ ร กิ จ และวัฒ นธรรม
ขององค์กร
 เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม มีจริ ยธรรม ไม่มีประวัติเสื่ อมเสี ย ไม่เคยต้องคดี อาญา
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริ ห าร*** ที่ เป็ นธรรมและสมเหตุ สมผล
สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงิ นของบริ ษทั และเปรี ย บเที ย บกับบริ ษทั ที่ จดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมและธุรกิ จที่มีขนาดใกล้เคี ยงกัน ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
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1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเท่านั้น)
ค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงิ นไม่เกิ น 6 ล้านบาท แบ่งเป็ นดังนี้
 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่ วมประชุม) ในอัตราเดี ยวกับปี 2560 คื อ
- ประธานกรรมการบริ ษทั
เป็ นเงิ น 35,000 บาท
- กรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย
เป็ นเงิ น 25,000 บาท
 จ่ายบาเหน็จกรรมการบริ ษทั ในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงิ นปันผลที่จา่ ยจากผลการดาเนิ นงานปี 2560
ทัง้ นี้ บริ ษทั ได้ขออนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุ มผูถ้ ื อหุน้ แล้ว
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคล ในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)
รายชื่ อ

ตาแหน่ ง

1. นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
2.นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
3.นายมากาโต เทราอุรา
4.นายทวีฉัตร จุฬางกูร
5.นายกรกฤช จุฬางกูร 1
6.นายวุฒิภมู ิ จุฬางกูร 2
7.นายเคอิ โซ ทานิ 3
8นายฮาจิเมะ คาโตะ4
9.นางสาวสิ ริณา พัฒนะเมลือง5
10.นายสันติ พัฒนะเมลือง 6
11.นายอภินนั ท์ ณ ระนอง
12.นายปริ ญญา ไววัฒนา
13.นายฉัตรชัย เอี ยสกุล
14นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
รวม
หมายเหตุ :

1. นายกรกฤช
2. นายวุฒิภูมิ
3. นายเคอิโซ
4. นายฮาจิ เมะ
5. นางสาวสิริณา
6. นายสันติ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

จุฬางกูร
จุฬางกูร
ทานิ
คาโตะ
พัฒนะเมลื อง
พัฒนะเมลื อง

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรม คณะกรรม สรรหาและ
บาเหน็จ
กากับดูแล
การบริ ษัท การตรวจสอบ กาหนด
กรรมการ
กิจการ
ค่ าตอบแทน

70,000
150,000
75,000
25,000
75,000
75,000
75,000
75,000
50,000
150,000
150,000
150,000
125,000
1,245,000

311,760

100,000
100,000
100,000
75,000
375,000

75,000
75,000
75,000
50,000
275,000

50,000
50,000
50,000
50,000
200,000

381,760

311,760 461,760
311,760 311,760
311,760 386,760
311,760 336,760
75,000
75,000
75,000
311,760 386,760
50,000
311,760 686,760
311,760 686,760
311,760 686,760
311,760 611,760
3,117,600 5,212,600

ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิ กายน 2560
เข้ารับตาแหน่งกรรมการ แทน นายกรกฤช จุฬางกูร มีผลตั้งแต่วนั ที่ 22 พฤศจิ กายน 2560 เป็ นต้นไป
ลาออกจากตาแหน่งกรรมการและตาแหน่งอื่นๆ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
เข้ารับตาแหน่งกรรมการ แทน นายเคอิโซ ทานิ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้นไป
ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
เข้ารับตาแหน่งกรรมการ แทน นางสาวสิริณา พัฒนะเมลื อง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้นไป
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รวม

ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริ หาร*** ของบริ ษทั
ค่ าตอบแทน
เงิ นเดื อน โบนัสและอื่นๆ

ปี 2560
จานวนเงิน (ล้ านบาท)
66.47 (จานวน 14 ราย)

ปี 2561
จานวนเงิน (ล้ านบาท)
69.60 (จานวน 17 ราย)

1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร***
 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีนโยบายให้ปรั บค่ าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่ บริ ห าร
ประจาปี 2561 ในอัตรา 5% ของอัตราในปี ก่อนหน้า
 ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หาร*** ระดับรองลงไป เป็ นดุลยพิ นิจของประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร
ในปี 2561 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่ าตอบแทนเงิ น เดื อ นและโบนัสให้ก ับผู ้บริ ห าร *** จานวน
17 ราย รวมทั้งสิ้ น 69.60 ล้านบาท
(2) ค่าตอบแทนอื่ น
 ค่าตอบแทนอื่ นของกรรมการ
- ไม่มี –
 ค่าตอบแทนอื่ นของผูบ้ ริ หาร***
เงิ นกองทุนสารองเลี้ ยงชี พ
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ ยงชี พ โดยพนักงานจ่ายสมทบในอัตราส่ วนร้อยละ 3 หรื อ 5 ของเงิ น เดื อ น และ
บริ ษทั สมทบให้ในอัตราเท่ากัน โดยในปี 2561 บริ ษทั ได้จา่ ยเงิ น สมทบกองทุน สารองเลี้ ย งชี พ สาหรั บผู ้บริ ห าร
ทั้งหมด รวมทั้งสิ้ น 1,296,639.74 บาท
เงิ นประกันสังคม
ในปี 2561 บริ ษทั ได้จา่ ยเงิ นประกันสังคมสาหรับผูบ้ ริ หารทั้งหมด รวมทั้งสิ้ น 64,500 บาท
*** ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่นบั ต่อจากคณะกรรมการบริ ษทั ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร, กรรมการผู ้จดั การ,
รองกรรมการผูจ้ ดั การ, ผูจ้ ดั การทัว่ ไปทุกราย และผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี การเงิ น
ทัง้ นี้ บริ ษทั นาเสนอค่ าตอบแทนกรรมการทุก รู ปแบบ ได้แก่ ค่ าเบี้ ย ประชุ ม ค่ าบาเหน็ จกรรมการ และสิ ทธิ
ประโยชน์อื่นๆ ให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
นโยบายส่ งเสริ มให้ กรรมการพัฒนาความรู้ อย่างต่ อเนื่ อง
คณะกรรมการบริ ษทั มีความรั บผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยเกี่ ยวกับการดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั และการกากับดูแล
ให้การบริ หารจัดการเป็ นไปตามนโยบาย แนวทางและเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่ งจะก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่ ผมู ้ ีส่วนได้
43

เสี ย เพื่ อให้กรรมการทุกท่านมีศกั ยภาพสามารถขับเคลื่ อนบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวิสัยทัศน์ และภารกิ จของบริ ษทั ที่กาหนด
ไว้ได้น้ นั คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการพัฒนาความรู ้และทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง ทั้งในแง่การ
กากับดูแลกิ จการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่ อช่วยสนับสนุ นการปฏิ บตั ิ หน้าที่
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพของกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั ต้องเข้ารับการอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ ยวข้องอย่างน้อย 1 ท่านต่อปี
การเข้ ารั บการพัฒนาและฝึ กอบรมของคณะกรรมการ
ปี ที่เข้ า
ชื่ อ - สกุล
ตาแหน่ ง
หลักสู ตรที่อบรม
รุ่ นที่
สถาบัน
อบรม
1 นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
ประธาน
กรรมการ/
ประธานบริ ษทั
2 นายมากาโต
เทราอุรา
กรรมการ
3 นายทวีฉัตร
จุฬางกูร
กรรมการ
1. Director
109/2014 IOD
2557
Accreditation
Program (DAP)
4 นายวุฒิภมู ิ
จุฬางกูร
กรรมการ
1. Director
148/2011 IOD
2561
Certification
Program (DCP)
5 นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
กรรมการ/
1. Director
42/2004 IOD
2547
กรรมการ
Certification
ผูจ้ ดั การ/
Program (DCP)
ประธาน
คณะกรรมการ
บริ หารความ
เสี่ ยง)
6 นายสันติ
พัฒนะเมลือง
กรรมการ
1. Director
253/2018 IOD
2561
Certification
Program (DCP)
7 นายฮาจิเมะ
คาโตะ
กรรมการ/
1. Director
146/2018 IOD
2561
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
Accreditation
(ส่วนงานวิจยั
Program (DAP)
และพัฒนา)
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ชื่ อ - สกุล
8 นายปริ ญญา

9 นายอภินนั ท์

10 นายฉัตรชัย

ไววัฒนา

ณ ระนอง

เอียสกุล

ตาแหน่ ง

หลักสู ตรที่อบรม

กรรมการอิ สระ/
ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการสรรหา
และกาหนด
ค่าตอบแทน/
ประธาน
กรรมการกากับ
ดูแลกิ จการ

1. Audit Committee
Program (ACP)
2. Director
Accreditation
Program (DAP)
3. Director
Certification
Program (DCP)
4. Monitoring the
System of Internal
Control & Risk
Management (MIR)
5. Role of the
Compensation
Committee (RCC)
6. AC vs การ
เปลี่ ยนแปลง
รายงานทางการเงิ น
ปี 2554
กรรมการอิ สระ/ 1. Audit Committee
กรรมการ
Program (ACP)
ตรวจสอบ/
2. Director
ประธาน
Accreditation
กรรมการสรรหา
Program (DAP)
และกาหนด 3. Monitoring the
ค่าตอบแทน/
System of Internal
กรรมการกากับ
Control & Risk
ดูแลกิ จการ
Management (MIR)
กรรมการอิ สระ/ 1. Director
กรรมการ
Accreditation
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รุ่ นที่

สถาบัน

9/2005

IOD

ปี ที่เข้ า
อบรม
2548

35/2005

IOD

2548

72/2006

IOD

2549

2/2008

IOD

2551

10/2010

IOD

2553

-

SET

2554

9/2005

IOD

2548

35/2005

IOD

2548

2/2008

IOD

2551

84/2010

IOD

2553

ชื่ อ - สกุล

11 นายวีรวัฒน์

ขอไพบูลย์

ตาแหน่ ง

หลักสู ตรที่อบรม

ตรวจสอบ/
Program (DAP)
กรรมการสรรหา
และกาหนด
ค่าตอบแทน/
กรรมการกากับ
ดูแลกิ จการ
กรรมการอิ สระ/ 1. Director
กรรมการ
Accreditation
ตรวจสอบ/
Program (DAP)
กรรมการสรรหา 2. Directors
และกาหนด
Certification
ค่าตอบแทน/
Program (DCP)
กรรมการกากับ 3. Financial
ดูแลกิ จการ
Statements for
Directors (FSD)

รุ่ นที่

สถาบัน

ปี ที่เข้ า
อบรม

13/2014

IOD

2547

151/2011

IOD

2554

14/2011

IOD

2554

บุคลากร (ไม่ รวมคณะผู้ บริหาร)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั มีพนักงานทั้งสิ้ น จานวน 891 คน และมี พ นัก งานชั่วคราวที่ จา้ งผ่ านบริ ษทั
รับเหมาจ้างแรงงานอีกจานวน 420 คน โดยสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลิ ตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

ธุรกิจ
 สายควบคุมรถยนต์
 สายควบคุม - รถจักรยานยนต์
 ชุดควบคุม-รางกระจกหน้าต่างรถยนต์
 ส่ วนกลาง
รวมจานวนพนักงาน

30 กันยายน 2559
30 กันยายน 2560
30 กันยายน 2561
พนั กงาน พนั กงาน พนั กงาน พนั กงาน พนั กงาน พนั กงาน
รายเดือน ชั่ วคราว รายเดือน ชั่ วคราว รายเดือน ชั่ วคราว
240
240
254
214
266
213
91
91
94
8
81
26
20
20
17
25
16
29
645
645
618
145
528
152
996

46

996

983

392

891

420

การเปลี่ ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนยั สาคัญ
- ไม่มี ข้อพิ พาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะเวลา 3 ปี
- ไม่มี –
เลขานุ การบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งนางกสิ ตา พิ ทกั ษ์สงคราม ทาหน้าที่เลขานุการบริ ษทั โดยให้มีอานาจหน้าที่ ต ามที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 แก้ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมี
คุณสมบัติ ขอบเขตและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติ
อ้างอิ งจากกฎหมายมิได้กาหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริ ษทั ไว้ จึงถื อเป็ นหน้าที่ ข องคณะกรรมการที่ จะต้อ ง
ดูแลรับผิ ดชอบให้ได้บคุ คลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิ บตั ิ หน้าที่ โดยเลขานุการบริ ษทั ซึ่ งเป็ นลู ก จ้างของ
บริ ษทั มิสามารถรับหน้าที่เลขานุการบริ ษทั ในบริ ษทั อื่ นๆ แต่อาจรับหน้าที่เลขานุการบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยได้
ขอบเขตและหน้าที่
บริ ษทั ได้จดั ให้มีเลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ ห าร ทาหน้าที่ ดู แล
และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ ย วข้อ ง สนับสนุ น ให้ด าเนิ น การตามหลัก การก ากับดู แลกิ จการที่ ดี
พร้อมปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสานักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยเลขานุ ก ารบริ ษทั มี ห น้าที่ และความรั บผิ ด ชอบตามที่ ก ฎหมายและบริ ษทั
กาหนด ดังนี้
1. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริ ษทั และติ ด ตามให้มีก าร
ปฏิ บตั ิ ตามอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ ยนแปลงที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หาร ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง
รวมทัง้ ดาเนิ นการให้มีการปฎิบตั ิ ตามมติ คณะกรรมการบริ ษทั
3. จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ และประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อ บังคับของบริ ษทั และข้อ พึ ง
ปฎิบตั ิ ต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษ ัท รวมทั้งติ ด ตามให้มีก ารปฏิ บตั ิ ต าม
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
5. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่ วนที่เกี่ ยวข้องตามระเบียบและข้อกาหนดของกลต. และตลท.
6. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุ มคณะกรรมการและรายงานประจาปี ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ื อหุน้
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
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8. ดาเนิ นการอื่ นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
9. จัดปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริ มความรู ้ ค วามเข้าใจในเรื่ อ งการก ากับดู แลกิ จการที่ ดี ใ ห้ก ับกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
10. ติ ดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ื อหุน้ ทัว่ ไปให้ได้รับทราบสิ ทธิ ต่างๆ ของผูถ้ ื อหุน้ และข่าวสารของบริ ษทั
11. เรื่ องอื่ นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
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การกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั มุง่ เน้นการดาเนินธุรกิ จโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ บน
พื้ นฐานความรับผิ ดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุมความต้องการของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกด้าน ซึ่ งสอดคล้องกับ
ปรัชญาของบริ ษทั และวิถีแห่งการสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิ จ สังคมและสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิ จการ (Corporate Governance Policy) ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่ อ
ยึดถื อเป็ นแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีของทั้งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ในการดาเนิ นงานและพัฒนาองค์กรให้เติ บโตอย่างยัง่ ยืน
พร้อมทั้งยกระดับการกากับดูแลกิ จการไปสู่แนวปฏิ บตั ิ อนั เป็ นเลิ ศ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีหลักการสาคัญ
5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผูถ้ ื อหุน้ บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุน้ มีส่วนในการดู แลกิ จการและให้
ความเห็นเกี่ ยวกับการดาเนิ นกิ จการมากขึ้ น เช่น เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุน้ เสนอเรื่ องเพื่ อบรรจุ
เป็ นวาระประชุมล่วงหน้า เปิ ดโอกาสให้ผู ้ถื อ หุ ้น ลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล เป็ นต้น
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิ ต่อผูถ้ ื อหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นผู ้ถื อ หุ ้น รายใหญ่ / รายย่อ ย
โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน หรื อ ผู ้ถื อ หุ ้น ต่ างชาติ เช่ น เปิ ดโอกาสให้ผู ้ถื อ หุ ้น เสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อพิ จารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้า เป็ นต้น
หมวดที่ 3 การค านึ ง ถึ งบทบาทของผู ้มีส่ว นได้เสี ย เพื่ อ ให้อ งค์ ก รมี ค วามยัง่ ยื น มากขึ้ น คณะกรรมการจึ งก าหนด
จรรยาบรรณต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน อี กทั้งจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรั บและจัด การกับข้อ
ร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริ ษทั ให้ความสาคัญในเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อ ง ครบถ้วน และ
โปร่ งใส ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กาหนด
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการให้ความสาคัญ ในการตรวจสอบ ดู แลให้ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ
เป็ นไปอย่างโปร่ งใส กาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้าน
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์ ก ับบริ ษทั และก าหนดให้มีห น่ วยงาน Compliance Unit
เพื่อทาหน้าที่กากับการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
ในปี 2561 บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิที่ดีของหลักการกาก ับดูแ ลก ิจการ และจัดให้มีการอบรม เผยแพร่ เพื่อมัน่ ใจได้วา่ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานทุกคน มีความเข้าใจและ
สามารถนาแนวปฏิบตั ิไปสูก่ ารบริ หารจัดการองค์กรได้อย่างแท้จริ ง สามารถดาวน์โหลดคูม่ ือหลักการกาก ับดูแลก ิจการ ได้ที่
http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=4
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการตามแนวปฏิ บตั ิ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่ อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ดังนี้
1. กาหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งระยะสั้น/ระยะยาว*
2. ตั้งหน่วยงาน Compliance Unit
3. การลงมติในที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ต้อ งมี ก รรมการอยู่ ไม่น ้อ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด
4. เปิ ดเผยหลัก เกณฑ์ และกระบวนการในการประเมิ น ผลการปฏิ บตั ิ งานกรรมการเป็ นรายบุค คล และ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
*บริ ษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนที่ชดั เจน โดยในระยะสั้นมีการกาหนดเป้ าหมายการทางานของพนัก งานและ
ของบริ ษทั ในแต่ละปี ไว้ การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้องกับผลการปฏิ บตั ิ งานจริ งที่เกิ ดขึ้ นในปี นั้นๆ สาหรับในระยะยาว
บริ ษทั มีการจัดทาแผนการบริ หารการเติบโตในตาแหน่งงานไว้ล่วงหน้า 5 ปี โดยมีแผนการพัฒนาพนักงานเป็ นรายบุค คล
รองรับการเติ บโตดังกล่าว ซึ่ งการจ่ายค่าตอบแทนก็จะสอดคล้องกับแต่ละตาแหน่งงาน ผลการปฏิ บตั ิ งานจริ งที่เกิ ดขึ้ นและ
นโยบายของบริ ษทั ที่กาหนดไว้
เรื่ องที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดงั นี้
ข้ อ
เรื่อง
แนวทางการดาเนิ นการ
1 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”คณะกรรมการควรประกอบด้วย
กรรมการอิ สระมากกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมด ในกรณี ที่ประธาน
คณะกรรมการไม่เป็ นกรรมการอิสระ
2 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ได้
คณะกรรมการควรกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดย
เนื่ องจากไม่สอดคล้องและ
ระบุไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ไม่เหมาะสมกับการ
3 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
ปฏิ บตั ิ งานจริ ง
คณะกรรมการควรกาหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่ องไม่
เกิ น 9 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิ สระครั้งแรก
4 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
คณะกรรมการควรเลือกกรรมการอิสระดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
ในหลัก ปฏิ บตั ิ ที่ย งั ไม่สามารถหรื อ ยังมิ ไ ด้น าไปปรั บใช้น้ นั ได้มีก ารบัน ทึ ก เหตุ ผ ลไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมติ
คณะกรรมการแล้ว
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ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษทั ยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุรกิ จภายใต้จริ ยธรรมทางธุรกิ จและหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี ควบคู่ไปกับการดู แล
รักษาสิ่ งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่ อง โดยคานึ งถึ งผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ ย วข้อ งตลอดจนทากิ จกรรมต่ างๆ เพื่ อ มี
ส่ วนในการดูแลสิ่ งแวดล้อมการสร้างความเป็ นอยูท่ ี่ดีของคนในสังคมและชุมชนเพื่ อน าไปสู่ ก ารพัฒ นาธุ ร กิ จอย่างยัง่ ยื น
โดยมีนโยบายความรับผิ ดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน (Corporate Social Responsibility: CSR) ดังนี้
การกากับดูแลกิ จการที่ดี
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ ย วข้อ ง เปิ ดเผยข้อ มูล ที่ สาคัญ โปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิ จ และหลัก ปรั ช ญาของบริ ษทั โดย
คานึ งถึ งประโยชน์ที่จะเกิ ดขึ้ นต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ส่ งเสริ มการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ดาเนิ นการแข่งขันธุรกิ จอย่างเป็ นธรรม หลี กเลี่ ยงการดาเนิ น การที่
อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สิ นทางปัญญา รวมถึ งการส่ งเสริ มความรั บผิ ด ชอบต่ อ
สังคมในห่วงโซ่ธุรกิ จทุกขั้นตอน
การต่อต้านการทุจริ ต
บริ ษทั ต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ตลอดจนปฏิ บตั ิ ต ามนโยบายต่ อ การคอร์ รั ปชัน่ ของบริ ษทั อย่าง
เคร่ งครัดและเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ ก แนวร่ วมปฏิ บตั ิ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้านทุจริ ต (Collective Action Coalition
Against Corruption หรื อ CAC)
การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริ ษทั สนับสนุนการปฏิบตั ิตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน
อื่ นๆ นอกจากนี้ ยงั มีการตรวจสอบประเด็นด้านสิ ทธิ มนุษยชนในการพิ จารณาดูแลพนักงาน ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการละเมิ ด
สิ ทธิ มนุษยชน ตลอดจนสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิ ทธิ มนุษยชน
การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั จะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม จัด ให้มีสวัสดิ ก าร ความปลอดภัย และอาชี ว
อนามัย อี กทั้งสนับสนุนความคิ ดในการส่ งเสริ มสิ ทธิ แรงงาน และสวัสดิ ภาพทางสังคมของผูใ้ ช้แรงงาน ตลอดจนปฏิ บตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่ งครัด
ความรับผิ ดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
บริ ษทั มุง่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค รวมถึ งลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ภายใต้เงื่ อนไข
ที่เป็ นธรรมและให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพี ยงพอ ไม่เกิ นความเป็ น จริ ง รั ก ษาความลับของลู ก ค้าไม่น าไปใช้เพื่ อ
ประโยชน์ในทางมิชอบ
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การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษทั ถื อเป็ นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญในการสนับสนุนให้มีก ารจัด กิ จกรรมที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
สังคม สิ่ งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน เพื่ อเสริ มสร้างคุณภาพชี วิตที่ดีในสังคมไทยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง เพื่ อเป็ นการ
ตอบแทนและคื นกาไรสู่สังคม
การจัดการสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ ยงและผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อ ม ความ
ปลอดภัยและอาชี วอนามัยในกระบวนการธุรกิจ รวมถึ งสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพ
นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
บริ ษทั สนับสนุนการสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมที่ สร้ างความสมดุ ล ของการด าเนิ น ธุ ร กิ จกับสิ่ งแวดล้อ ม
เพื่ อให้ธุรกิ จเติ บโตอย่างยัง่ ยืน
ทัง้ นี้ บริ ษทั ได้ส่งเสริ มให้คณะกรรมการ ผู ้บริ ห าร พนัก งานรั บทราบ และปฏิ บตั ิ ต ามนโยบายดังกล่ าวข้างต้น
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และมีส่วนร่วมในความรับผิ ดชอบต่อสั งคมอย่างยัง่ ยืนต่อไป
การต่ อต้ านการทุจริ ตและการคอร์ รัปชั่น
 โดยในปี 2561 ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนใดๆ
 มีการประเมินความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ และบริ ษทั ได้เข้าร่ วมเป็ นภาคี เครื อข่ายต่อต้านการทุจริ ตในโครงการแนวร่ วม
ปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (CAC) โดยประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และ
ได้รับรองการเป็ นสมาชิก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
 บริ ษทั กาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริ ต นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ และจัด ทาจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ซึ่ งครอบคลุ ม
ประเด็นการให้ หรื อรับของขวัญหรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่ นใด การขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึ งการป้ อ งกัน
การใช้ขอ้ มูลภายใน
 โดยในปี 2560-2561 ได้มีการทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง สื่ อสารและอบรม ติ ดตามการรายงานและตรวจสอบ
การควบคุมภายใน และในปี 2561 นี้ ได้จดั ทาแบบประเมิ น ตนเองของ CAC (71 ข้อ ) แล้ว และอยู่ร ะหว่างรวบรวม
เอกสารอ้างอิ งที่ใช้ตอบแบบประเมินตนเองเพื่อเตรี ยมยื่นต่ออายุรั บรองการเป็ นสมาชิ ก ฯ ภายในเดื อ นมี น าคม 2562
ก่อนที่จะหมดอายุในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ต่อไป
 พนักงานทุกระดับ ทุกคนของบริ ษทั จะได้รับการอบรมคู่มือหลักการกากับดูแลกิ จการ ซึ่ งประกอบด้วยจรรยาบรรณ
ธุรกิ จในวันปฐมนิเทศ ตามแผนการฝึ กอบรมตามสายอาชี พ ประจาปี เพื่ อ ปลู ก ฝั งจรรยาบรรณการปฏิ บตั ิ งานของ
องค์กร ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึ งความสาคัญ ผลเสี ย ของการต่อต้านการทุจริ ตและการคอร์ รั ปชั่น
อี กทั้งมีกระบวนการดาเนิ นการเมื่อมีการร้องเรี ยนและนโยบายคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส (รายละเอี ย ดตามคู่ มือ หลัก การ
กากับดูแลกิ จการ)
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การพัฒนาอย่ างยั่งยืน
ภารกิ จของบริ ษทั "ด้านองค์กร - มุง่ สู่ ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้" ซึ่ งมุง่ มัน่ และส่ งเสริ มให้บคุ ลากรของ
บริ ษทั ได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องทัง้ ความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานและการดาเนิ นชี วิตประจาวัน เป็ นไปตาม
ปรัชญาของบริ ษทั และรู ้จกั คุณค่าของคน สังคม สิ่ งแวดล้อม จริ ยธรรม ความรู ้ และคุณภาพ เพื่ อใช้เป็ นแนวคิ ดและ
แนวทางในการปฏิ บตั ิ ดา้ นความรับผิ ดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ปรั ชญา
สร้างสมดุลระหว่างการทางานและชี วิต
สร้างมูลค่าสู งสุ ดให้กบั ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทั้งหมด
คนและองค์กรที่เติ บโตไปพร้อมกัน
ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
ร่ วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี
การจัดทารายงาน
บริ ษทั จัดทารายงานความยัง่ ยืน ในปี 2561 ตามแนวทางการจัดทารายงานแห่ งความยัง่ ยื น ตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทย และอ้างอิงแนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Standards
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประเมินความเพี ยงพอของระบบควบคุ มภายในระหว่างปี 2561 โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเพี ยงพอ และ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยอ้างอิ งจากแบบประเมินความเพี ยงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งที่ประชุ มมีความเห็นว่า “บริ ษทั มีร ะบบการควบคุม
ภายในที่เพี ยงพอ และเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิ จของบริ ษทั ” มีสาระสาคัญดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์กร
บริ ษทั ได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิ จที่ชดั เจนและวัดผลได้ ได้แก่ การก าหนดแผนธุ ร กิ จ วัต ถุ ประสงค์
องค์ ก ร งบประมาณประจาปี และดัช นี ช้ ี วดั ผลงานหรื อ ความสาเร็ จของงาน (Key Performance Indicator : KPI) โดย
พิจารณาความเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของเป้าหมายที่กาหนดไว้ มี ก ารก าหนดโครงสร้ างองค์ ก รให้สนับสนุ น การ
ดาเนิ นงานของฝ่ ายบริ หาร และสนับสนุนให้การควบคุมภายในเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่ น การแบ่งแยกหน้าที่ ส่วน
งานต่างๆ เพื่ อให้เกิ ดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และมีงานตรวจสอบภายในซึ่ งขึ้ นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ทบทวนคู่มือหลักการกากับดูแลกิ จการ ซึ่ งประกอบด้วยนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบี ย บ
ปฏิ บตั ิ ที่เกี่ ยวข้องให้มีขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั และสื่ อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ รวมทัง้ เผยแพร่ ให้บคุ คลภายนอกได้รั บ
ทราบด้วย
สาหรั บด้ านการต่ อ ต้ านการทุ จริ ต คอร์ รั ป ชั่น บริ ษ ัทได้ รั บการรั บรองเป็ นสมาชิ ก แนวร่ วมปฏิ บตั ิ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยมีการประเมิ น ความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
การทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ภายในบริ ษทั รวมทั้งกาหนดให้มีการสอบทานการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต และ
คอร์ รัปชั่น เพื่ อ ให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มี มาตรการเพี ย งพอในการต่ อ ต้าน และตรวจพบการทุจริ ต และคอร์ รั ปชั่น อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2. การประเมินความเสี่ยง
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบาย กรอบ หลักการ และกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อ ช่ วยให้บริ ษทั
บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีอานาจหน้าที่ สอดส่ อ งดู แลการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษทั
และผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบกาหนดวัต ถุ ประสงค์ ข องฝ่ าย และจัด ทาตารางการประเมิ น ความ
เสี่ ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก กาหนดดัชนี ช้ ี วดั ความเสี่ ย ง รวมทั้งจัด ทารายงานที่ เกี่ ย วกับความเสี่ ย งตาม
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่ถือปฏิ บตั ิ ทัง้ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาการบริ ห ารความเสี่ ย งเพิ่ มโอกาสแห่ งความสาเร็ จ
และลดผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้ นต่อการดาเนิ นงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยกาหนดให้มีการติ ดตามการบริ หารความเสี่ ย งของ
ฝ่ ายต่างๆ ทุกไตรมาส และรายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั อย่าง
สม่าเสมอ
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่ ง ตั้งคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย 4 คณะ ประกอบด้ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ และคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี
หน้าที่ในการควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร โดยฝ่ ายบริ หารได้กาหนดระเบียบปฏิ บตั ิ งานต่ างๆ ไว้เป็ นลายลัก ษณ์
อักษร เพื่ อสร้างระบบควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน และการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ ซึ่ งระบุข อบเขต อ านาจหน้าที่
และลาดับชั้นการอนุมตั ิ ของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับอย่างชัดเจน รวมทั้งค านึ งถึ งความปลอดภัย ของข้อ มูล ด้วย นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมตั ิแผนการตรวจสอบประจาปี พิ จารณาประเด็นสาคัญ โดยเสนอแนะให้ฝ่ าย
บริ หารแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิ ดปัญหาเดิ มขึ้ นอี ก
กรณี ที่มีการทาธุรกรรมกับกิจการหรื อบุคคลที่เกี่ ยวข้องกัน บริ ษทั ได้กาหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริ ห ารปฏิ บตั ิ
ตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยต้องพิจารณาถึ งความสมเหตุ สมผล และเป็ นไปตามปกติ ธุร กิ จ โดยค านึ งถึ ง
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ สาหรับผู ้มีส่วนได้เสี ย ดังกล่ าวจะไม่มีสิทธิ อ อกเสี ย ง และมี ก ารเปิ ดเผยข้อ มูล
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
บริ ษทั กาหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่สาคัญอย่างเพี ยงพอ เพื่ อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัด สิ น ใจโดย
การจัดส่ งข้อมูลนาเสนอ พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริ งให้คณะกรรมการเพื่ อ ศึกษาประกอบการตัด สิ น ใจล่ วงหน้า 7
วัน ก่ อ นการประชุ ม โดยมี เลขานุก ารบริ ษทั เป็ นศูน ย์ติ ด ต่ อ เพื่ อ ให้ก รรมการบริ ษทั สามารถติ ด ต่ อขอข้อ มูล อื่ น ได้
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จดั เก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน เป็ นหมวดหมู่ และไม่ไ ด้รั บแจ้งจาก
ผูส้ อบบัญชี วา่ มีขอ้ บกพร่ องในเรื่ องนี้
บริ ษทั มีกระบวนการติ ด ต่อ สื่ อ สารกับภายนอกบริ ษทั และจัด ให้มีช่ อ งทางการสื่ อ สารพิ เศษ หรื อ ลับเพื่ อ ให้
บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล/เบาะแสเกี่ ยวกับทุจริ ต หรื อคอร์ รัปชัน่ แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย
5. ระบบการติดตาม
บริ ษทั ได้มีการติ ดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อให้มนั่ ใจว่า ผลการปฏิ บตั ิ งานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ ระบบควบคุมภายในยังมีประสิ ทธิภาพ โดยก าหนดให้ฝ่ ายบริ ห ารจัด ทารายงานการด าเนิ น งานต่ อ ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั รายไตรมาส หรื อ เมื่อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ซึ่ งในปี 2561 มี ก ารประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั 6 ครั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดให้มีก ารตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ต ามระบบการควบคุ มภายในอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ผู ้
ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อสนับสนุนการปฏิ บตั ิ งานได้อย่างอิ สระ
ของผูต้ รวจสอบภายใน
สรุ ป คื อ บริ ษทั ได้จดั ทาและรักษาไว้ซ่ ึ งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งทบทวนความมี ประสิ ทธิ ภาพของระบบ
การควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิ น การดาเนิ นการ การกากับดู แลการปฏิ บตั ิ งานให้
เป็ น ไปตามกฎหมายและระเบีย บที่เกี่ ย วข้อ ง การป้ อ งกัน รั ก ษาทรั พ ย์สิน และการบริ หารความเสี่ ย ง ซึ่ งบริ ษทั มี ก าร
ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างผู้ใ ห้บริ ก ารงานตรวจสอบภายใน (บริ ษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด ) และมี ฝ่ าย
ตรวจสอบภายในของบริ ษทั ดาเนินการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานของหน่วยงานต่ างๆ ให้เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบ
ประจาปี ที่ ไ ด้รั บ อนุ มตั ิ รวมทั้งเรื่ อ งที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ ฝ่ ายบริ ห ารระบุใ ห้ต รวจสอบกรณี พิ เ ศษ และ
มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุ งอย่างต่ อ เนื่ อ ง และรายงานผลการตรวจสอบ
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โดยตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งจากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2561 ซึ่ งจัด ทาโดยผู ้ใ ห้บริ ก ารงาน
ตรวจสอบภายใน และฝ่ ายตรวจสอบภายใน ไม่พ บประเด็ น ความผิ ด พลาดที่ เป็ นนัย สาคัญ บริ ษทั มี ร ะบบการควบคุ ม
ภายในที่รัดกุมเพี ยงพอ มีบคุ ลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนิ นการตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจน
การปฏิ บตั ิ ตามระเบียบข้อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ ยวข้องของหน่วยงานราชการต่ างๆ เป็ นไปอย่างถู ก ต้อ ง และได้มีก าร
ป้องกันทรัพย์สิน มิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานนาไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ รวมทั้งได้มีก ารปรั บปรุ ง
ระบบการปฏิ บตั ิ งานให้มีคุณภาพดี ข้ ึ นอย่างต่อเนื่ อง
นโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทาผิด
เพื่ อให้บริ ษทั มีก ารก ากับดูแลกิ จการที่ดี และให้สิทธิ แก่ ผู ้มีส่วนได้เสี ย ได้สามารถรายงานการพบเห็ น การ
คอร์ รัปชัน่ /แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน การทุจริ ต การกระทาผิ ดกฎหมาย จรรยาบรรณหรื อนโยบายบริ ษทั หรื อการเรี ยกร้ อ ง
การถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั
บริ ษทั จึงจัดให้มีช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยผ่านช่องทางดังนี้
ติดต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เว็บไซต์ของบริ ษทั
: www.thaisteelcable.com (หัวข้อ แจ้งเบาะแส)
ไปรษณี ย ์
: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ไทยสตี ลเคเบิล จากัด (มหาชน)
700/737 หมู่ 1 ต. พานทอง อ. พานทอง จ.ชลบุรี 20160
กล่องรับความคิ ดเห็น (กล่องแดง) สาหรับพนักงานบริ ษทั ทุกระดับ
นาส่ งได้ที่ ณ อาคารสานักงาน และอาคารโรงงาน
โดยเบาะแสข้อร้องเรี ยนและข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รั บการพิ จารณาและด าเนิ น การตามความเหมาะสม โดย
พิ จารณาเป็ นรายกรณี ไปโดยไม่เปิ ดเผยชื่ อผูแ้ จ้ง รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ นความลับและมีมาตรการคุม้ ครองผู ้แจ้ง
เพื่ อให้มนั่ ใจได้วา่ จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการแจ้งดังกล่าวอย่างแน่นอน
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลผูแ้ จ้งไว้เป็ นความลับและได้กาหนดขั้นตอนการรับเรื่ องและการสอบสวน
ซึ่ งเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่าวจะรับรู ้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ ยวด้วยเท่านั้น บริ ษทั จะใช้ขอ้ มูลการแจ้งนี้ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
บริ หารงานและกากับการปฏิ บตั ิ งานภายใน หรื อเปิ ดเผยตามค าสั่ งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามค าสั่ งศาล และ/หรื อ ตาม
คาสัง่ ของสานัก งาน ก.ล.ต, ตลท. หน่วยงานราชการ และ/หรื อ หน่ วยงานก ากับดู แลที่ เกี่ ย วข้อ ง โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จะพิ จารณาและรายงานคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ ตามความเหมาะสมต่อไป
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การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญกับเรื่ องการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน อันเป็ นส่ วนสาคัญ ในการเสริ มสร้ าง
การกากับดูแลกิ จการที่ดี ดังนั้นบริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในขึ้ น (เปิ ดเผยในคู่ มือ หลัก การ
กากับดูแลกิ จการ) เพื่อเป็ นการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในที่สาคัญของบริ ษทั ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่ อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานทุก คนถื อ ปฏิ บตั ิ ตลอดจน
กาหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารที่มีหน้าที่รายงานการถื อครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่ งรายงานดังกล่าวให้แก่
คณะกรรมการเป็ นประจา รวมทั้งให้มีการเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
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รายการระหว่างกัน
 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ได้พิ จารณารายการระหว่างกัน ประจาปี 2561 แล้วมี ค วามเห็ น ว่ารายการซื้ อ ขาย
ผลิ ตภัณฑ์ และบริ การรวมถึ งรายการซื้ อสิ นทรัพย์ระหว่างกัน เป็ นรายการที่ เกิ ด ขึ้ น ตามปกติ ข องบริ ษทั และเป็ นไป
อย่างสมเหตุสมผล และจาเป็ นต่อการดาเนิ น ธุ ร กิ จของบริ ษทั โดยการเข้าทารายการดังกล่ าวบริ ษทั ได้พิ จารณาถึ ง
ประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และผูถ้ ื อหุน้ โดยรวมเป็ นสาคัญ โดยเงื่ อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกัน ที่ เกิ ด ขึ้ น จะถู ก
ก าหนดให้ เป็ นไปตามเงื่ อ นไขการค้ าทั่วไป และราคาเป็ นไปตามกลไกการแข่ ง ขัน หรื อ เป็ นราคาที่ มีค วาม
สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการทารายการกับบุคคลภายนอก (Fair and at arm's length)
 มาตรการหรื อขั้ นตอนในการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
บริ ษทั มีข้ นั ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน คื อ รายการระหว่างกัน ต้อ งอยู่บนพื้ น ฐานของความจาเป็ น มี
ความสมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบตั ิเช่นเดี ยวกับการทารายการกับบุคคลภายนอก กรณี ที่มีร ายการระหว่างกัน
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ ยวกับความจาเป็ นในการเข้าทารายการ
และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิ จารณาเงื่ อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ปกติ ในอุตสาหกรรม และมีก ารเปรี ย บเทีย บกับราคาของบุค คลภายนอกหรื อ ราคาตลาด และในกรณี ที่มีร ายการ
ระหว่างกันที่มีสาระสาคัญ บริ ษทั จะจัดให้ผ่านการอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั
รวมทั้งการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ตามแต่กรณี
ทัง้ นี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิ จารณารายการระหว่างกัน ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น บริ ษทั จะจัด ให้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ สระ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็ น เกี่ ย วกับรายการระหว่างกัน ดังกล่ าว เพื่ อ น าไปใช้ประกอบการตัด สิ น ใจของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผูถ้ ื อหุน้ ตามแต่กรณี โดยกรรมการผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จะไม่มีสิทธิ อ อก
เสี ยงในรายการดังกล่าว อี กทั้งจะมีการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ที่ ต รวจสอบ หรื อ
สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
 นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในอนาคตบริ ษทั อาจมีความจาเป็ นที่จะต้องเข้าทารายการระหว่างกัน บริ ษทั จะปฏิ บตั ิ ใ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย
รวมทั้งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคล หรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งก าหนดโดย
สภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึ งการปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อ มูล การทารายการที่
เกี่ ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจาหน่ายไป กรณี การเข้าทารายการระหว่างกัน ที่ เกิ ด ขึ้ น เป็ นปกติ เช่ น การจ้างผลิ ต
ชิ้ นงาน การซื้ อผลิ ตภัณฑ์และวัตถุดิบ และการขายผลิ ตภัณฑ์ เป็ นรายการที่เกิ ดขึ้ นต่อเนื่ องในอนาคต บริ ษทั ได้กาหนด
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หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิ บตั ิ ใ ห้เป็ นไปตามลัก ษณะการค้าโดยทัว่ ไป โดยอ้างอิ งกับราคาและเงื่ อ นไขที่
เหมาะสม ให้มีค วามยุติ ธรรม สมเหตุ สมผล และสามารถเปรี ย บเที ย บกับราคาตลาดที่ ใ ช้ก ับลู ก ค้าทัว่ ไป รวมทั้ง
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ของรายการที่เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้ นเป็ นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้กาหนดให้มีการตรวจสอบการทารายการระหว่างกัน โดยว่าจ้างผู ้เชี่ ย วชาญการตรวจสอบภายในมาด าเนิ น การ
ตรวจสอบว่า ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบของบริ ษทั และเป็ นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทารายการระหว่างกัน ที่ ไ ม่เข้าข่ ายรายการที่ เกิ ด ขึ้ น เป็ นปกติ ด ังกล่ าวข้างต้น บริ ษทั จะ
ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการระหว่างกัน และการได้มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั และเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นที่ไ ด้รั บการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่าง
กันเกิ ด ขึ้ น กับบุค คลที่ เกี่ ย วข้อ งมี ส่วนได้ส่วนเสี ย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ ใ นอนาคต จะจัด ให้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความชานาญในการพิ จารณารายการระหว่างกันที่เกิ ดขึ้ น บริ ษทั จะจัด ให้มีบุค คลที่ มีค วามรู ้ ความช านาญพิ เศษ
เช่น ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็ นอิสระ เป็ นผูใ้ ห้ค วามเห็ น เกี่ ย วกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อบุค คลที่ มีค วามรู ้ ค วามช านาญพิ เศษ จะถู ก น าไปใช้ ประกอบการตั ด สิ นของ
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ื อหุน้ แล้วแต่กรณี เพื่ อให้มีความมัน่ ใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการโยกย้าย
หรื อถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั หรื อผูถ้ ื อหุน้ ของบริ ษทั แต่เป็ นการทารายการที่ บริ ษทั ได้ค านึ งถึ งประโยชน์
สู งสุ ดของผูถ้ ื อหุน้ ทุกราย
นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียฯ
บริ ษทั ก าหนดให้ก รรมการ ผู้บริ ห าร และบุค คลที่ มีค วามเกี่ ย วข้อ งด าเนิ น การรายงานการมี ส่วนได้เสี ย ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังต่อไปนี้
1. รายงานครั้งแรกภายใน 15 วันนับจากคณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิ แบบรายงานฯ
2. แจ้งการเปลี่ ยนแปลงข้อมูลทุกๆ ครั้ง ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ ยนแปลง
3. เลขานุการบริ ษทั รวบรวมข้อมูลเพื่อนาเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับจาก
วันที่ได้รับรายงานฯ
จรรยาบรรณต่ อผู้ มีส่วนได้เสีย
ด้วยความมุง่ มัน่ ที่จะส่ งเสริ มให้บริ ษทั เป็ นองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีความรับผิ ดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ทั้งใน
เรื่ องการดาเนิ นธุรกิจและเรื่ องบุคลากร บริ ษทั จึงกาหนดแนวทางการปฏิ บตั ิ สาหรับคณะกรรมการ ผู ้บริ หาร และพนัก งาน
เพื่อยึดถื อปฏิ บตั ิ ในการดาเนินงาน ซึ่ งอยูใ่ นคู่มือหลักการกากับดูแลกิ จการ
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ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
รายงานความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบงบทางการเงิ นของบริ ษทั ไทยสตี ล เคเบิ ล จากัด (มหาชน) และข้อ มูล ทาง
การเงิ นที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงิ นดังกล่าวจัดทาขึ้ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่รั บรองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลื อกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิ อย่างสม่าเสมอและใช้ดุ ล ยพิ นิ จอย่างระมัด ระวังอย่างดี ที่สุด ในการ
จัดทา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ผล เพื่ อให้มนั่ ใจว่าการบัน ทึ ก ข้อ มูล ทางบัญ ชี มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริ ษทั ได้รับการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด ใน
การตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริ ษทั ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่ อ ให้ผู ้สอบบัญ ชี สามารถตรวจสอบ
และแสดงความคิ ดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูส้ อบบัญชี ได้ปรากฏในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี
ที่แสดงไว้ในรายงานประจาปี แล้ว
ในการนี้ บริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ ไ ม่เป็ นผู ้บริ ห าร เจ้าหน้าที่ ห รื อ
ลูก จ้างบริ ษทั เป็ นผู้รั บผิ ด ชอบเกี่ ย วกับคุ ณภาพของรายงานทางการเงิ น ระบบควบคุ มภายในและความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ ซึ่ งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทมีค วามเห็ น ว่า ระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั โดยรวมอยู่ใ นระดับที่ น่ าพอใจและ
สามารถสร้างความเชื่ อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงิ นของบริ ษทั ประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 มี ค วามเชื่ อ ถื อ ได้
โดยได้ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป และปฏิ บตั ิ ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่ น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง

(นายสริ ศ พัฒนะเมลือง)
กรรมการผูจ้ ดั การ

(นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ
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คาอธิบายและวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561
ฐานะทางการเงิน
หน่ วย : ล้านบาท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินรวม
ส่วนของเจ้าของรวม
อัตราส่ วน
อัตราส่ วนกาไรขั้นต้น
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนเงิ นทุนหมุนเวียน
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุน

2559
ณ 30 ก.ย. 59
1,440.46
2,750.99
931.59
1,112.39
1,638.60

2560
ณ 30 ก.ย. 60
1,565.15
2,782.16
981.32
1,097.45
1,684.71

2561
ณ 30 ก.ย. 61
1,318.63
2,487.48
726.91
803.38
1,684.10

2559
2560
2561
(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59) (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)
17.35%
17.93%
19.25%
8.37%
10.45%
14.90%
1.55
1.59
1.81
0.68
0.65
0.48

อัตราส่ วนกาไรขั้นต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2561 เพิ่ มขึ้ น 1.32% จากช่วงเวลาเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น เนื่ อ งมาจากมี
การบริ หารต้นทุนและมีการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (Return on Equity : ROE) เพิ่ มขึ้ น 4.45% จากช่วงเวลาเดี ยวกันของปี ก่อน เนื่ องจากผล
ประกอบการของบริ ษทั ที่ดีข้ ึ น
อัตราส่ วนเงิ นทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ปี 2561 เพิ่ มขึ้ น 0.22 เท่า จากปี ก่อน เนื่ องจากหนี้ สินหมุนเวียนลดลง
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ปี 2561 ลดลง 0.17 เท่า จากปี ก่อน เนื่ องจากบริ ษทั จ่ายคื นเงิ นกูย้ ืมธนาคาร
พาณิ ชย์
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ผลการดาเนิ นงาน
2559
หน่ วย : ล้ านบาท

(1 ต.ค.58 - 30
ก.ย.59)

รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
และบริ หาร
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
ภาษีเงิ นได้นิติบคุ คล
กาไรสาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) จาก
การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
กาไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จ

2560
% ต่อยอด
ขาย

2561

(1 ต.ค. 59 - 30
ก.ย. 60)

% ต่ อยอด
ขาย

(1 ต.ค. 60 - 30
ก.ย. 61)

% ต่ อยอด
ขาย

2,724.17

100.00%

2,905.68

100.00%

3,107.02

100.00%

32.57

1.20%

33.23

1.14%

33.36

1.07%

-2,251.53

-82.65%

-2,384.78

-82.07%

-2,509.02

-80.75%

-343.31

-12.60%

-350.38

-12.06%

-358.42

-11.54%

-16.80
-7.90
137.20

-0.62%
-0.29%
5.04%

-15.31
-12.43
176.00

-0.53%
-0.43%
6.06%

-9.82
-12.28
250.85

-0.32%
-0.40%
8.07%

-5.69

-0.21%

0.00

0.00%

-4.65

-0.15%

131.51

4.83%

176.00

6.06%

246.20

7.92%

ปี 2561 เป็ นอี กปี ที่บริ ษทั สามารถพัฒนาผลการด าเนิ น งาน โดยมี ร ายได้จากการขายเพิ่ มขึ้ น 6.93% และมี ก าไรสุ ทธิ
เพิ่ มขึ้ น 42.53% เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน เป็ นผลมาจากการขยายฐานลูกค้าเพิ่ มขึ้ น, เพิ่ มผลิ ตภัณฑ์ใหม่เพื่ อรองรับกับรถ
รุ่นใหม่ของลูกค้า รวมถึงการควบคุมต้นทุนการผลิ ต , ควบคุ มค่ าใช้จ่าย, และปรั บปรุ งกระบวนการด าเนิ น งานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั
รายได้จากการขายในปี 2561 เท่ากับ 3,107.02 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 201.34 ล้านบาท หรื อ 6.93%, เนื่ อ งจากได้รั บค าสั่ งซื้ อ
จากลูกค้าเพิ่ มมากขึ้ น, มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่ มขึ้ น และรวมถึ งตลาดรถยนต์เริ่ มฟื้ นตัว นอกจากนี้ ต้นทุนขายลดลง 1.32%
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริ หารลดลง 0.52% เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ, อัต รา
ค่าใช้จา่ ยทางการเงินลดลง 0.21% เนื่ อ งจากจ่ายคื น เงิ น กู ้ทาให้ค่ าใช้จ่ายดอกเบี้ ย ลดลง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บในช่ วงเวลา
เดียวกันกับปี ก่อน
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ในปี 2561 บริ ษทั มีการลงทุนวิจยั และพัฒ นาด้านเทคโนโลยี และนวัต กรรมเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 3.8 ล้านบาท เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ อง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี 2561 เท่ากับ 246.20 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่ มขึ้ นกว่าปี 2560 เท่ากับ 70.20 ล้านบาท หรื อ คิ ด เป็ น
39.89% เนื่ องจากยอดขายที่เพิ่ มขึ้ น และการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต รวมถึ งการควบคุ มค่ าใช้จ่ายด้านต่ างๆ และ
ในปี 2561 มีผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการเรื่ องผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับที่ 19
เท่ากับ 4.65 ล้านบาท
บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตรถยนต์ต่างๆ มีการเปิ ดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ ตลาดมากขึ้ น ตลาดรถยนต์และชิ้ นส่ วนมีปริ มาณการสั่งซื้ อที่
เพิ่ มมากขึ้ นตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิ จในประเทศและการส่ งออกที่ เริ่ มปรั บตัวดี
ขึ้ น ประกอบกับบริ ษทั ฯ ยังคงดาเนิ นการตามแผนกลยุทธ์ที่ต้ งั ไว้ จึงประเมินว่าปัจจัยต่าง ๆ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ เติ บโตได้
มากขึ้ นจากปี ที่ผ่านมา
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่ อผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)
รายงานของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุน้ ของบริ ษทั ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)
ความเห็ น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ไทยสตี ลเคเบิล จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิ น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบก าไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ วนของผู ้ถื อ หุ ้น และงบ
กระแสเงิ นสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิ น รวมถึ งหมายเหตุ สรุ ปนโยบาย การบัญ ชี ที่
สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงิ นข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2561 ผลการด าเนิ น งานและกระแส
เงิ นสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันของบริ ษทั ไทยสตี ลเคเบิล จากัด (มหาชน) โดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรในสาระสาคัญ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บผิ ด ชอบของข้าพเจ้าได้ก ล่ าวไว้ใ น วรรค
ความรั บผิ ดชอบของผู้ สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิ สระจากบริ ษทั ฯ
ตามข้อ ก าหนดจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี ที่ก าหนดโดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ใ นส่ วนที่ เกี่ ย วข้อ งกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่ น ๆ ตามที่ระบุในข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้า
เชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพิ นิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ ของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิ จารณาในบริ บทของการตรวจสอบ งบการเงิ น
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิ ดชอบของผู้ สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมความรับผิ ดชอบที่เกี่ ยวกับเรื่ องเหล่านี้ ดว้ ย การปฏิ บตั ิ งานของข้าพเจ้าได้ร วม
วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ย งจากการแสดงข้อ มูล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็จจริ งอัน เป็ น
สาระสาคัญในงบการเงิ น ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมวิธีการตรวจสอบสาหรับเรื่ องเหล่านี้ ดว้ ย ได้ใช้เป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิ นโดยรวม
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี้
รายได้ จากการขาย
เนื่ องจากรายได้จากการขายเป็ นรายการบัญชีที่มีมลู ค่าที่เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิ นอย่างมาก และเป็ นรายการที่
ส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯโดยตรง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯมี ร ายการขายทั้งในประเทศและต่ างประเทศ
โดยมีเงื่ อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุ น้ ี ข ้าพเจ้าจึ งให้ค วามสาคัญ ต่ อ การรั บรู ้ ร ายได้จากการขายของบริ ษทั ฯ
โดยเฉพาะเรื่ องงวดเวลาการรับรู ้รายได้
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯที่ เกี่ ย วข้อ งกับวงจรรายได้ โดยสอบถาม
ผูร้ ับผิ ดชอบ ทาความเข้าใจและเลื อกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบการปฏิ บตั ิ ตามการควบคุมสาคัญที่บริ ษทั ฯออกแบบไว้ ข้าพเจ้าได้
สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิ ดขึ้ นในระหว่างปี และในช่วงใกล้สิ้น รอบระยะเวลาบัญ ชี สอบทานใบลด
หนี้ ที่บริ ษทั ฯออกภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชี รายได้จากการขายสิ นค้า
คดีฟ้องร้ อง
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ข้อ 29.5 (ข) บริ ษทั ฯได้บนั ทึ ก ประมาณการหนี้ สิ น จากการถู ก
ฟ้ องร้องจากคู่คา้ เรี ยกค่าเสี ยหายจากการยกเลิ กสัญญาซื้ อขาย โดยการพิ จารณาคดี ดงั กล่าวยังไม่แล้วเสร็ จ ทาให้
ฝ่ าย
บริ หารจ าเป็ นต้อ งใช้ดุ ย พิ นิ จ อย่างมากในการพิ จ ารณา ข้อ กฏหมายต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการประเมิ น ผลของคดี
ที่ถู ก ฟ้ อ งร้ อ งเพื่ อ ใช้ ใ นการประมาณการหนี้ สิ นจากความเสี ย หายดั งกล่ า ว ซึ่ ง ผลที่ เกิ ด ขึ้ นจริ ง เมื่ อ การพิ จ ารณา
คดี ดงั กล่าวสิ้ นสุ ด อาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้ จึงทาให้มีความเสี่ ยงเกี่ ยวกับการรับรู ้ประมาณการหนี้ สิน
หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้ นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายดังกล่าว
ข้า พเจ้าได้ ส อบถามฝ่ ายบริ หารและแผนกกฎหมายของบริ ษัทฯเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารที่ ผู ้ บ ริ ห ารใช้ใ นการประมาณ
การหนี้ สินจากคดี ฟ้องร้องและประเมินดุลยพิ นิจที่ฝ่ายบริ หารใช้ในการประมาณการหนี้ สิน จากคดี ฟ้ อ งร้ อ งดังกล่าวโดย
การ
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• สอบทานเงื่ อนไขและข้อกาหนดที่เกี่ ย วข้อ งในสั ญ ญา รวมถึ งค าฟ้ อ งและค าคัด ค้านต่ างๆทั้งของบริ ษทั ฯและ
คู่กรณี ที่ได้นาเสนอต่อศาลเพื่ อทาความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ ยวกับข้อพิ พาทที่เกิ ดขึ้ น
• สอบทานเอกสารโต้ตอบระหว่างกันของบริ ษทั ฯและที่ปรึ กษากฏหมายที่เกี่ ยวข้อง และเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ งซึ่ งใช้
ประกอบการพิ จารณาของผูบ้ ริ หารในการใช้ผ ลงานของผู ้เชี่ ย วชาญภายนอก รวมถึ งส่ งหนังสื อ ยื น ยัน ไปยังที่
ปรึ กษากฏหมายภายนอกที่บริ ษทั ฯใช้เพื่อให้รายงานรายละเอี ย ด สถานะและความเห็ น ของที่ ปรึ ก ษากฏหมาย
เกี่ ยวกับผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้ นกับบริ ษทั ฯโดยข้าพเจ้าได้ประเมิน ความรู ้ ค วามสามารถ ประสบการณ์ ความเป็ น
อิ สระ และความเที่ยงธรรมของที่ปรึ กษากฏหมายตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่เกี่ ยวข้อ งรวมถึ งพิ จารณาถึ งหลัก
กฏหมาย ข้อกาหนดต่างๆ ซึ่งที่ปรึ กษากฏหมายภายนอกใช้ใ นการอ้างอิ งว่ามี ค วามสอดคล้อ งกับคดี ค วามของ
บริ ษทั ฯ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับคดี ฟ้องร้องในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึ งข้อมูลทีร่ วมอยู่ใ นรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ ไ ม่ร วมถึ ง
งบการเงิ นและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น)
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ค รอบคลุ มถึ งข้อ มูล อื่ น และข้าพเจ้าไม่ไ ด้ ใ ห้ข ้อ สรุ ปในลัก ษณะการให้
ความเชื่ อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิ ดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ น คื อ การอ่ านและพิ จารณาว่าข้อ มูล อื่ น นั้น มี
ความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงิ นหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏว่าข้อ มูล
อื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อ ไม่ หากในการปฏิ บตั ิ งานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ ข้อมูลอื่ นแสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริ งนั้น ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่พบ ว่ามีเรื่ องดังกล่าวที่ตอ้ งรายงาน
ความรั บผิ ดชอบของผู้ บริหารและผู้ มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน

ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิ ดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โ ดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น และรับผิ ด ชอบเกี่ ย วกับการควบคุ มภายในที่ ผู ้บริ ห ารพิ จารณาว่าจาเป็ นเพื่ อ ให้สามารถจัด ทา งบ
การเงิ นที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิ ดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิ ด ชอบในการประเมิ น ความสามารถของบริ ษทั ฯในการด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง การ
เปิ ดเผยเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกับการด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งในกรณี ที่มีเรื่ อ งดังกล่ าว และการใช้เกณฑ์ ก ารบัญ ชี สาหรั บ กิ จการที่
ดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิ กบริ ษทั ฯหรื อหยุดดาเนิ นงานหรื อไม่สามารถดาเนิ นงานต่อเนื่ อ งอี ก
ต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ
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ความรั บผิ ดชอบของผู้ สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่ อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ นโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน เป็ นสาระสาคัญ หรื อ ไม่ ไม่ว่าจะเกิ ด จากการทุจริ ต หรื อ ข้อ ผิ ด พลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคื อความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่
ไม่ได้เป็ นการรับประกัน ว่าการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี จะสามารถตรวจพบข้อ มูล ที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิ ด พลาดและถื อ ว่า
มีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกัน จะมี ผ ล
ต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นจากการใช้งบการเงิ นเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าใช้ดุ ล ยพิ นิ จและการสังเกตและสงสัย เยี่ ย ง
ผูป้ ระกอบวิชาชี พตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานดังต่อไปนี้ ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิ น ไม่ว่าจะ
เกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บตั ิ งานตามวิ ธีก ารตรวจสอบเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย ง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ของข้า พเจ้า
ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ต จะสู งกว่าความเสี่ ย งที่
เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสารหลัก ฐาน การตั้ง ใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธีก ารตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุ ม
ภายในของบริ ษทั ฯ
• ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี ที่ ผู ้ บริ หารใช้ และความสมเหตุ ส มผลของประมาณการ
ทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทีผ่ บู ้ ริ หารจัดทา
• สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับกิ จการที่ดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ ห าร และสรุ ป
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อ าจ
เป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อ ความสามารถของบริ ษทั ฯในการด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่ หาก
ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้า จะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใ นรายงานของผู ้สอบบัญ ชี
ของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิ น หรื อ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่ าวไม่เพี ย งพอ ข้าพเจ้า
จะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้ นอยูก่ บั หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ไ ด้รั บจนถึ งวัน ที่ ใ น
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ใ นอนาคตอาจเป็ นเหตุ ใ ห้บริ ษทั ฯ
ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ ยวข้อ ง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้ นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึ งขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ ประเด็ น ที่ มี น ัย ส าคั ญ ที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึ ง ข้ อ บกพร่ อ งที่ มีน ั ย ส าคั ญ ในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ย วข้อ ง
กับความเป็ นอิ สระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้งั หมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ งข้าพเจ้า
เชื่อว่ามีเหตุผลที่บคุ คลภายนอกอาจพิ จารณาว่ากระทบต่ อ ความเป็ นอิ สระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ ข ้าพเจ้าใช้เพื่ อ
ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการก ากับดู แ ล ข้าพเจ้าได้พิ จารณาเรื่ อ งต่ าง ๆ ที่ มีน ัย สาคัญ ที่ สุ ด ใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อ ธิ บายเรื่ อ งเหล่ านี้ ไ ว้ใ น
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อในสถานการณ์ที่ยาก
ที่จะเกิ ดขึ้ น ข้าพเจ้าพิ จารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ ที่ผู ้มีส่ วนได้เสี ย สาธารณะจะได้จากการสื่ อ สาร
ดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิ ดชอบงานสอบบัญชี และการนาเสนอรายงานฉบับนี้

พูนนารถ เผ่าเจริ ญ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน 5238
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุงเทพฯ: 20 พฤศจิกายน 2561
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งบการเงิน
บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลื อ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้
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(หน่ วย: บาท)
2560

หมายเหตุ

2561

7
8
9
10

322,256,681
175,532,346
543,786,831
246,255,480
30,799,372
1,318,630,710

575,990,985
202,080,430
549,507,290
211,351,452
26,221,337
1,565,151,494

11
12
13
14
23

25,704,000
125,005,953
975,260,788
15,999,256
8,995,959
17,879,092
1,168,845,048
2,487,475,758

25,704,000
127,154,781
1,019,984,581
20,014,441
8,375,093
15,772,231
1,217,005,127
2,782,156,621

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
หมายเหตุ
หนี้สินและส่ วนของผู้ ถือหุ้ น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินหมุนเวียนอื่ น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้ สิน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่ น
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผู้ ถือหุ้ น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 268,500,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 259,800,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ ถือหุ้ น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ ถือหุ้ น

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้
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(หน่ วย: บาท)
2560

2561

15
16
17
18

662,285,704
48,520,000
4,454,060
11,651,542
726,911,306

300,000,000
599,373,250
64,920,000
4,686,772
12,335,700
981,315,722

17

-

48,520,000

18
19
20

1,812,983
54,328,638
20,230,202
93,056
76,464,879
803,376,185

6,024,028
49,894,505
11,600,012
96,456
116,135,001
1,097,450,723

268,500,000

268,500,000

259,800,000
464,870,185

259,800,000
464,870,185

26,850,000
932,579,388
1,684,099,573
2,487,475,758

26,850,000
933,185,713
1,684,705,898
2,782,156,621
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บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561
หมายเหตุ

(หน่ วย: บาท)
2560

2561

กำไรขำดทุน:
รำยได้
รายได้จากการขาย

24

3,107,021,922

2,905,683,160

รายได้อื่น

33,363,341

33,226,297

รวมรำยได้

3,140,385,263

2,938,909,457

2,509,020,281

2,384,784,381

68,065,030
290,353,359

54,571,920
295,810,236

2,867,438,670

2,735,166,537

กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

272,946,593
(9,817,662)

203,742,920
(15,309,952)

กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

263,128,931

188,432,968

(12,275,831)
250,853,100

(12,431,604)
176,001,364

(4,649,425)

-

246,203,675

176,001,364

0.97

0.68

259,800,000

259,800,000

ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
รวมค่ ำใช้ จ่ำย

23

กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
25

กำไรต่ อหุ้ น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนัก (หุ ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้
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บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561
2561

(หน่ วย: บาท)
2560

263,128,931

188,432,968

140,134,107

150,334,826

การปรับลดสิ นค้าคงเหลื อเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ

3,970,396

3,932,784

กาไรจากการจาหน่ ายอุปกรณ์
สารองจากการประมาณการหนี้ สิน

(4,704,491)
9,854,408

(658,696)
14,393

966,101
(384,865)

4,821,197
(55,631)

(1,889,367)
(3,720,779)

(3,861,703)
(4,088,585)

9,817,662

15,309,952

417,172,103

354,181,505

4,279,169

(59,874,315)

(38,874,425)

20,681,178

(4,578,035)

(17,405,998)

(23,310,961)

(12,624,945)

64,234,953

46,454,069

(3,358,313)
(1,227,617)

(104,627)
(955,083)

414,336,874

330,351,784

(1,436,425)
(9,842,351)

(810,643)
(15,288,768)

(9,967,511)
393,090,587

(7,007,629)
307,244,744

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ ยน
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้ น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลื อ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้ น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่ น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่ น
เงินสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้
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บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561
(หน่วย: บาท)
2561

2560

เงินลงทุนชัว่ คราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง

26,548,084

(1,577,865)

เงินสดจ่ายซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(74,545,261)

(43,259,211)

เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(3,061,970)

(2,559,159)

เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินปันผลรับ

13,957,860
1,889,367

1,808,263
3,861,703

4,909,086

2,816,420

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(30,302,834)

(38,909,849)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
ชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว

(300,000,000)

-

(64,920,000)

(64,920,000)

เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายเงินปันผล

(4,792,057)
(246,810,000)

(4,380,811)
(129,900,000)

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน

(616,522,057)

(199,200,811)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

(253,734,304)
575,990,985

69,134,084
506,856,901

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี (หมำยเหตุ 7)

322,256,681

575,990,985

-

-

เจ้าหนี้ อื่นจากการซื้ ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(659,960)

1,811,409

ซื้ ออุปกรณ์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
โอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ นไปอุปกรณ์

348,300

2,178,500

21,112,850

9,888,342

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้
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บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ ถือหุ้ น
สำหรับปี สิน้ สุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561
(หน่ วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2559
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
และชาระแล้ว
259,800,000
259,800,000

ส่ วนเกิ นมูลค่า
หุ ้นสามัญ
464,870,185
464,870,185

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2560
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

259,800,000
259,800,000

464,870,185
464,870,185

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้
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กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
26,850,000
887,084,349
176,001,364
176,001,364
(129,900,000)
26,850,000
933,185,713
26,850,000
26,850,000

933,185,713
250,853,100
(4,649,425)
246,203,675
(246,810,000)
932,579,388

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ื อหุ ้น
1,638,604,534
176,001,364
176,001,364
(129,900,000)
1,684,705,898
1,684,705,898
250,853,100
(4,649,425)
246,203,675
(246,810,000)
1,684,099,573

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสตี ลเคเบิล จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ ้นสุ ดวั นที่ 30 กันยายน 2561
1.

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัด ตั้งและมี ภูมิล าเนาในประเทศไทย
ธุรกิ จหลักของบริ ษทั ฯคือการผลิตและจาหน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุ ด ควบคุ มรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ ที่อยูต่ ามที่จดทะเบีย นของบริ ษทั ฯอยู่ที่ เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ ร กิ จการค้าลงวัน ที่ 11 ตุ ล าคม 2559 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงิ นฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงิ นนี้ ได้จดั ทาขึ้ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่ นในนโยบายการบัญชี

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ
ปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2559) รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางบัญ ชี ฉ บับใหม่ ซึ่ งมี ผ ลบังคับใช้สาหรั บงบการเงิ น ที่ มีร อบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รั บ
การปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่ อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นการปรับปรุงถ้อยคาและคาศัพท์ การตี ความและการให้แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญ ชี ก ับผู ้ใ ช้มาตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวมาถื อ ปฏิ บตั ิ น้ ี ไ ม่มีผ ลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ ต่ อ งบการเงิ น ของ
บริ ษทั ฯ
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างปี ปัจจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผ ลบังคับใช้สาหรั บงบการเงิ น ที่ มีร อบ
ระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐาน การรายงานทางการเงิ น ดังกล่ าวได้รั บการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่ อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่างประเทศ โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นการปรับปรุงถ้อยคาและอธิบายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิ นเมื่อนามาถื อปฏิ บตั ิ
4.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

4.1 การรั บรู้ รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้เมื่อบริ ษทั ฯได้โ อนความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ มีน ัย สาคัญ ของความเป็ นเจ้าของ
สิ นค้าให้กบั ผูซ้ ื้ อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกากับสิ น ค้าโดยไม่ร วมภาษี มูล ค่ าเพิ่ มสาหรั บ
สิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถื อเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึ งถึ งอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงิ นปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิ ในการรับเงิ นปันผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุน ระยะสั้ น ที่ มีสภาพคล่ อ งสู ง
ซึ่ งถึ งกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดื อนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึกค่าเผื่ อหนี้ สงสั ย จะสู ญ สาหรั บผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิ ดขึ้ นจากการเก็บเงิ นจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิ จารณาจากประสบการณ์ ก ารเก็ บเงิ น และ
การวิเคราะห์อายุหนี้
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4.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสาเร็ จรูปและสิ นค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน หรื อ มูล ค่ าสุ ทธิ ที่จะได้รั บ
แล้วแต่ ร าคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุน ดังกล่ าววัด มูล ค่ า ตามวิ ธี ต ้น ทุน มาตรฐานซึ่ งใกล้เคี ย งกับต้ น ทุน จริ ง และ
ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ ในการผลิ ต
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ ยหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า
และจะถื อเป็ นส่วนหนึ่ งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
4.5 เงินลงทุน
เงิ นลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถื อเป็ นเงิ นลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงในราคาทุน สุ ทธิ จากค่ า
เผื่ อการด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณต้นทุนของเงิ นลงทุน
4.6 อสั งหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่ อการลงทุนในราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุนการทารายการ หลังจากนั้น
บริ ษทั ฯจะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่ อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุน ค านวณจากราคาทุน โดยวิ ธีเส้น ตรงตามอายุก ารให้ประโยชน์
โดยประมาณ 20 ปี และ 40 ปี ค่าเสื่ อ มราคาของอสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุน รวมอยู่ใ นการค านวณผลการ
ดาเนิ นงาน
บริ ษทั ฯรับรู้ผลต่างระหว่างจานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจาหน่ ายกับมูล ค่ าตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ใ นส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุนในปี ที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่ อการลงทุนออกจากบัญชี
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน หัก ค่ าเสื่ อ มราคาสะสม และค่ าเผื่ อ การ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ส่ วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
ส่ วนปรับปรุงอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องมือและเครื่ องใช้
แม่พิมพ์
เครื่ องตกแต่ง ติ ดตั้ง และเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

-

20
20, 40
5 - 20
3 - 20
3 - 10
2 - 10
3 - 10
5 - 10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนิ นงาน
ไม่มีการคิ ดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างติ ดตั้งและก่อสร้าง
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บริ ษทั ฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ายสิ นทรัพย์หรื อ คาดว่าจะไม่ไ ด้รั บประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
จะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.8 สิ นทรั พย์ ไม่มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุน หัก ค่ าตัด จาหน่ ายสะสมและค่ าเผื่ อ การด้อ ยค่ าสะสม (ถ้ามี ) ของ
สิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดอย่างมีระบบตลอดอายุก ารให้ประโยชน์ เชิ ง
เศรษฐกิ จของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่ าวเมื่ อ มี ข ้อ บ่งชี้ ว่าสิ น ทรั พ ย์น้ นั เกิ ด การ
ด้อยค่า บริ ษทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีต ัวตนดังกล่ าวทุก สิ้ น
ปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู้เป็ นค่าใช้จา่ ยในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดมีดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

อายุการให้ประโยชน์
3 - 10 ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึ ง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอานาจควบคุ มบริ ษทั ฯ หรื อ ถู ก บริ ษทั ฯ
ควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บคุ คลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ย งโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อมซึ่ งทาให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่ มี
อานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
4.10 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถื อ เป็ นสัญ ญา
เช่าการเงิ น สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ น ทรั พ ย์ที่เช่ าหรื อ มูล ค่ าปั จจุบนั
สุ ทธิ ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะต่ ากว่า ภาระผู ก พัน ตามสัญ ญาเช่ าหัก ค่ าใช้จ่ายทาง
การเงิ นจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสั ญ ญา
เช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิ ดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อ อายุข อง
สัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ากว่า
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ ไ ม่ไ ด้โ อนไปให้ก ับผู ้เช่ าถื อ เป็ น
สัญญาเช่าดาเนินงาน จานวนเงินที่จา่ ยตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จา่ ยในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน ตาม
วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.11 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
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รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อ ัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เกิ ด รายการ สิ น ทรั พ ย์และ
หนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยูใ่ นสกุลเงิ นตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงาน
กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ ยนได้รวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนิ นงาน
4.12 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ห รื อ สิ น ทรั พ ย์ที่
ไม่มีตวั ตนอื่ นของบริ ษทั ฯหากมีขอ้ บ่งชี้ วา่ สิ นทรัพย์ด ังกล่ าวอาจด้อ ยค่ า บริ ษทั ฯรั บรู ้ ข าดทุน จากการด้อ ยค่ าเมื่ อ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์มีมลู ค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มลู ค่าที่คาดว่าจะได้รั บ
คื นหมายถึ งมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สิน ทรั พ ย์แล้วแต่ ร าคาใดจะสู ง
กว่า
บริ ษทั ฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุน จากการด้อ ยค่ าของสิ น ทรั พ ย์ที่
รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นของสิ น ทรั พ ย์น้ นั และจะกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงประมาณการที่ใช้กาหนดมูลค่าที่ ค าด
ว่าจะได้รับคื นภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชี ข องสิ น ทรั พ ย์ที่เพิ่ มขึ้ น
จากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ที่ควรจะเป็ นหากกิ จการไม่เคยรั บรู ้ ผ ล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริ ษทั ฯจะบัน ทึ ก กลับรายการผลขาดทุน จากการด้อ ยค่ าของ
สิ นทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกาไรหรื อขาดทุนทันที
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4.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จา่ ยเมื่อเกิ ดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนั กงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ น ที่ พ นัก งานจ่ายสะสมและเงิ น ที่
บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงิ น ที่
บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ ยงชี พบันทึกเป็ นค่าใช้จา่ ยในปี ที่เกิ ดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่ นของพนั กงาน
บริ ษทั ฯมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ พ นัก งานเมื่ อ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงิ นรางวัลการปฏิ บตั ิ งานครบกาหนดระยะเวลา บริ ษทั ฯถื อ
ว่าเงิ นชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ ร ะยะ
ยาวอื่ นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เชี่ ย วชาญ
อิ สระได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
บริ ษัท ฯรั บรู้ ผ ลก าไรหรื อขาดทุน จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภัย ส าหรั บโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานในก าไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จอื่ น และรั บรู ้ ผ ลก าไรหรื อ ขาด ทุน จากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่ นของพนัก งานในก าไรหรื อ
ขาดทุน
4.14 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั ฯจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต ได้เกิ ด ขึ้ น แล้ว
และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯจะเสี ยทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่ อ ปลดเปลื้ อ งภาระผู ก พัน นั้น
และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่ อถื อ
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4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงิ นได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้ก ับหน่ วยงานจัด เก็ บภาษี ข องรั ฐ โดยค านวณจาก
กาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้อ ัต ราภาษี ที่มีผ ลบังคับใช้
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ต ้อ งเสี ย ภาษี ทุก รายการ แต่ รั บรู ้ สิน ทรั พ ย์
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวน
เท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพี ยงพอที่จะใช้ประโยชน์ จากผลแตกต่ าง
ชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ทกุ สิ้ น รอบระยะเวลารายงานและจะทา
การปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯจะไม่มีก าไรทางภาษี เพี ย งพอต่ อ
การนาสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ท้งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหากภาษีที่เกิ ดขึ้ นเกี่ ย วข้อ งกับรายการที่
ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
4.16 การวั ดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่ จะต้อ งจ่ายเพื่ อ โอนหนี้ สิน
ให้ผอู ้ ื่ น โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้ นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ื้ อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วัน ที่ วดั
มูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัด มูล ค่ ายุติ ธรรมของสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิน ซึ่ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูล ค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีต ลาดที่
มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดี ย วกัน หรื อ ไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อ ขายในตลาดที่ มี
สภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ ล ะสถานการณ์
และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูล ค่ ายุติ ธรรมของสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิน ในงบการเงิ น แบ่ง
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดี ยวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่ นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
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ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ ยวกับกระแสเงิ นในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้ น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะประเมิ น ความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้น ของมูล ค่ า
ยุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด มูล ค่ ายุติ ธรรมแบบเกิ ด ขึ้ น
ประจา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคั ญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จและการประมาณ
การในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพิ นิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อ จานวนเงิ น ที่
แสดงในงบการเงิ นและต่อ ข้อ มูล ที่ แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ผลที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งอาจแตกต่ างไปจาก
จานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพิ นิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์ และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ และมูล ค่ าคงเหลื อ ใหม่
หากมีการเปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึ้ น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ใ นแต่ ล ะช่ วงเวลาและบัน ทึ ก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นต่ ากว่ามูลค่าตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ าย
บริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่า ใช้จา่ ยในอนาคตซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับสิ น ทรั พ ย์
นั้น
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่อาจจะเกิ ดขึ้ นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย โดยคดี อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการเพื่ อฟ้ องร้องใน
ชั้นศาล ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิจในการประเมินผลของคดี ที่ถูกฟ้ องร้อง
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6.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ ร กิ จดังกล่ าวเป็ นไปตาม
เงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ ต ามที่ ต กลงกัน ระหว่างบริ ษทั ฯและบุค คลหรื อ กิ จการที่ เกี่ ย วข้อ งกัน เหล่ านั้น ซึ่ ง
เป็ นไปตามปกติ ธุรกิ จโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

รายการธุ รกิจกับกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขาย
ซื้ อวัตถุ ดิบและสิ นค้าสาเร็ จรู ป
ซื้ อสิ นทรัพย์
ค่ าลิ ขสิ ทธิ์

2561

2560

(หน่ วย: ล้านบาท)
นโยบายการกาหนดราคา

192
434
5
35

207
449
1
43

ราคาทุ นบวกกาไรส่ วนเพิ่ม
ราคาทุ นบวกกาไรส่ วนเพิ่ม
ราคาที่ ตกลงร่ วมกัน
ร้อยละ 2 ของยอดขายสุ ทธิ

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560
มีรายละเอี ยดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2561
2560
ลูกหนี ้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 9)
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
40,562
34,643
ลูกหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
84
134
เจ้ าหนี ้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 16)
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
84,218
71,854
เจ้าหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
1,018
1,523
ค่าลิ ขสิ ทธิ์ คา้ งจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
6,743
11,718
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์ พ นัก งานที่ ใ ห้แก่ ก รรมการ
และผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
2561
2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น
70,438
67,699
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
1,580
2,836
รวม
72,018
70,535
83

7.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)
2561
2560
624
715
321,633
575,276
322,257
575,991

เงิ นสด
เงิ นฝากธนาคาร
รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เงิ นฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึ ง 0.375 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.05
ถึ ง 0.50 ต่อปี )
8.

เงินลงทุนชั่ วคราว
ยอดคงเหลื อนี้ คื อ เงิ นฝากประจากับธนาคารหลายแห่ง ซึ่ งถึ งกาหนดจ่ายคื น ภายในระยะเวลามากกว่า 3 เดื อ นนับ
จากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้

9.

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี้อื่น
2561
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้ คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้ คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้ การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่าเผื่ อหนี้ สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
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(หน่วย: พันบาท)
2560

39,932
630
40,562

33,838
805
34,643

493,769
180
493,949
534,511

485,767
51
485,818
520,461

84
36,105
36,189
(26,913)
9,276
543,787

134
55,825
55,959
(26,913)
29,046
549,507

10. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุ น
2561
สินค้าสาเร็จรู ป

2560

การปรับลดราคาทุ นให้เป็ นมูลค่า
สุทธิ ที่จะได้รับ
2561
2560

สินค้าคงเหลื อ - สุทธิ
2561
2560

61,370

50,361

(8,433)

(5,905)

52,937

44,456

สินค้าระหวา่ งผลิ ต
วัตถุ ดิบ

36,969
118,527

33,107
98,415

(425)
(2,789)

(225)
(1,547)

36,544
115,738

32,882
96,868

วัตถุ ดิบระหวา่ งทาง

34,833

29,521

-

-

34,833

29,521

6,203

7,624

-

-

6,203

7,624

257,902

219,028

(11,647)

(7,677)

246,255

211,351

อะไหล่
รวม

ในระหว่างปี ปัจจุบนั บริ ษทั ฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลื อให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ เป็ นจานวน
4 ล้านบาท (2560: 4 ล้านบาท) โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนขาย
11. เงินลงทุนระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)
ชื่อบริ ษัท

ลักษณะธุ รกิจ

Hi-Lex Vietnam ผลิ ตชิ้นส่วน
Co., Ltd.
ยานยนต์

จัดตั้งขึ้ น
ในประเทศ

เวียดนาม

ทุ นชาระแล้ว
2561
2560
USD
11,150,000

สัดส่วนเงิ นลงทุ น
2561
2560
ร้อยละ
ร้อยละ

USD
11,150,000

6.28

6.28

ราคาทุ น
2561
25,704

2560
25,704

12. อสั งหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชี ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่ อการลงทุนของบริ ษทั ฯได้แก่ที่ดินและสิ่ งปลู ก สร้ าง ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน
2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย: พันบาท)
ที่ ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ ดิน

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561:
ราคาทุ น
หัก: ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
มู ลค่ าตามบัญชี - สุ ทธิ

93,510
(4,076)
89,434

161,877
(126,305)
35,572

255,387
(130,381)
125,006

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560:
ราคาทุ น
หัก: ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
มู ลค่ าตามบัญชี - สุ ทธิ

93,510
(4,076)
89,434

161,877
(124,156)
37,721

255,387
(128,232)
127,155

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่ อการลงทุนสาหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้
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2561
127,155
(2,149)
125,006

มู ลค่ าตามบัญชี ตน้ ปี
ค่ าเสื่ อมราคา
มู ลค่ าตามบัญชี ปลายปี

(หน่ วย: พันบาท)
2560
129,316
(2,161)
127,155

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้
2561
332,400
68,400
400,800

ที่ ดิน
อาคาร
รวม

(หน่ วย: พันบาท)
2560
264,000
82,400
346,400

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิ สระซึ่ งใช้เกณฑ์ราคาตลาดสาหรับที่ดินและใช้เกณฑ์ วิธีต ้น ทุน ทดแทน
สาหรับอาคาร
13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เครื่ องจักร
อุปกรณ์
ที่ ดินและ อาคารและ
โรงงาน
ส่วนปรั บปรุ ง ส่วนปรับปรุ ง และอุปกรณ์
ที่ ดิน
อาคาร
โรงงานอื่น
ราคาทุน
1 ตุ ลาคม 2559
ซื้ อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
30 กันยายน 2560
ซื้ อเพิม่
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
30 กันยายน 2561
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 ตุ ลาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสาหรับ
ส่วนที่ จาหน่าย
30 กันยายน 2560
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสาหรับ
ส่วนที่ จาหน่าย
30 กันยายน 2561
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
30 กันยายน 2560
30 กันยายน 2561
ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี

(หน่วย: พันบาท)
เครื่ องตกแต่ง
ติ ดตั้ง อุปกรณ์
สานักงาน
สินทรัพย์
และอุปกรณ์ ระหวา่ งติดตั้ง
ยานพาหนะ ดาเนิ นงานอื่น และกอ่ สร้าง
รวม

142,981
142,981
142,981

575,858
372
576,230
856
577,086

1,208,655
7,308
(15,305)
39,021
1,239,679
5,378
(48,319)
34,514
1,231,252

20,508
20,508
7,458
(15,240)
12,726

100,876
3,858
(3,711)
101,023
2,393
(11,328)
6,658
98,746

12,651
36,083
(18)
(29,505)
19,211
59,004
(20,915)
57,300

2,061,529
47,249
(19,034)
9,888
2,099,632
74,233
(74,887)
21,113
2,120,091

99
36

160,105
15,801

697,926
114,504

17,281
1,062

82,106
8,612

-

957,517
140,015

135
36

175,906
15,847

(14,259)
798,171
106,733

18,343
1,587

(3,626)
87,092
6,614

-

(17,885)
1,079,647
130,817

171

191,753

(39,463)
865,441

(15,240)
4,690

(10,931)
82,775

-

(65,634)
1,144,830

142,846
142,810

400,324
385,333

441,508
365,811

2,165
8,036

13,931
15,971

19,211
57,300

1,019,985
975,261
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(หน่วย: พันบาท)
เครื่ องจักร
เครื่ องตกแต่ง
อุปกรณ์
ติ ดตั้ง อุปกรณ์
ที่ ดินและ อาคารและ
โรงงาน
สานักงาน
สินทรัพย์
ส่วนปรั บปรุ ง ส่วนปรับปรุ ง และอุปกรณ์
และอุปกรณ์ ระหวา่ งติดตั้ง
ที่ ดิน
อาคาร
โรงงานอื่น ยานพาหนะ ดาเนิ นงานอื่น และกอ่ สร้าง
2560 (จานวน 130 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุ นขาย ส่วนที่ เหลื อรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการขายและบริ หาร)
2561 (จานวน 122 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุ นขาย ส่วนที่ เหลื อรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการขายและบริ หาร)

รวม
140,015
130,817

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลื อของอุปกรณ์ซ่ ึ งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิ น โดยมีมลู ค่าสุ ทธิ ต าม
บัญชี เป็ นจานวนเงิน 4 ล้านบาท (2560: 7 ล้านบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯมีอุปกรณ์จานวนหนึ่ งซึ่ งตัด ค่ าเสื่ อ มราคาหมดแล้วแต่ ย งั ใช้งานอยู่ มูล ค่ าตาม
บัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวนเงิ นประมาณ 459 ล้านบาท (2560: 426 ล้านบาท)
14. สิ นทรั พย์ ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์

โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์
ระหว่างติ ดตั้ง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

80,293
(66,701)
13,592

2,407
2,407

82,700
(66,701)
15,999

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

79,546
(59,532)
20,014

-

79,546
(59,532)
20,014
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รวม

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสาหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2561
2560
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
20,014
25,614
ซื้ อเพิ่ ม
3,153
2,559
ตัดจาหน่าย
(7,168)
(8,159)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
15,999
20,014
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลื อของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งได้มาภายใต้สัญญา เช่ าการเงิ น โดย
มีมลู ค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจานวนเงิน 3 ล้านบาท (2560: 5 ล้านบาท)
15. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคาร
(หน่วย: พันบาท)

ตัว๋ สัญญาใช้เงิ น

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
MMR

2561

2560
300,000

-

เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารเป็ นเงิ นกูย้ ืมสกุลบาทและไม่ตอ้ งใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน
16. เจ้ าหนี ้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
2561
84,218
410,413
40,595
127,060
662,286

เจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ อื่น
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
รวม

(หน่วย: พันบาท)
2560
71,854
362,725
33,355
131,439
599,373

17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
(หน่วย: พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
การชาระคื น
3.90
ชาระคืนเป็ นงวดทุกเดือน เดื อนละ 5.41 ล้านบาท
เริ่ มตั้งแต่เดื อนมิถุนายน 2559
หัก: ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
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2561
48,520

2560
113,440

(48,520)

(64,920)

-

48,520

การเปลี่ ยนแปลงของบัญชี เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีรายละเอี ยดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
113,440
หัก: ชาระคื นเงินกู้
(64,920)
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
48,520
ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริ ษทั ฯต้อ งปฏิ บตั ิ ต ามเงื่ อ นไขทางการเงิ น บางประการตามที่ ร ะบุใ นสัญ ญา เช่ น การด ารง
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุน้
และอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ ให้เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดในสั ญ ญา เป็ นต้น เงิ น กู ้ยื มดังกล่ าวไม่
ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน
18. หนี ้สินตามสัญญาเช่ าการเงิน

หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิ น
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิ น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี

(หน่วย: พันบาท)
2560
11,648
(937)
10,711
(4,687)

2561
6,633
(366)
6,267
(4,454)
1,813

6,024

บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาเช่าการเงิ นกับบริ ษทั ลี สซิ่ งเพื่ อเช่าอุปกรณ์และสิ น ทรั พ ย์ไ ม่มีต ัวตนใช้ใ นการด าเนิ น งานของ
กิ จการโดยมีกาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดื อน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ ยประมาณ 3 ถึ ง 5 ปี
บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ าตามสัญญาเช่าการเงิ นดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

ผลรวมของจานวนเงิ นขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

4,772

1,861

6,633

ดอกเบี้ ยตามสัญญาเช่าการเงิ นรอการตัดบัญชี

(318)

(48)

(366)

มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงิ นขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิน้ ตามสัญญาเช่า

4,454

1,813

6,267
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

ผลรวมของจานวนเงิ นขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

5,278

6,370

11,648

ดอกเบี้ ยตามสัญญาเช่าการเงิ นรอการตัดบัญชี

(591)

(346)

(937)

มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงิ นขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

4,687

6,024

10,711
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รวม

19. สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
(หน่วย: พันบาท)

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
ตุลาคม 2559
ส่วนที่ รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุ น:
ต้นทุ นบริ การในปั จจุบัน
ต้นทุ นดอกเบี้ ย
ผลประโยชน์ที่จา่ ยในระหวา่ งปี

สารองโครงการ
ผลประโยชน์ หลัง
ออกจากงานของ
พนักงาน

สารองผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน

42,399

3,485

45,884

3,420
934
(304)

386
81
(506)

3,806
1,015
(810)

46,449

3,446

49,895

3,849
1,046

381
82

4,230
1,128

(6,553)

2,161

(4,392)

11,205

-

11,205

(6,536)
235
(828)

(608)

(6,536)
235
(1,436)

48,867

5,462

54,329

รวม

ณ วันที่ 1

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
ณ
วันที่ 30 กันยายน 2560
ส่วนที่ รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุ น:
ต้นทุ นบริ การในปั จจุบัน
ต้นทุ นดอกเบี้ ย
ต้นทุ นบริ การในอดี ตและผลกาไรหรื อขาดทุ นที่ เกิดขึ้ นจาก
การจ่ายชาระผลประโยชน์
ส่วนที่ รับรู ้ในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่น:
(กาไร) ขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่ เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงข้อสมมติ ด้าน
ประชากรศาสตร์
ส่วนที่ เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงข้อสมมติ
ทางการเงิ น
ส่วนที่ เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จา่ ยในระหวา่ งปี
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
ณ
วันที่ 30 กันยายน 2561
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ค่าใช้จา่ ยเกี่ ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)
2561

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขายและการบริ หาร
รวมค่าใช้จา่ ยที่รั บรู้ในกาไรหรื อขาดทุน

2560
608
358
966

3,042
1,779
4,821

บริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจานวนประมาณ 8 ล้านบาท
(2560: จานวน 1 ล้านบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ระยะเวลาเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนัก ในการจ่ายช าระผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนัก งานของ
บริ ษทั ฯประมาณ 20 ปี (2560: 18 ปี )
สมมติ ฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิ ดลด
อัตราการขึ้ นเงิ นเดื อน
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จานวนพนักงาน (ขึ้ นกับช่วงอายุ)

2561
(ร้อยละต่อปี )
3.3
3.0 - 6.5

2560
(ร้อยละต่อปี )
2.7
0.0 – 6.5

2.0 - 20.0

0.0 – 20.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญ ต่ อ มูล ค่ าปั จจุบนั ของภาระผู ก พัน ผลประโยชน์ ร ะยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
เพิ่ มขึ้ น (ลดลง)
อัตราคิ ดลด
เพิ่ มขึ้ นร้อยละ 1
(5,526)
ลดลงร้อยละ 1
6,688
อัตราการขึ้ นเงิ นเดื อน
เพิ่ มขึ้ นร้อยละ 1
6,478
ลดลงร้อยละ 1
(5,477)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
เพิ่ มขึ้ นร้อยละ 20 ของฐานแต่ละช่วงอายุ
(4,640)
ลดลงร้อยละ 20 ของฐานแต่ละช่วงอายุ
5,546
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20. ประมาณการหนี้สิน
จานวนเงิ นประมาณการหนี้ สิน เป็ นประมาณการหนี้ สิน เกี่ ย วกับการฟ้ อ งร้ อ ง และการรั บประกัน สิ น ค้า โดยมี
รายการเปลี่ ยนแปลงสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 ตุ ลาคม 2559
เพิม่ ขึ้ นในระหว่างปี
ลดลงจากรายจ่ ายที่ เกิดขึ้ นจริ ง
โอนกลับประมาณการหนี้ สิน
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
เพิ่มขึ้ นในระหว่างปี (หมายเหตุ 29.5)
ลดลงจากรายจ่ ายที่ เกิดขึ้ นจริ ง
โอนกลับประมาณการหนี้ สิน
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ประมาณการหนี้ สิน
ประมาณการหนี้ สิน จากการรับประกัน
จากการฟ้องร้อง
สิ นค้า
12,536
3,788
(950)
(3,774)
11,600
11,546
2,908
(1,224)
(4,600)
11,546
8,684

(หน่ วย: พันบาท)
รวม
12,536
3,788
(950)
(3,774)
11,600
14,454
(1,224)
(4,600)
20,230

บริ ษทั ฯบันทึกประมาณการหนี้ สินจากการรับประกันสิ นค้า โดยตั้งขึ้ นในอัตราร้อยละของยอดขายซึ่ งอัตราดังกล่าว
ประมาณขึ้ นจากค่าใช้จา่ ยที่เกิ ดขึ้ นจริ งในอดี ต
21. สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรรก าไรสุ ทธิ
ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้า
มี) จนกว่าทุน สารองนี้ จะมี จานวนไม่น ้อ ยกว่าร้ อ ยละ 10 ของทุน จดทะเบี ย น สารองตามกฎหมายดังกล่ าวไม่
สามารถนาไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
22. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จา่ ยแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จา่ ยที่สาคัญดังต่อไปนี้
เงินเดื อนและค่ าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่ าตัดจาหน่ าย
สารองการรับประกันสิ นค้า
ค่ าเช่ าจ่ ายตามสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน
วัตถุ ดิบและวัสดุ สิ้นเปลื องใช้ไป
การเปลี่ ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่ างผลิ ต
ขาดทุ นจากการลดลงของมู ลค่ าสิ นค้าคงเหลื อ
ค่ าบรรจุ ภณั ฑ์
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2561
560,096
132,966
7,168
2,908
9,686
1,589,861
14,871
3,970
9,082

(หน่ วย: พันบาท)
2560
544,337
142,176
8,159
3,788
21,654
1,479,536
12,224
3,933
3,477

23. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงิ นได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2561
2560
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน :
ภาษีเงิ นได้นิติบคุ คลสาหรับปี
12,642
7,952
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จากการเกิ ดผลแตกต่างชัว่ คราว
(366)
4,480
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
12,276
12,432
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
จานวนภาษีเงิ นได้ที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ ล ะส่ วนของก าไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จอื่ น สาหรั บปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30
กันยายน 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2561
2560
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการ
(255)
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รายการกระทบยอดระหว่างกาไรทางบัญชี กบั ค่าใช้จา่ ยภาษีเงิ นได้มีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2561
2560
263,129
188,433

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุ คล
อัตราภาษีเงิ นได้นิติบคุ คล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุ คลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
การส่ งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 24)
ค่าใช้จา่ ยต้องห้าม
ค่าใช้จา่ ยที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่ มขึ้ น
อื่ น ๆ
รวม
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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20%
52,626

20%
37,687

(42,004)
1,900
(939)
693
(40,350)
12,276

(27,228)
(247)
(198)
2,418
(25,255)
12,432

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงิ นได้ร อการตัด บัญ ชี ประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้
ณ วันที่
30 กันยายน 2561
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตั ดบัญชี
ค่ าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ค่ าเผื่อการลดลงของมู ลค่ าสิ นค้าคงเหลื อ
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้ สินจากการรับประกันสิ นค้า
ประมาณการหนี้ สินจากการฟ้องร้อง
ค่ าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขายค้างจ่ าย
อื่ น ๆ
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตั ดบัญชี
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม - อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ น
เงินทดรองจ่ ายค่ าภาษีอากร
อื่ น ๆ
สุ ทธิ

(หน่ วย: พันบาท)
ณ วันที่
30 กันยายน 2560

5,270
606
2,825
452
600
1,070
10,823

5,270
399
2,594
603
1,100
22
9,988

658
1,001
168
1,827
8,996

692
921
1,613
8,375

24. การส่ งเสริ มการลงทุน
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญ ญัติ ส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ.
2520 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สิ ทธิ ประโยชน์ที่สาคัญบางประการสามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
บัตรส่งเสริ ม
การลงทุ นเลขที่
1715(2)/2555

การผลิตสายควบคุมสาหรั บ
ยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์
การผลิตสายควบคุมสาหรั บ
1006(2)/2557
ยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์
การผลิตสายควบคุมสาหรั บ
1539(2)/2557
ยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์
การผลิตสายควบคุมสาหรั บ
60-0797-0-00-1-0
ยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์

การยกเว้น
การยกเว้น
ภาษีเงินได้นิ ติบุคคล
อากรขาเข้า
สาหรั บกาไรสุ ทธิ
วันเริ่ มใช้สิทธิ
สาหรั บเครื่ องจักร เป็ นระยะเวลา
ในบัตรส่งเสริ ม
หมดอายุแล้ว
7 ปี
28 กุมภาพันธ์ 2556
หมดอายุแล้ว

7 ปี

9 ธันวาคม 2556

หมดอายุแล้ว

7 ปี

2 มีนาคม 2559

จะหมดอายุ
ภายในวันที่
19 มกราคม 2563

7 ปี

4 พฤษภาคม 2560
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รายได้ของบริ ษทั ฯจาแนกตามกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน และไม่ไ ด้รั บการส่ งเสริ มการลงทุน สาหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
กิจการที่ ได้รับ
การส่งเสริ มการลงทุ น
2561
2560
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่งออก
รวมรายได้จากการขาย

2,255,676
26,108
2,281,784

กิจการที่ ไม่ได้รับ
การส่งเสริ มการลงทุ น
2561
2560

2,108,693
31,476
2,140,169

730,519
94,719
825,238

661,833
103,681
765,514

รวม
2561
2,986,195
120,827
3,107,022

2560
2,770,526
135,157
2,905,683

25. กาไรต่ อหุ้ น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุน้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ด เสร็ จ
อื่ น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
26. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด ด้านการ
ดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่ อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัด สรรทรั พ ยากรให้ก ับส่ วนงานและ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
บริ ษทั ฯด าเนิ น ธุร กิ จหลัก ในส่ วนงานด าเนิ น งานที่ ร ายงานเพี ย งส่ วนงานเดี ย ว คื อ การผลิ ต และ
จาหน่ าย
สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และดาเนิ นธุรกิ จในเขตภูมิศาสตร์
เดี ยว คื อ ประเทศไทย บริ ษทั ฯประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของส่ วนงานโดยพิ จารณาจากก าไรหรื อ ขาดทุน จากการ
ดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานในงบการเงิ น ดัง นั้น
รายได้ ก าไรจากการด าเนิ น งาน และสิ น ทรั พ ย์ที่แสดงอยู่ใ นงบการเงิ น จึ งถื อ เป็ นการรายงานตามส่ วนงาน
ดาเนิ นงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ใน ปี 2561 บริ ษัท ฯมี ร ายได้ จ าก กลุ่ ม บริ ษั ท รายใหญ่ จ าน วน สามกลุ่ ม เป็ น จ าน วน เงิ นประมาณ 606
ล้านบาท 555 ล้านบาท และ 370 ล้านบาท (2560: จานวนเงิ น 541 ล้านบาท 537 ล้านบาท และ 395 ล้านบาท
ตามลาดับ)
27. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ ยงชี พขึ้ นตามพระราชบัญญัติกองทุน สารองเลี้ ย งชี พ
พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนัก งานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุน เป็ นรายเดื อ นในอัต ราร้ อ ยละ 3 - 5 ของเงิ น เดื อ น
กองทุนสารองเลี้ ยงชี พนี้ บริ หารโดย บริ ษทั เอไอเอ จากัด และจะจ่ายให้แก่พ นัก งานเมื่ อ พนัก งานนั้น ออกจากงาน
ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ฯรั บรู ้ เงิ น สมทบดังกล่ าวเป็ นค่ าใช้จ่ายจานวน 8
ล้านบาท (2560: 8 ล้านบาท)
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28. เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมตั ิ โดย

เงิ นปันผลประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุน้ ของบริ ษทั ฯ
30 กันยายน 2559
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
เงิ นปันผลระหว่างกาลสาหรับปี ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
รวมเงิ นปันผลสาหรับปี 2560
เงิ นปันผลประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุน้ ของบริ ษทั ฯ
30 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
เงิ นปันผลระหว่างกาลสาหรับปี ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
รวมเงิ นปันผลสาหรับปี 2561

เงิ นปันผล
เงิ นปันผลจ่าย จ่ายต่อหุน้
(พันบาท)
(บาท)
64,950

0.25

64,950
129,900

0.25
0.50

142,890

0.55

103,920
246,810

0.40
0.95

29. ภาระผู กพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
29.1 ภาระผู กพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนเป็ นจานวนเงิ น 49 ล้านบาท และ 0.05ล้านเหรี ย ญ
สหรัฐ (2558: 19 ล้านบาท และ 0.03 ล้านเหรี ยญสหรัฐ) ที่เกี่ ยวข้องกับการซื้ ออุปกรณ์
29.2 ภาระผู กพันเกี่ยวกับสัญญาเช่ าดาเนินงานและบริ การ
บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ และสัญญาบริ การ อายุของสั ญ ญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ฯมีจานวนเงิ นขั้นต่ าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทัง้ สิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานและสัญญาบริ การที่บอกเลิ ก ไม่ไ ด้
ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2561
2560
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
35
29
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
19
10

96

29.3

ภาระผู กพันเกี่ยวกับสัญญาค่าสิทธิ
บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาค่าสิ ทธิและรับความช่วยเหลื อทางเทคนิ คกับบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งในต่ างประเทศเพื่ อ
การใช้เครื่ องหมายการค้า และรับข้อมูลด้านการผลิ ต และประกอบสายควบคุ มรถยนต์ และรถจัก รยานยนต์ โดย
ภายใต้เงื่ อนไขตามสัญญา บริ ษทั ฯต้อ งจ่ายค่ าธรรมเนี ย มปี ละ 2 ครั้ งตามอัต ราที่ ร ะบุใ นสั ญ ญา ซึ่ งในระหว่างปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯมีค่าธรรมเนี ย มที่ รั บรู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ายภายใต้สัญ ญาดังกล่ าวเป็ นจานวนเงิ น
ประมาณ 35 ล้านบาท (2560: 43 ล้านบาท)

29.4 การค้าประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลื อ อยู่เป็ นจานวน 3
ล้านบาท (2560: 3 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับภาระผู ก พัน ทางปฏิ บตั ิ บางประการตามปกติ ธุร กิ จของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
ประกอบด้วยหนังสื อค้ าประกันการใช้ไฟฟ้ าและอื่ น ๆ
29.5 คดีฟ้องร้ อง
ก)

จากกรณีที่กรมศุลกากรได้เข้าตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย และได้กล่าวหาว่าบริ ษทั ฯสาแดงพิ ก ัด ประเภท
อัตราศุลกากรสิ นค้านาเข้าในใบขนสิ นค้าขาเข้าระหว่างปี 2546 ถึ ง 2549 ต่ ากว่าความเป็ นจริ ง โดยประเมิ น
อากรขาเข้าและภาษีมลู ค่าเพิ่ มขาดเป็ นเงิ นจานวนเงิ นรวม 17.9 ล้านบาท ซึ่ งยังไม่รวมเบี้ยปรับและเงิ น เพิ่ ม ใน
เดื อนกันยายน 2560 ศาลภาษีอากรกลางมีคาพิ พากษาให้เพิ กถอนการประเมินเฉพาะอากรขาเข้า และเงิ น เพิ่ ม
อากรขาเข้า แต่บริ ษทั ฯไม่มีอานาจฟ้ องกรมสรรพากรขอให้เพิ ก ถอนการประเมิ น ภาษี มูล ค่ าเพิ่ ม เนื่ อ งจาก
บริ ษทั ฯยังไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิ จารณาอุทธรณ์ตามที่บญั ญัติ ไ ว้ประมวลรั ษฎากร มาตรา
30 ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กรมศุลกากรได้ยื่นอุทธรณ์และบริ ษทั ฯได้ยื่นคาแก้อุทธรณ์ต่อ ศาลอุทธรณ์
คดี ชานัญพิเศษเรี ยบร้อยแล้ว ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินแล้วเชื่ อว่าบริ ษทั ฯไม่มี หน้าที่ตอ้ งชาระอากรขา
เข้าและภาษีมลู ค่าเพิ่ มที่ขาดรวมทั้งเบี้ยปรับและเงิ นเพิ่ ม ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯได้ชาระภาษี อ ากรน าเข้าอย่าง
ถูกต้องแล้วตามพระราชกาหนดพิกดั อัตราศุลกากรพ.ศ. 2530 โดยพิ จารณาจากความเห็ น ทางกฎหมาย และ
จากผูเ้ ชี่ยวชาญพิกดั อัตราภาษีศลุ กากรที่เห็นว่า สิ นค้าที่บริ ษทั ฯ สาแดงเป็ นไปตามความของประเภทสิ น ค้าที่
ระบุในพิกดั อัตราภาษีศลุ กากร บริ ษทั ฯจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้ สิน สาหรั บค่ าใช้จ่ายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น
จากคดีความดังกล่าวในงบการเงิน

ข)

บริ ษทั ฯถูกบริ ษทั คู่คา้ ฟ้ องร้องว่ายกเลิ กสัญญาซื้ อขายโดยมิชอบ และเรี ยกร้องให้ชาระค่าสิ นค้าประมาณ 12.8
ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2561 ศาลชั้นต้นมีคาพิ พากษาให้บริ ษทั ฯ ชาระเงิ น 10.1 ล้านบาท พร้ อ มดอกเบี้ ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้อง (2 ธันวาคม 2559) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมิ น แล้วเห็ น ว่าบริ ษทั ฯ
อาจจะได้รับผลเสี ย หายจากคดี ค วามดังกล่ าว จึ งได้บนั ทึ ก ประมาณการหนี้ สิน สาหรั บค่ าใช้จ่ายที่ อ าจจะ
เกิ ดขึ้ นจากคดี ความดังกล่าวในงบการเงิ น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (ตามที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อที่ 20 ) อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้ยื่นอุทธรณ์คาพิ พากษาต่อศาลอุทธรณ์แล้ว

30. เครื่ องมือทางการเงิน
30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
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เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั ฯตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับที่ 107 “การแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิ น ” ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเที ย บเท่า เงิ นสด ลู กหนี้ การค้า เงิ น
ลงทุน เจ้าหนี้ การค้า เงิ นกูย้ ืมระยะสั้น และเงิ นกู ้ยื มระยะยาว บริ ษทั ฯมี ความเสี่ ยงที่ เกี่ ย วข้อ งกับเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ ยงด้านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่ น ฝ่ ายบริ ห ารควบคุ มความเสี่ ย งนี้
โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่าจะได้รั บความ
เสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สิน เชื่ อ นอกจากนี้ การให้สิน เชื่ อ ของบริ ษทั ฯไม่มีก ารกระจุก ตัวเนื่ อ งจาก
บริ ษทั ฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยูจ่ านวนมากราย จานวนเงิ นสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้
สิ นเชื่ อคื อมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิ น
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝากธนาคาร เงิ นกูย้ ืมระยะสั้น และเงิ น กู ้ยื มระยะ
ยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ ย ที่ ปรั บขึ้ น ลงตาม
อัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคี ยงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั ความเสี่ ยงของอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯ
จึงอยูใ่ นระดับต่า
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัต ราดอกเบี้ ย และสาหรั บสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิน
ทางการเงิ นที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนด หรื อ วันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หาก
วันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
อัตราดอกเบี้ ยคงที่
ภายใน
มากกวา่ 1
1 ปี
ถึ ง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ ย
ปรับขึ้ นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ ย

รวม

อัตราดอกเบี้ ย
ที่ แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด
เงิ นลงทุ นชัว่ คราว
ลู กหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงิ นลงทุ นระยะยาว

175.5
175.5

-

307.5
307.5

14.8
543.8
25.7
584.3

322.3
175.5
543.8
25.7
1,067.3

0.05 - 1.00
0.80 - 1.50
-

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
อัตราดอกเบี้ ยคงที่
ภายใน
มากกวา่ 1
1 ปี
ถึ ง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ ย
ปรับขึ้ นลง
ตามราคาตลาด

หนี้สินทางการเงิน
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ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ ย

รวม

อัตราดอกเบี้ ย
ที่ แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิ น
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร

4.5
48.5
53.0

1.8
1.8

-

662.3
662.3

662.3
6.3
48.5
717.1

2.46 - 6.47
3.90

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
อัตราดอกเบี้ ยคงที่
ภายใน
มากกวา่ 1
1 ปี
ถึ ง 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด
เงิ นลงทุ นชัว่ คราว
ลู กหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงิ นลงทุ นระยะยาว
หนี้สินทางการเงิน
เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิ น
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร

อัตราดอกเบี้ ย
ปรับขึ้ นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ ย

รวม

อัตราดอกเบี้ ย
ที่ แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

202.1
202.1

-

567.8
567.8

8.2
549.5
25.7
583.4

576.0
202.1
549.5
25.7
1,353.3

0.05 - 0.50
0.80 - 1.375
-

4.7
64.9
69.6

6.0
48.5
54.5

300.0
300.0

599.3
599.3

300.0
599.3
10.7
113.4
1,023.4

2.90 - 3.00
2.46 - 6.47
3.90
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ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่สาคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจากการซื้ อหรื อ ขายสิ น ค้าเป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯได้ตกลงทาสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งส่ วนใหญ่ มีอ ายุสัญ ญาไม่เกิ น หนึ่ งปี เพื่ อ ใช้เป็ น
เครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯมียอดคงเหลื อของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่เป็ นสกุลเงิ นตราต่างประเทศ ดังนี้
สินทรัพย์ทางการเงิ น
ณ วันที่ 30 กันยายน
2561
2560
(ล้าน)
(ล้าน)
0.6
0.5
3.3
4.0

สกุลเงิ น

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยน

หนี้ สินทางการเงิ น ณ
วันที่ 30 กันยายน
2561
2560
(ล้าน)
(ล้าน)
1.1
1.1
172.8
141.8

อัตราแลกเปลี่ ยนเฉลี่ ย
ณ วันที่ 30 กันยายน
2561
2560
(บาทต่อหน่วยเงิ นตราต่างประเทศ)
32.41
33.37
0.29
0.30

บริ ษทั ฯมีสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลื อดังนี้

-

นวนที่ ซื้อ
(ล้าน)
0.3
70.3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
อัตราแลกเปลี่ ยน
จา
ตามสัญญา
ของจานวนที่ซื้อ
(บาทต่อหน่วยเงิ นตราต่างประเทศ)
32.21 - 32.87
0.29 - 0.30

นวนที่ ซื้อ
(ล้าน)
0.2
30.0

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
อัตราแลกเปลี่ ยน
จา
ตามสัญญา
ของจานวนที่ซื้อ
(บาทต่อหน่วยเงิ นตราต่างประเทศ)
33.93 - 34.16
0.30 - 0.31

ส กุลเงิ น

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยน

-

ส กุลเงิ น

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยน
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วันครบกาหนดตามสัญญา
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
มกราคม - มีนาคม 2562

วันครบกาหนดตามสัญญา
ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561
พฤศจิ กายน 2560 - มีนาคม 2561

30.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น เงิ นกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบี้ ย ใกล้เคี ย งกับ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ใกล้เคี ย งกับมูล ค่ าตามบัญ ชี ที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติ ธรรมแยกแสดงตามล าดับชั้น ของมูล ค่ ายุติ ธรรม
ดังนี้

สิ นทรั พย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

ระดับ 1

ระดับ 2

-

401

(หน่วย: ล้านบาท)
ระดับ 3
รวม
-

401

ในระหว่างปี ปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
31. การบริ หารจัดการทุน
วัต ถุ ประสงค์ใ นการบริ ห ารจัด การทุน ที่ ส าคัญ ของบริ ษทั ฯ คื อ การจัด ให้มี ซ่ ึ งโครงสร้ างทุ น ที่ เหมาะสมเพื่ อ
สนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้ างมูล ค่ าการถื อ หุ ้น ให้ก ับผู ้ถื อ หุ ้น โดย ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน
2561 บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.48:1 (2560: 0.65:1)
32. การอนุ มัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ ออกโดยคณะกรรมการบริ ษัทฯเมื่อวั นที่ 20 พฤศจิกายน 2561
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
รายการที่

ชื่อบริษัทผู้ จ่าย

ชื่ อผู้ สอบบัญชี

1
2

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล

บจ. สานักงาน อี วาย

ประเภทของงาน
ตรวจสอบ
ตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบ BOI

ค่ าตอบแทนของงาน
ตรวจสอบ
1,180,000
320,000

รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ

1,500,000

2. ค่ าบริ การอื่น (Non-Audit Fee)

รายการ

ประเภทของงานบริการอื่น
(non-audit service)

ผู้ ให้ บริ การ

1

บริ การให้คาปรึ กษากฏหมาย

2

บริ การให้คาปรึ กษาด้าน BOI

บริ ษทั วีร ะวงค์ , ชิ นวัฒน์ และ
พาร์ ทเนอร์ ส จากัด
บจก. เดี ย บอน พี ซี

3

บริ การให้คาปรึ กษาคดี Outer

นายนิ ติพฒั น์ เสถี ยรไพศาล

4

บริ การให้คาปรึ กษาด้าน BOI

5

บริ การให้คาปรึ กษาและพยาน
คดี Outer
IT Consultant Service

บจก. บางกอก อิ นเตอร์ เนชัน่
แนล
นายพิ ทกั ษ์ สาราญสุ ข

6
7

8
9

บจก. คลาวด์คูลสั (ประเทศ
ไทย)
ที่ปรึ กษาระบบความปลอดภัย บจก.เซฟตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศ
อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อม ไทย)
ในการทางาน
บริ การให้คาปรึ กษากฏหมาย ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ วีเอ็มเอส
ศุลกากร
ค่าทนายคดี CEVA เพื่อทาการ นาย ปเนต ไพบูลย์ธนธร
ยึดทรัพย์
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ค่ าตอบแทน
ของงานบริ การอื่น
ส่ วนที่จ่ายไปในระหว่ างปี
บัญชี

ส่ วนที่จะ
ต้ องจ่ าย
ในอนาคต

2,165,236.90

-

742,268.04

-

611,340.21

-

480,000.00

-

310,000.00

-

220,000.00

-

125,000.00

-

120,000.00

-

84,050.00

-

รายการ
10

11

ประเภทของงานบริการอื่น
(non-audit service)

ผู้ ให้ บริ การ

ค่ าตอบแทน
ของงานบริ การอื่น
ส่ วนที่จ่ายไปในระหว่ างปี
บัญชี

ให้บริ การที่ปรึ กษาการคืนอากร บริ ษทั โปร คอนซัลแทนท์
สาหรับการสงวนสิ ทธิ์ตาม
จากัด
มาตรา 12
Local content for new product นายสมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส
from germany
รวมค่ าตอบแทนสาหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)

ส่ วนที่จะ
ต้ องจ่ าย
ในอนาคต

10,309.28

-

1,500.00

-

4,869,704.43

3. ผู้ สอบบัญชี
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์
: (02) 264 9090
โทรสาร
: (02) 264 0789
นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ
นายกฤษดา เลิศวนา
นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร

ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน 5238
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

ทัง้ นี้ ผสู ้ อบบัญชี ท้งั 3 ท่านข้างต้น เป็ นผูส้ อบบัญชี ที่มีความเป็ นอิ สระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรั บเป็ นผู ้สอบบัญ ชี
ของบริ ษทั และได้รั บความเห็ น ชอบจากสานัก งาน สานัก งานคณะกรรมการก ากับหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์
(ก.ล.ต.)
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ชื่ อ-สกุล

1. นายสรรเสริ ญ จุฬาง
กูร
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
2 เมษายน 2548

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%)
(ปี )
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)
76 ดุ ษฎี บัณฑิ ต
ทางตรง
83,115,000 หุ ้น
หลักสูตร : IOD
(31.992%)
- ไม่มี ทางอ้อม
- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสั มพันธ์

บิ ดานายทวี
ฉั ตร จุฬางกูร
และนายวุฒิ
ภูมิ จุฬางกูร

ช่ วงเวลา
บริ ษัทจดทะเบี ยน
2521 – ปั จจุบัน

บริ ษัททัว่ ไป
2515 – ปั จจุบัน

2525 – ปั จจุบัน

2529 – ปั จจุบัน

2530 – ปั จจุบัน

2531 – ปั จจุบัน

104

104

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประวัติการ
กระทาผิด

ไม่มี
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม

บมจ.ไทยสตี ลเคเบิล

ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

บจ.ซัมมิท โอโตซี ท อินดัส
ตรี

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ทุกชนิ ด

บจ.คอมพลี ท โอโตพาร์ท

ผลิ ตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติ ก เหล็ก ทองเหลื อง และ
ปลอกสาย

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัส ผลิ ตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทาแบบพิมพ์
ตรี

บจ.ซัมมิท อีเล็คโทรนิ ค คอม ผลิ ตผลิ ตภัณฑ์อิเล็กทรอนิ คส์
โพเน้นท์
บจ.บางกอก อีเกิล วิง

ผลิ ตชิ้นส่วน Press Part

ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)

นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
(ต่อ)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา
2531 – ปั จจุบัน

2533 – ปั จจุบัน

2534 – ปั จจุบัน

2534 – ปั จจุบัน

2534 – ปั จจุบัน

2534 – ปั จจุบัน

2536 – ปั จจุบัน

105

105

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บจ.ซัมมิท สเตี ยริ ง วีล

ผลิ ต ขาย และรับจ้างทาพวงมาลัยรถยนต์และ
กระปุ กเกียร์รถยนต์

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมทที
เรี ยล

นาเข้าผลิ ตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น
รับจ้างตัดเหล็ก

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต
บอดี้ เวิร์ค

ผลิ ตชิน้ ส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊ มขึ้ นรู ป
ชิน้ ส่วนท่อไอเสี ย

บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชัน่

ลงทุ นและถื อหุ ้นในกิจการอื่นๆ

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต
ซี ท
แมนู แฟคเจอริ่ ง

ผลิ ตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่ อน

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมทที
เรี ยล แมนู แฟคเจอริ่ ง

ผลิ ต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติ ก
แผ่นเส้นใยอัดและแผ่นพลาสติ กเพื่อใช้ประกอบ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิ ตโช๊คอัพ ชิน้ ส่วนเครื่ องยนต์ระบบส่งกาลัง
ระบบเบรค ระบบกันสะเทื อนหรื อระบบสติ ริ่ง

บจ.ซัมมิท โชวา่ แมนู แฟค
เจอริ่ ง

ประวัติการ
กระทาผิด

ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)

นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
(ต่อ)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา
2537 – ปั จจุบัน

2537 – ปั จจุบัน

2538 – ปั จจุบัน

2538 – ปั จจุบัน

2538 – ปั จจุบัน

2539 – ปั จจุบัน

2539 – ปั จจุบัน

106

106

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ ฟ

ผลิ ตชิ้นส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt

บจ.ไทยซี ทเบลท์

ผลิ ตและขายผลิ ตภัณฑ์เข็มขัดนิ รภัยและสาย
เข็มขัดนิ รภัย

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์
อินดัสตรี

ผลิ ตผ้าสาหรับหุ ้มเบาะรถยนต์

บจ.อีสเทิ ร์น พี.ยู.โฟม อิ นดัส ผลิ ตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์
ตรี
บจ.คอมพลี ท โอโต รับเบอร์
แมนู แฟ็ คเจอริ่ ง

ผลิ ตชิ้นส่วนยางสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิ คส์ และอื่นๆ

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิรา่

ผลิ ตน็อตพิเศษสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนู แฟค
เจอริ่ ง

ผลิ ต ขาย แกนคอม้ารถยนต์ รวมทั้งชิน้ ส่วน
อะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด

ประวัติการ
กระทาผิด

ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)

นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
(ต่อ)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา
2540 – ปั จจุบัน

2545 – ปั จจุบัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
ประธานกรรมการ

2546 – ปั จจุบัน

รองประธานกรรมการ

2540 – ปั จจุบัน

2541 – ปั จจุบัน

2541 – ปั จจุบัน

2542 – ปั จจุบัน

2545 – ปั จจุบัน
2545 – ปั จจุบัน

107

ตาแหน่ ง

107

ประเภทธุรกิจ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท
บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโต
พาร์ท

ผลิ ตชิ้นส่วนผลิ ตภัณฑ์ระบบล็อคประตู รถยนต์
ฝากระโปรงรถยนต์, ฝากระบะท้าย, ห่วงล็อค
ประตู

บจ.ซัมมิท เอ็นจิ เนี ยริ่ ง เซ็น
เตอร์

ผลิ ตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่ องฉี ดพลาสติ ก
โลหะงานไม้

บจ.โมเดิ ร์น โปรดักส์ อินดัส
ตรี

ผลิ ตและพิมพ์ลายไม้ และเคลื อบชิ้นส่วนรถยนต์

บจ.ซัมมิท อินดัสตรี้
(ประเทศไทย)

ธุ รกิจให้เช่า

บจ.แอเดี ยนท์ แอนด์ ซัมมิท
คอร์ปอเรชัน่

ผลิ ตเบาะนัง่ รถยนต์

บจ.เอช เอส เอช
บจ.ออโต้ อินที เรี ยร์ โปร
ดักส์

ลงทุ นและถื อหุ ้นในกิจการอื่น
ผลิ ต นาเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิ ตพรมปู พื้น
หัวหมอนเบาะรถยนต์

บจ.ซัมมิท วินด์มลิ ล์ กอล์ฟ
คลับ
บจ.มารู บิชิ ซัมมิท อินดัสตรี

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
ผลิ ตชิ้นส่วนเบาะที่ นั่งรถยนต์

ประวัติการ
กระทาผิด

ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
(ต่อ)
2547 – ปั จจุบัน
2547 – ปั จจุบัน

2548 – ปั จจุบัน

2550 – ปั จจุบัน

2551 – ปั จจุบัน

2551 – ปั จจุบัน
2551 – ปั จจุบัน

2552 – ปั จจุบัน

108

108

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม

เวียดนาม

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ

บจ.ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท

ประเภทธุรกิจ

บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท
บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนู แฟค
เจอริ่ ง

ผลิ ตชิ้นส่วนรถยนต์
ผลิ ตเบรคมือรถยนต์

บจ.ซัมมิท รี เทอร์ นิ ทโตกุ
ซาวด์ พรู๊ ฟ

ผลิ ตเพื่อขายและส่งออกซึ่ งวัสดุ กนั เสียงสาหรับ
รถยนต์

บจ.ซัมมิท กรี นวัลเล่ย ์
เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็น
เตอร์

ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิ ภ าพ
ผลิ ตภัณฑ์ยานยนต์และสอบเที ยบเครื่ องมื อวัด
วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบ
เค รื่ อง มื อ แม่พิ ม พ์แ ล ะก ระบว นก ารผลิ ต
ชิ้นส่วนยานยนต์
ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์ ประกอบกิจการฝึ กอบรม
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์
บจ.สตี ล อัลลายแอนซ์
เซอร์วิส เซ็นเตอร์

Coil Stee, Slitter Steel

ประวัติการ
กระทาผิด

ชื่ อ-สกุล

นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร
(ต่อ)
2. นายสริ ศ พัฒนะเมลื อง
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
2 เมษายน 2548

อายุ
(ปี )

43

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)

ปริ ญญาโท
สาขาบริ หารธุ รกิจ
New Hampshire
College,
สหรัฐ อเมริ กา

ทางตรง
10,506,400 หุ ้น
(4.044%)
ทางอ้อม
- ไม่มี -

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

พี่ชาย นาย
สันติ พัฒนะ
เมลื อง
และน้องชาย
นางสาวสิริณา
พัฒนะเมลื อง

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2556 – ปั จจุบัน

ประธานกรรมการ

บริ ษัทจดทะเบี ยน
2547 – ปั จจุบัน

บริ ษัททั่วไป
2539 – ปั จจุบัน

2547 – ปั จจุบัน
โดยสถาบันอื่นๆ
- การสืบทอดธุ รกิจ
ครอบครัวอย่างยัง่ ยืน
รุ น่ ที่ 5/2010 (บจ. แฟ
มีลี่ บิ สสิเนส โซ
ไซตี้ )
- TLCA Executive
Development
Program รุ น่ ที่
12/2013 (SET)

2547 – ปั จจุบัน

2554 – กรกฎาคม
2556
2556 – ปั จจุบัน
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ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท
บจ. ซัมมิท คี ยเ์ ลกซ์
(ประเทศไทย)

ประเภทธุรกิจ

ประวัติการ
กระทาผิด

ประกอบกิจการโรงงานผลิ ตชิ้นส่วนอะไหล่
และอุปกรณ์ของยานพาหนะ
ไม่มี

กรรมการ
กรรมการผูจ้ ัดการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง

บมจ.ไทยสตี ลเคเบิล

ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิรา่

ผลิ ตน็อตพิเศษสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

บจ.คอมพลี ท โอโตพาร์ท

ผลิ ตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์
ประเภทซิงค์ พลาสติ ก เหล็ก ทองเหลื อง ปลอก
สาย
ผลิ ตชิ้นส่วนยางสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิ คส์และอื่นๆ

บจ.คอมพลี ท โอโต รับเบอร์
แมนู แฟ็ คเจอริ่ ง
บจ.พี. ทู ลลิ่ ง

บจ. โบลตัน คอร์ปอเรชัน่
(ประเทศไทย)

ออกแบบและจัดสร้างแม่พิมพ์ทุกชนิ ดทุ กประเภท
รวมทั้งเครื่ องมือเครื่ องใช้ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง
ผลิ ตน๊ อตตัวผูส้ าหรับรถและอุตสาหกรรม

ชื่ อ-สกุล

นายสริ ศ พัฒนะเมลื อง
(ต่อ)

3. นายมากาโต เทราอุรา
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
2 เมษายน 2548

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ปี )
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)
Exclusive Event
“Stop
Committing Random
Acts of Digital”
08/2018
80 Mechanical
ทางตรง
Engineering, Faculty
- ไม่มี –
of Technology,
Shizuoka University, ทางอ้อม
Japan
- ไม่มี หลักสูตร: IOD
- ไม่มี -

110

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา
2559 – ปั จจุบัน

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บจ. อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ ใช้เช่าและจาหน่ายโรงงาน

บริ ษัทจดทะเบี ยน
2524 – ปั จจุบัน

กรรมการ

บมจ.ไทยสตี ลเคเบิล

ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

บริ ษัททั่วไป
2515 – ปั จจุบัน
2516 - ปั จจุบัน
2516 – ปั จจุบัน
2518 – ปั จจุบัน
2521 – ปั จจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

TSK (Korea) Co., Ltd.
Tajima TSK, Inc.
HI-LEX KANTO, Inc.
HI-LEX Corporation
PT. HI-LEX Indonesia

2523 – ปั จจุบัน
2524 – ปั จจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

Dae Dong System Co., Ltd.
HI-LEX Saitama, Inc.

2528 – ปั จจุบัน

กรรมการ

Izushi Cable, Inc.

ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิ ตชิ้นส่วนยานยนต์
ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์
ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์
ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์

2532 – ปั จจุบัน

กรรมการ

HI-LEX Controls Inc.

2532 – ปั จจุบัน

กรรมการ

HI-LEX Shimane, Inc.

110

ประวัติการ
กระทาผิด

ไม่มี

ผลิ ตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ
Rear Slider
ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมราง

ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)

นายมากาโต เทราอุรา
(ต่อ)

111

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2532 – ปั จจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

2535 – ปั จจุบัน
2535 – ปั จจุบัน
2536 – ปั จจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

2538 – ปั จจุบัน

กรรมการ

2542 – ปั จจุบัน

กรรมการ

2542 – ปั จจุบัน
2543 – ปั จจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

2545 – ปั จจุบัน

กรรมการ

2545 – ปั จจุบัน

กรรมการ

2546 – ปั จจุบัน

กรรมการ

2549– ปั จจุบัน

กรรมการ

2550 – ปั จจุบัน

กรรมการ

111

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

PT. HI-LEX Parts.
Indonesia
HI-LEX America Inc.
TSK of America Inc.
HI-LEX Mexicana, S.A
DE.C.V
Chongqing HI-LEX Cable
System Group Co., Ltd.
HI-LEX India Private Ltd.
HI-LEX Vietnam Co., Ltd.
HI-LEX Cable System Co.,
Ltd.
Guangzhou TSK Control
Cable Co., Ltd.
Yantai TSK Cable System
Co., Ltd.
Dae Dong HI-LEX Inc.
(Korea)
HI-LEX Hungary Cable
System
Manufacturing LLC.
Guangdong HI-LEX Cable

ประเภทธุรกิจ

กระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิ ตชิ้นส่วนยานยนต์
ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
บริ ษัทผูถ้ ื อหุ ้น
ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิ ตสายควบคุมรถจักรยานยนต์
ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิ ตชิ้นส่วนสาหรับรถยนต์
ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิ ตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ
Door Module
ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์

ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ประวัติการ
กระทาผิด

ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)

นายมากาโต เทราอุรา
(ต่อ)

4. นายทวีฉัตร จุฬางกูร
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
2 เมษายน 2548

46

ปริ ญญาโท
สาขา Finance
Webster University
หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program
(DAP109/2014)

ทางตรง
21,204,900 หุ ้น
(8.16%)
ทางอ้อม
- ไม่มี -

บุ ตรนาย
สรรเสริ ญ
จุฬางกูร และ
พี่ชาย นายวุฒิ
ภูมิ จุฬางกูร

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

2550 – ปั จจุบัน

กรรมการ

2551- ปั จจุบัน

กรรมการ

2555 - ปั จจุบัน

กรรมการ

2557 - ปั จจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

2557 - ปั จจุบัน

กรรมการ

2559 – ปั จจุบัน

กรรมการ

บริ ษัทจดทะเบี ยน
2546 – ปั จจุบัน

บริ ษัททัว่ ไป
2536 – ปั จจุบัน

2538 – ปั จจุบัน

112

ตาแหน่ ง

112

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท
System Co., Ltd.
Changchun HI-LEX Auto
Cable Co., Ltd.
Daedong HI-LEX of America
Inc. LLC.
Sun Medical Technology
Research Corp.
PT. HI-LEX Cirebon

ประเภทธุรกิจ

ประวัติการ
กระทาผิด

และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิ ตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ
Door Module
ผลิ ตอุปกรณ์ทางการแพทย์

ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์
Chongqing Evaheart Medical ผลิ ตอุปกรณ์การแพทย์
Device Co., Ltd.
HI-LEX Miyagi, Inc
ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์
ไม่มี

กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม

บมจ.ไทยสตี ลเคเบิล

กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัส ผลิ ตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทาแบบพิมพ์
ตรี
บจ.อีสเทิ ร์น พี.ยู. โฟม
อินดัสตรี

ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ผลิ ตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์

ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)

นายทวีฉัตร จุฬางกูร
(ต่อ)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา
2539 – ปั จจุบัน

2539 – ปั จจุบัน

2541 – ปั จจุบัน

2541 – ปั จจุบัน
2545 – ปั จจุบัน

2545 – ปั จจุบัน

2545 – ปั จจุบัน

2545 - ปั จจุบัน

113

113

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม

ประเภทธุรกิจ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิรา่

ผลิ ตน็อตพิเศษสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนู แฟค
เจอริ่ ง

ผลิ ต ขาย แกนคอม้ารถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วน
อะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด

บจ.โมเดิ ร์น โปรดักส์ อินดัส
ตรี

ผลิ ตและพิมพ์ลายไม้ และเคลื อบชิน้ ส่วนรถยนต์

บจ.ซัมมิท อินดัสตรี้
(ประเทศไทย)
บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชัน่

ธุ รกิจให้เช่า

บจ.ซัมมิท โอโตซี ท อินดัส
ตรี

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ทุกชนิ ด

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต
ซี ท แมนู แฟคเจอริ่ ง

ผลิ ตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่ อน

ลงทุ นและถื อหุ ้นในกิจการอื่นๆ

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดีผลิ
้ ตชิน้ ส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊ มขึ้ นรู ป
เวิร์ค
ชิ้นส่วนท่อไอเสี ย

ประวัติการ
กระทาผิด

ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)

นายทวีฉัตร จุฬางกูร
(ต่อ)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา
2545 – ปั จจุบัน

2545 – ปั จจุบัน

2545 – ปั จจุบัน

2545 – ปั จจุบัน

2545 – ปั จจุบัน

2545 – ปั จจุบัน

2545 – ปั จจุบัน

2546 – ปั จจุบัน

114

114

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมทที
เรี ยล

นาเข้าผลิ ตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น
รับจ้างตัดเหล็ก

บจ.ซัมมิท เอ็นจิ เนี ยริ่ ง เซ็น
เตอร์

ผลิ ตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่ องฉี ดพลาสติ ก
โลหะงานไม้

บจ.ออโต้ อินที เรี ยร์ โปร
ดักส์

ผลิ ต นาเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิ ตพรมปู พนื้
หัวหมอนเบาะรถยนต์

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมทที
เรี ยลแมนู แฟคเจอริ่ ง

ผลิ ต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติ ก
แผ่นเส้นใยอัดและแผ่นพลาสติ ก เพื่อใช้ประกอบ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

บจ.ซัมมิท วินด์มลิ ล์ กอล์ฟ
คลับ
บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์
อินดัสตรี

ผลิ ตผ้าสาหรับหุ ้มเบาะรถยนต์

บจ.ซัมมิท สเตี ยริ ง วีล

ผลิ ต ขาย และรับจ้างทาพวงมาลัยรถยนต์และ
กระปุ กเกียร์รถยนต์

บจ.มารู บิชิ ซัมมิท อินดัสตรี
เวียดนาม

ผลิ ตชิ้นส่วนเบาะที่ นั่งรถยนต์

ประวัติการ
กระทาผิด

ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)

นายทวีฉัตร จุฬางกูร
(ต่อ)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา
2546 – ปั จจุบัน

2547 – ปั จจุบัน

2547 – ปั จจุบัน
2548 – ปั จจุบัน

2549 – ปั จจุบัน

2550 – ปั จจุบัน

2550 – ปั จจุบัน

2550 – ปั จจุบัน

2551 – ปั จจุบัน

115

115

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท
บจ. คอมพลี ท โอโตพาร์ท

บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนู แฟค
เจอริ่ ง

ประเภทธุรกิจ

ผลิ ตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติ ก เหล็ก ทองเหลื อง
และปลอกสาย
ผลิ ตเบรคมือรถยนต์

บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท
บจ.คอมพลี ท โอโต รับเบอร์
แมนู แฟ็ คเจอริ่ ง

ผลิ ตชิน้ ส่วนรถยนต์
ผลิ ตชิ้นส่วนยางสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิ คส์ และอื่นๆ

บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์

ผลิ ตชิ้นส่วนยางสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิ คส์ และอื่นๆ

บจ.ซัมมิท กรี นวัลเล่ย ์
เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์
ปอเรชัน่

ประกอบกิจการ หา ซื้ อ ขายและให้เช่าเกี่ยวกับ
สังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ทุกประเภท

บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ต้ ี
แอ็คเซ็ส

ประกอบกิจการจัดหา ซื้ อ ขาย และให้เช่า
เครื่ องจักร รวมทั้งอุปกรณ์ชนิ้ ส่วนของสินค้า
ประเภทดังกล่าวทุกประเภท
บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์ ประกอบกิจการฝึ กอบรม
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์

ประวัติการ
กระทาผิด

ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)

นายทวีฉัตร จุฬางกูร
(ต่อ)

5. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
22 พฤศจิ กายน 2560

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา
2551 – ปั จจุบัน

39

ปริ ญญาโท
บริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิ ต, สถาบัน
บัณฑิ ตบริ หารธุ รกิจ
ศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หลักสูตร : IOD
- Director
Certification
Program (DCP
148/2011)

ทางตรง
- ไม่มี ทางอ้อม
- ไม่มี -

บุ ตรนาย
สรรเสริ ญ
จุฬางกูร และ
น้องชาย
นายทวีฉัตร
จุฬางกูร

บริ ษัทจดทะเบี ยน
2560 – ปั จจุบัน

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท
บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็น
เตอร์

ประเภทธุรกิจ

ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิ ภาพ
ผลิ ตภัณฑ์ยานยนต์และสอบเที ยบเครื่ องมือวัด
วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบ
เครื่ องมือ แม่พิมพ์และกระบวนการผลิ ต
ชิ้นส่วนยานยนต์

ไม่มี
กรรมการ

บมจ.ไทยสตี ลเคเบิล

กรรมการผูม้ ีอานาจลง

ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

นาม
2558 - ปั จจุบัน

กรรมการ

บมจ. ไอร่าแอนด์ไอฟุล

ธุ รกิจสินเชื่อส่วนบุ คคล

กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
2558 - ปั จจุบัน

กรรมการ

บมจ. ซี เอ็ดยูเคชัน่

ธุ รกิจผลิ ตหนังสือและวารสาร

2256 -ปั จจุบัน

กรรมการ

บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล

ดาเนิ นธุ รกิจการลงทุ น ในบริ ษัทอื่นๆ

บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ ง

ผูใ้ ห้บริ การเงิ นทุ นหมุนเวียนระยะสั้น

กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
2555 - ปั จจุบัน

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม

116

116

ประวัติการ
กระทาผิด

ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร (ต่อ)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา
บริ ษัททั่วไป
2558 - ปั จจุบัน

ตาแหน่ ง

กรรมการ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บจ. แอสไพเรชัน่ วัน

ธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

บจ. แฟคทอรี่ ดี โป ซัพพลาย

ธุ รกิจซื้ อขายสินค้า โดยการแบ่งชาระค่าสินค้า

กรรมการ

บจ. ซัมมิท โอโต บอดี้

ผลิ ตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทาแบบพิมพ์

กรรมการผูม้ ีอานาจลง

อินดัสตรี

กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
2557 - ปั จจุบัน

กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม

2545 - ปั จจุบัน

นาม/ผอ.จัดซื้ อจัดหา
2545 - ปั จจุบัน

กรรมการ

บจ. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต

ผลิ ตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั้ มขึ้ นรู ป

กรรมการผูม้ ีอานาจลง

บอดี้ เวิร์ค

ชิ้นส่วนท่อไอเสี ย

นาม/ผอ.จัดซื้ อจัดหา
2545 - ปั จจุบัน

กรรมการ

บจ. ซัมมิท โอโต เทค อินดัส ธุ รกิจผลิ ตชิ้นส่วนยานยนต์

กรรมการผูม้ ีอานาจลง

ตรี

นาม
ผอ.จัดซื้ อจัดหา
2545 - ปั จจุบัน

กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
ผอ.จัดซื้ อจัดหา

117

117

บจ. ไทยออโตอินดัสตรี

ธุ รกิจผลิ ตชิ้นส่วนยานยนต์

ประวัติการ
กระทาผิด

ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร (ต่อ)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา
2545 - ปั จจุบัน

ตาแหน่ ง

ประเภทธุรกิจ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

กรรมการ

บจ. ซัมมิท อาร์ แอนด์ ดี

ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิ ภาพ

กรรมการผูม้ ีอานาจลง

เซ็นเตอร์

ผลิ ตภัณฑ์ยานยนต์และสอบเที ยบเครื่ องมือวัด

นาม

วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบ

ผอ.จัดซื้ อจัดหา

เครื่ องมือ แม่พิมพ์และกระบวนการผลิ ต

ประวัติการ
กระทาผิด

ชิ้นส่วนยานยนต์
2545 - ปั จจุบัน

กรรมการ

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมทที

นาเข้าผลิ ตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น

กรรมการผูม้ ีอานาจลง

เรี ยล

รับจ้างตัดเหล็ก

นาม
ผอ.จัดซื้ อจัดหา
6. นายฮาจิ เมะ คาโตะ
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
12 กุมภาพันธ์ 2561

55

Faculty of Science
and Engineering ,
Department of
Metallurgical
Engineering, Kindai
University

ทางตรง
- ไม่มี –

ทางอ้อม
- ไม่มี -

ไม่มี

บริ ษัทจดทะเบี ยน
กุมภาพันธ์ 2561 –
ปั จจุบัน
บริ ษัทจากัด
มกราคม 2553ปั จจุบัน

หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program (DAP
146/2018)

118

118

ไม่มี
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม

บมจ.ไทยสตี ลเคเบิล

ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

รองประธาน

HI-LEX India Private Ltd.

ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ชื่ อ-สกุล

7. นายปริ ญญา ไววัฒนา
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
2 เมษายน 2548

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ปี )
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)
71 ปริ ญญาตรี (บัญชี
ทางตรง
ไม่มี
บัณฑิ ต)
- ไม่มี –
สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณ์
ทางอ้อม
มหาวิทยาลัย
- ไม่มี หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program (DAP
35/2005)
- Audit Committee
Program (ACP
9/2005)
- Director
Certification
Program (DCP
72/2006)
- Monitoring the
System of Internal
Control and Risk
Management (MIR
2/2008)
- Role of the
Compensation

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

บริ ษัทจดทะเบี ยน
มีนาคม 2561-ปั จจุบัน กรรมการอิสระ
พฤษภาคม 2559 ปั จจุบัน
2548 - ปั จจุบัน

2548 – พฤษภาคม
2559

2553 - ปั จจุบัน

2553 - ปั จจุบัน

119

ตาแหน่ ง

119

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการกากับ
ดู แลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดู แล
กิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการการลงทุ น
ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง
กรรมการอิสระกรรมการ
กากับดู แลกิจการ

ประเภทธุรกิจ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ประวัติการ
กระทาผิด

ไม่มี
บมจ. นวนคร

อสังหาริ มทรัพย์

บมจ.ไทยสตี ลเคเบิล

ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

บมจ.ไอร่า แคปปิ ตอล

การลงทุ นบริ ษัทอื่น

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่

เทคโนโลยี / สื่อสาร

ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

นายปริ ญญา ไววัฒนา
(ต่อ)
8. นายอภินันท์ ณ ระนอง
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
2 เมษายน 2548

68

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)
Committee (RCC
10/2010)
ปริ ญญาตรี
ทางตรง
สาขาบริ หารธุ รกิจ
- ไม่มี –
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตร : IOD
ทางอ้อม
- Director Accreditation
- ไม่มี Program (DAP
35/2005)
- Audit Committee
Program
(ACP 9/2005)
- Monitoring the
System of
Internal Control and
Risk Management
(MIR 2/2008)

120

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

บริ ษัทจดทะเบี ยน
พฤษภาคม 2559 –
ปั จจุบัน
2548 - ปั จจุบัน

2548 - พฤษภาคม
2559
บริ ษัททั่วไป
2541 - ปั จจุบัน
พฤษภาคม - ปั จจุบัน

120

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประวัติการ
กระทาผิด

ไม่มี
ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดู แล
กิจการ
กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

บมจ.ไทยสตี ลเคเบิล

ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

กรรมการ
ประธานบริ หาร

บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เทรด

บริ การจัดงานเลี้ ยง

ประธานกรรมการ

บจ.อมตะ ซัมมิท รี ทส์
แมเนจเม้นท์

ผูจ้ ัดการกองทรัสต์เพื่อลงทุ นใน
อสังหาริ มทรัพย์
(เมื่อได้รับอนุ มตั ิ จากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย)

ชื่ อ-สกุล

9. นายฉั ตรชัย เอียสกุล
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
17 พฤษภาคม 2553

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ปี )
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)
63 ปริ ญญาโท
ทางตรง
ไม่มี
สาขาเศรษฐศาสตร์ การ
- ไม่มี –
วางแผนและนโยบาย
Northeastern
ทางอ้อม
University
- ไม่มี หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP
84/2010)

10. นายวีรวัฒน์ ขอ
ไพบู ลย์
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
26 มกราคม 2559

50

ปริ ญญาโท สาขา
บริ หารธุ รกิจ
University of New
Haven
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา
บริ ษัทจดทะเบี ยน
2553 - ปั จจุบัน

2558 – ปั จจุบัน

ทางตรง
- ไม่มี –

ไม่มี

บริ ษัททั่วไป
2554 – ปั จจุบัน
บริ ษัทจดทะเบี ยน
2559 - ปั จจุบัน

ทางอ้อม
- ไม่มี -

หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program, class
13/2004
- Director
Certification Program,

2543 – กันยายน 2560

ตาแหน่ ง

121

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกากับดู แล
กิจการ
รองประธานกรรมการ
บริ ษัท

บมจ.ไทยสตี ลเคเบิล

ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

บมจ. ไทยบรรจุภณั ฑ์ และ
การพิมพ์

ผลิ ตและจาหน่ายบรรจุภณั ฑ์และการพิมพ์

กรรมการบริ ษัท

บจ.ธัญญกิจ เซอร์วิส

โกดังและท่าเที ยบเรื อ
ไม่มี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกากับดู แล
กิจการ
กรรมการ
รองประธานบริ ษัทฯ สาย
งานการตลาดและการขาย

121

ประวัติการ
กระทาผิด

ไม่มี

2556 – กรกฎาคม 2560 รองประธานกรรมการ
2556 - 2557

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บมจ.ไทยสตี ลเคเบิล

ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

ผลิ ตและจาหน่ายแบตเตอรี่

ชื่ อ-สกุล

นายวีรวัฒน์ ขอไพบู ลย์
(ต่อ)

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ปี )
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)
class 151/2011
- Financial Statements
for Directors, class
14/2011
หลักสูตร : EDP
- TLCA Executive
Development
Program รุ น่ 12

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา
บริ ษัททั่วไป
2546 – กรกฎาคม
2560
2553 – 2557
2558 – กันยายน 2560
ตุ ลาคม 2560 –
ปั จจุบัน
2543 – กรกฎาคม
2560
2551 – กรกฎาคม
2560
2553 – กรกฎาคม
2560
2559 – ปั จจุบัน

กรกฎาคม 2561ปั จจุบัน
11.นายสันติ พัฒนะเมลื อง
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
12 กุมภาพันธ์ 2561

40

ปริ ญญาโท
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ทางตรง
10,546,200 หุ ้น
(4.06%)

122

น้องชาย นาย
สริ ศ พัฒนะ
เมลื อง และ
น้องชาย

บริ ษัทจดทะเบี ยน
2561 (กุมภาพันธ์) ปั จจุบัน

122

ตาแหน่ ง

กรรมการ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บจ. ผลิ ตภัณฑ์ 3เค

ตัวแทนจาหน่ายแบตเตอรี่ รถยนต์, แบตเตอรี่ รถ
กอล์ฟ, แบตเตอรี่ เพื่อแสงสวา่ ง และแบตเตอรี่
รถมอเตอร์ไซด์

ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร
ร่วม
กรรมการ

บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล

กรรมการ

บจ. 3เค แทร็คชัน่ แบตเตอรี่

กรรมการ

บจ. พาวเวอร์ พลาส

ประกอบกิจการหลอมตะกัว่ ผสมและตะกัว่
บริ สุทธิ์
ผลิ ตและจาหน่ายงานโลหะ, ขาย, ให้เช่า และ
ให้บริ การบารุ งรักษาซ่อมแซมแบตเตอรี่
ผลิ ตและจาหน่ายเกี่ยวกับพลาสติ กทุกชนิ ด

กรรมการประจาคณะ
บริ หารธุ รกิจและการ
บัญชี ประเภท
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน่

สถาบันการศึกษา

บจ. ฟรี เทรด โซน โลจิ
สติ กส์

การขนส่งและคลังสินค้าให้เช่า

รองประธานอาวุโส
ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร

ประวัติการ
กระทาผิด

ไม่มี
กรรมการ
บมจ.ไทยสตี ลเคเบิล
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ชื่ อ-สกุล

นายสันติ พัฒนะเมลื อง
(ต่อ)

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ปี )
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)
รามคาแหง
ทางอ้อม
นางสาวสิริณา
- ไม่มี พัฒนะเมลื อง
หลักสูตร : IOD
- Director
Certification Program
(DCP 253/2018)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา
บริ ษัททั่วไป
2560 – ปั จจุบัน
2559 – ปั จจุบัน
2559 – ปั จจุบัน
2557 – ปั จจุบัน

2555 – ปั จจุบัน
2555 – ปั จจุบัน
2555 – ปั จจุบัน
2550 - ปั จจุบัน

2549 - ปั จจุบัน

123

123

ประเภทธุรกิจ

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์ 2

ซื้ อ ขาย ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์

บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์

ซื้ อ ขาย ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์

บจ. อมตะ ปี โตรเลี ยม

ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับพลังงาน

บจ. ธนเศรษฐ์ บิ สซิ เนส
แอนด์
ดี เวลลอปเมนท์
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิรา่

ซื้ อ ขาย ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์

บจ. ไทยโปรเกรส รับ
เบอร์
บจ.ซัมมิท สเตี ยริ ง วีล

ผลิ ตชิ้นส่วนยางสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิ คส์ และอื่นๆ
ผลิ ตพวงมาลัยรถยนต์ ฝาครอบแตร
และหัวเกียร์รถยนต์
ผลิ ตชิ้นส่วนยางสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิ คส์ และอื่นๆ

กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

บจ.คอมพลี ท โอโต รับ
เบอร์
แมนู แฟ็ คเจอริ่ ง
บจ. อมตะ ซัมมิท เรดดี้
บิ ลท์

ผลิ ตน็อตพิเศษสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ให้เช่าและจาหน่ายโรงงาน

ประวัติการ
กระทาผิด

ชื่ อ-สกุล

12. นางสาวสิริณา
พัฒนะเมลื อง
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
11 พฤษภาคม 2559

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ปี )
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)
44 ปริ ญญาโท
ทางตรง
พี่สาว นาย
10,196,300 หุ ้น สริ ศ พัฒนะ
สาขาอักษรศาสตร์
เมลื อง และ
(3.92%)
จุฬาลงกรณ์
นายสันติ
พัฒนะเมลื อง
ทางอ้อม
หลักสูตร : IOD
- ไม่มี - เลขานุ การบริ ษัท
- Financial Statements
for Directors
(FSD26/2014)
- Director Certification
Program
(DCP227/2016)
- Ethical Leadership
Program
(ELP9/2017)
หลักสูตร : TLCA
- Executive
Development
Program
(EDP15/2014)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา
บริ ษัทจดทะเบี ยน
2559 (สิงหาคม) –
2561 (กุมภาพันธ์)
2559 (พฤษภาคม) –
2561 (กุมภาพันธ์)
2545 - ปั จจุบัน
บริ ษัททั่วไป
2555 – 2560
(ธันวาคม)
2556 – ปั จจุบัน
2559 (พฤษภาคม) –
ปั จจุบัน
2559 (เมษายน) –
ปั จจุบัน
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124

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประวัติการ
กระทาผิด

ไม่มี
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ

บมจ.ไทยสตี ลเคเบิล

ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

บจ. โบลตัน คอร์ปอเรชัน่
(ประเทศ
ไทย)
บจ. ซัมมิท ซูโกกุ เซอิรา่

ผูผ้ ลิ ตน็อตพิเศษ สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

บจ.คอมพลี ท โอโต รับเบอร์
แมนู แฟ็ คเจอริ่ ง

ผลิ ตชิ้นส่วนยางสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอิเล็กทรอนิ คส์ และอื่นๆ

ผูจ้ ัดการทัว่ ไปอาวุโส ส่วนงานบริ หารธุ รกิจ
กรรมการ และ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
ผูจ้ ัดการทัว่ ไป – ส่วน
สานักงาน
กรรมการ และ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม
กรรมการ และ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นาม

ผูผ้ ลิ ตน็อตพิเศษ สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ชื่ อ-สกุล

13. นายสุทน เปรมปรี

14. นายสวัสดิ์ สุขะอาจิ ณ

15. นางกสิตา พิทกั ษ์
สงคราม

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ปี )
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)
58 ปริ ญญาตรี สาขา
ทางตรง
ไม่มี
รัฐศาสตร์
- ไม่มี –
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
ทางอ้อม
- ไม่มี 50

36

ปริ ญญาโท
วิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ปริ ญญาโท
หลักสูตบริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิ ต
วิชาการบริ หารและ
พัฒนาทรัพยากร

ทางตรง
- ไม่มี –

ไม่มี

ทางอ้อม
- ไม่มี -

ทางตรง
- ไม่มี -

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา
บริ ษัทจดทะเบี ยน
ก.ค.2561-ปั จจุบัน
2527– มิ.ย.2561

บริ ษัทจดทะเบี ยน
มิถุนายน 2561ปั จจุบัน
สิงหาคม 2558 –
มิถุนายน 2561
2554 - 2558
(มกราคม)
บริ ษัททั่วไป
2558 (กุมภาพันธ์ มิถุนายน)
2541 - 2554

บริ ษัทจดทะเบี ยน
2559 (พฤษภาคม) –
ปั จจุบัน

ทางอ้อม
- ไม่มี -
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ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประวัติการ
กระทาผิด

ไม่มี
ผูจ้ ัดการทัว่ ไปอาวุโส –
ส่วนงานคุณภาพ
ผูจ้ ัดการทัว่ ไปอาวุโส ส่วนงานผลิ ต

บมจ.ไทยสตี ลเคเบิล

ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ไม่มี
ผูจ้ ัดการทัว่ ไปอาวุโส ส่วนงานผลิ ต
ผูจ้ ัดการทัว่ ไปอาวุโส ส่วนงานจัดหา
ผูจ้ ัดการทัว่ ไป - ส่วนงาน
คุณภาพ

บมจ.ไทยสตี ลเคเบิล

ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ผูอ้ านวยการ ส่วนงาน
ผลิ ต
ผูจ้ ัดการฝ่ ายผลิ ต

บจ.วาย เอส เอส (ประเทศ
ไทย)
บจ. ไทยยางกิจไพศาล

ผลิ ตชิ้นส่วนระบบกันกระเที อน สาหรับ
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ผลิ ตยางทางเทคนิคสาหรับผูผ้ ลิ ตชิ้นส่วนยาน
ยนต์
ไม่มี

เลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

บมจ.ไทยสตี ลเคเบิ ล

ผลิ ตสายควบคุมรถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ชื่ อ-สกุล

นางกสิตา พิทกั ษ์
สงคราม (ต่อ)
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
14 พฤษภาคม 2555
ที่ อยูต่ ิ ดต่อ :
19/5 หมู ่ 3
ตาบลบ้านสวน
อาเภอเมือง จังหวัด
ชลบุ รี
20000
การมีสว่ นได้เสียในวาระ
การประชุม
- ไม่มี

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ปี )
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)
มนุ ษย์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม
หลักสูตร :
โดย IOD
- Company
Secretary Program
(CSP46/2012)
- Company Reporting
Program
(CRP3/2012)
- Board Reporting
Program
(BRP13/2014)
- Anti-Corruption the
Practical Guide
(ACPG 21/2015)
โดย TLCA
- Fundamental
Practice for
Corporate Secretary
(FPCS)
- IR Certificate 2016
โดย SEC, SET
- Smart Disclosure

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2555 (พฤษภาคม) –
ปั จจุบัน
2554 – ปั จจุบัน
2551 - 2553

เลขานุการคณะกรรมการ
กากับ ดู แลกิจการ
เลขานุการบริ ษัท
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ัดการ
เลขานุการกรรมการ
ผูจ้ ัดการ

บริ ษัททั่วไป
2550 - 2551

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ัดการฝ่ ายธุ รการ

บจ. มารู อิ อินดัสตรี
ผลิ ตชิน้ ส่วนพลาสติ กสาหรับยานยนต์
(ไทยแลนด์)
เลขานุ ก ารผู ้จั ด การฝ่ าย บจ. คอบร้ า อิ น เตอร์ เ นชั่น ผลิ ตและส่งออกอุปกรณ์กีฬาทางน้ า
ผลิ ต
แนล

2548 - 2550
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ประวัติการ
กระทาผิด

ชื่ อ-สกุล

นางกสิตา พิทกั ษ์
สงคราม (ต่อ)

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ปี )
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)
Program (SDP)
- การใช้งานระบบ
SPC Straight
Through
- Basic IR Training
- Stock Valuation for
IR
- Good Practices for
Analyst Presentation
- แนวทางการจัดทา
รายงานการกากับ
ดู แลกิจการที่ ดี
สาหรับบริ ษัทจด
ทะเบี ยน ปี 2556
โดย SEC, SET
- การบริ หารความ
รับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน ปี 2558
- Responsible Supply
Chain Management
ปี 2558
- การจัดทารายงาน
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม รุ น่ 1 ปี 2558
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ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประวัติการ
กระทาผิด

ชื่ อ-สกุล

นางกสิตา พิทกั ษ์
สงคราม (ต่อ)

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ปี )
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)
โดยสถาบันอื่นๆ
- โครงการพัฒนา
ผูบ้ ริ หาร Global
Mini MBA รุ น่ ที่ 78
คณะ พาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์
- PA (Personal
Assistant) training ปี
2558 โดย Thailand
Chapter Young
Presidents'
Organization Inc.
- การจัดประชุมผูถ้ ื อ
หุ ้นตามหลักการ
กากับดู แลกิจการที่ ดี
- AGM 100
- สิทธิ และหน้าที่ ของผู ้
ถื อหุ ้น บนมิติ หยินหยาง : ขาว-ดา ทาใน
สิ่งที่ ถูกต้อง”
- PA (Personal
Assistant) training ปี
2559 (Thailand
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ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประวัติการ
กระทาผิด

ชื่ อ-สกุล

นางกสิตา พิทกั ษ์
สงคราม (ต่อ)

จานวนหุ้นและ
สั ดส่ วนการถื อหุ้น
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา ในบริษัท (%) ความสั มพันธ์
(ปี )
(ณ วันที่ 30
ก.ย.2561)
Chapter Young
Presidents'
Organization Inc.)
- Finance for NonFinance Executive
(PSR Management
Training)
- Rockefeller Habits
(Thailand Chapter
Young Presidents'
Organization Inc.)
- Finance for NonFinance Executive
(PSR Management
Training)
- Rockefeller Habits
(Thailand Chapter
Young Presidents'
Organization Inc.)

129

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

129
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ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประวัติการ
กระทาผิด

การแถลงข่ าวต่ อสื่ อมวลชน/
การจัดทาจดหมายข่ าวทีน่ าเสนอถึงฐานะทางการเงิน
ในปี 2561 บริ ษัท ได้จ ัด ทาจดหมายข่ า วที่ นาเสนอถึ ง ฐานะทางการเงิ น ของบริ ษัท เผยแพร่ ใ น
หนั ง สื อพิ ม พ์ ท ัน หุ ้น ฉบับ วัน ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2561
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ผูถ้ ื อหุน้ บริ ษทั ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ไทยสตี ลเคเบิล จากัด (มหาชน) ได้รั บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั มี
กรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ฯ มีรายนาม และจานวนครั้งเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561
ดังนี้
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

จานวนครั้ ง
การประชุ ม

จานวนครั้ ง
การเข้ าร่ วมประชุ ม

1

นายปริ ญญา ไววัฒนา*

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

4

4

2

นายอภินนั ท์ ณ ระนอง

กรรมการตรวจสอบ

4

4

3

นายฉัตรชัย เอียสกุล

กรรมการตรวจสอบ

4

4

4

นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

กรรมการตรวจสอบ

4

3

* นายปริ ญญา ไววัฒนา เป็ นกรรมการตรวจสอบผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิ น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิ ห น้าที่ ต ามขอบเขต หน้าที่ และความรั บผิ ด ชอบที่ ไ ด้รั บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2561 (เริ่ มวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึ งวันที่ 30 กันยายน 2561) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุ ม
รวม 4 ครั้ง บางครั้งได้มีการประชุมร่ วมกับผูบ้ ริ หาร ผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ มีสาระสาคัญ สรุ ป
ได้ดงั นี้
1.สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิ นประจาปี เพื่ อ ให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงิ น ของบริ ษทั ได้
จัดทาขึ้ นอย่างถูกต้อง และเชื่ อถื อได้ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้อ งกับผู ้สอบบัญ ชี ว่า งบ
การเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญ ชี และวิ ธีปฏิ บตั ิ
ทางบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป รวมทั้งได้มีการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเกี่ ยวข้องทุกไตรมาส
2.สอบทานให้บริ ษัท มีร ะบบการควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสม เพี ย งพอ และมี
ประสิ ทธิภาพ โดยว่าจ้างผูเ้ ชี่ ย วชาญการตรวจสอบภายในมาด าเนิ น การตรวจสอบ อี ก ทั้งมี ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในทาหน้าที่ตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจาปี ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาและ
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อนุมตั ิ ซึ่ งครอบคลุมระบบงานที่สาคัญ รวมทั้งได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุ งข้อบกพร่ อ งตาม
รายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่าบริ ษทั มีระบบการควบคุ มภายในที่ เพี ยงพอ และเหมาะสมกับลัก ษณะ
ของกิจการ และไม่พบข้อบกพร่อง หรื อจุดอ่อนเกี่ ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็ นสาระสาคัญ มี ก ารดู แล
รักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อ มูล อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ได้สอบทานระบบการ
ตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิ บตั ิ ง าน หน้าที่ ความรับผิ ดชอบ อัต ราก าลัง และความ
เป็ นอิ สระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริ ห ารต่ อ กรรมการผู ้จดั การ มี ค วามเห็ น ว่า การตรวจสอบ
ภายในของบริ ษทั เป็ นไปอย่างอิสระ เพี ยงพอ และมีประสิ ทธิ ผล
3.สอบทานการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั โดยองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่ งบริ ษทั เป็ นผู ้
บ่งชี้ ความเสี่ ย ง ประเมิ น ความเสี่ ย งทั้งจากปั จจัย ภายใน และปั จจัย ภายนอก ประกอบด้วยความเสี่ ย งด้าน
กลยุ ทธ์ ความเสี่ ย งด้า นปฏิ บตั ิ ก าร รวมถึ งความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้อ งกั บการจัด การข้อ มูล ด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ความเสี่ ยงการบริ หารจัดการทางการเงิ น และความเสี่ ยงการปฏิ บตั ิ ต ามกฎระเบี ย บ ข้อ บังคับของ
หน่วยงานกากับดูแล โดยมีการจัดการความเสี่ ยง และติ ด ตามความคื บหน้าของแต่ ล ะหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง
เพื่ อให้มนั่ ใจว่า สามารถปฏิบตั ิงานได้ต ามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ และหากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ที่อ าจมี ผ ลต่ อ การ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร สามารถจัด การความเสี่ ย งให้อ ยู่ใ นระดับที่ ย อมรั บได้อ ย่างทัน กาล และได้
รายงานการบริ หารความเสี่ ยงให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีข ้อ เสนอแนะ
ในการปรับปรุงความเสี่ ยงต่างๆ และมีความเห็นว่า บริ ษทั มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่างเพี ย งพอ และ
ควรเฝ้ าติ ดตามปรับปรุ งเพื่ อให้มีการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่ องยิ่งขึ้ น
4.สอบทานให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดข องตลาด
หลักทรัพย์หรื อกฎหมายที่เกี่ ย วข้อ งกับการด าเนิ น ธุ ร กิ จของบริ ษทั มี ค วามเห็ น ว่า ไม่พ บข้อ บกพร่ อ งที่ มี
สาระสาคัญในเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกาหนดที่เกี่ ยวข้อง
5.พิ จารณาผลการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน ในการสอบทานการปฏิ บตั ิ ต ามนโยบายการต่ อ ต้านการ
ทุจริ ต ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั มีมาตรการเพี ยงพอในการต่ อ ต้าน และตรวจพบการ
ทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6.สอบทานและให้ค วามเห็ น ต่ อ การเข้า ทารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อรายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ การปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณธุรกิ จ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู ้บริ ห ารและพนัก งาน
ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อ มูล ในเรื่ อ งดังกล่ าวอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งได้ปฏิ บตั ิ เป็ นไปตามหลักจรรยาบรรณฯ ที่กาหนดอย่างเหมาะสม
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7.พิ จารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อขออนุมตั ิ ต่อที่ประชุ มผู ้ถื อ
หุน้ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิ บตั ิ งานของผู ้สอบบัญ ชี ใ นปี ที่ ผ่ านมา รวมทั้งความรู ้
ความเชี่ยวชาญ และความเป็ นอิสระ และได้เสนอให้ค ณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อ ขออนุ มตั ิ ที่ประชุ มผู ้ถื อ หุ ้น
แต่งตั้งนายกฤษฎา เลิศวนา และ/หรื อ นางสาววิ สสุ ต า จริ ย ธนากร และ/หรื อ นางพู น นารถ เผ่ าเจริ ญ แห่ ง
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2562 (รอบบัญชี 1 ตุลาคม 2561 – 30 กัน ยายน 2562)
ค่าสอบบัญชีรวม 1,180,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ต ามเงื่ อ นไขของบัต รส่ งเสริ มการลงทุน
จานวน 340,000 บาท)
โดยสรุ ป ในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิ ห น้าที่ ค รบถ้วนตามที่ ร ะบุไ ว้ใ นกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รั บอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั และมี ค วามเห็ น ว่าบริ ษทั มี ก ารรายงาน
ข้อมูลทางการเงิน และการด าเนิ น งานอย่างถู ก ต้อ ง ครบถ้วน มี ร ะบบการควบคุ มภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม และมีประสิ ทธิ ผล มีการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ข้อกาหนด และข้อ
ผูกพันต่างๆ มีการปฏิบตั ิกบั รายการที่เกี่ ยวโยงกัน อย่างถู ก ต้อ ง มี ก ารปฏิ บตั ิ งานที่ สอดคล้อ งกับระบบการ
กากับดูแลกิ จการที่ดีอย่างเพี ยงพอ โปร่ งใส และเชื่ อถื อได้ รวมทั้งมี ก ารพิ จารณาความเป็ นอิ สระของผู ้สอบ
บัญชี เพื่ อแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี

(นายปริ ญญา ไววัฒนา)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เรี ยน ผูถ้ ื อหุน้ บริ ษทั ไทยสตีลเคเบิล จาากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการผู ้ทรงคุ ณวุฒิ ที่มีค วามเป็ นอิ สระ 4 ท่าน
ล้วนเป็ นผูม้ ีความรู ้ และประสบการณ์ ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตความรั บผิ ด ชอบที่ ไ ด้รั บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั
ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนได้ ปฏิ บตั ิ ห น้าที่ ค รบถ้วนตามที่ ร ะบุใ นกฎบัต ร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดังนี้
งานด้านการสรรหา
1. จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษทั และกรรมการชุ ด ย่อ ย โดยก าหนดจานวน โครงสร้ าง
และ องค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ เพื่ อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ เสนอขอ
อนุมตั ิ ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา ผูบ้ ริ หารระดับสู งเพื่ อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. พิ จารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ งกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุ ด ย่อ ย และผู ้บริ ห าร
ระดับสู ง
4. สนับสนุนให้บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอรายชื่ อบุคคลเข้ารับการพิ จารณาสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษทั
5. ดาเนิ นการใดๆ ที่เกี่ยวกับการสรรหาตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
งานด้านการกาหนดค่าตอบแทน
1. จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนที่ เหมาะสมกับหน้าที่ ค วามรั บผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั กรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และขออนุมตั ิ ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ต่อไป
2. จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิ ดชอบของผู ้บริ ห ารระดับสู ง
เพื่ อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. ให้คาชี้ แจงและตอบคาถามที่เกี่ ยวข้องค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ในที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้
4. รายงานนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร โดยเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจาปี (561) และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
5. ดาเนิ นการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่ วมการประชุม สรุ ปได้ดงั นี้
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
ที่

จานวนครั้ ง

จานวนครั้ ง

การประชุ ม

การเข้ าร่ วมประชุ ม

1

นายอภินนั ท์

ณ ระนอง

ประธาน

3

3

2

นายปริ ญญา

ไววัฒนา

กรรมการ

3

3

3

นายฉัตรชัย

เอียสกุล

กรรมการ

3

3

4

นายวีรวัฒน์

ขอไพบูลย์

กรรมการ

3

2

(นายอภินนั ท์ ณ ระนอง)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
เรี ยน ผูถ้ ื อหุน้ บริ ษทั ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการผู ้ทรงคุ ณวุฒิ ที่มีค วามเป็ นอิ สระ 4 ท่าน ล้วนเป็ นผู ้มี
ความรู ้ และประสบการณ์ ปฏิบตั ิ ห น้าที่ต ามขอบเขตความรั บผิ ด ชอบที่ ไ ด้รั บมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ ง
สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2561 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ปฏิ บตั ิ ตามกฎบัตรคณะกรรมการก ากับดู แลกิ จการของบริ ษทั อย่าง
ครบถ้วน พิ จารณาและทบทวนการนาหลักปฏิบตั ิ ตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริ บททางธุ ร กิ จของบริ ษทั แล้ว และได้
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ซึ่ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ทุกครั้ง คณะกรรมการฯ ได้รายงาน แสดงความเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะอย่างอิ สระ โดยส่ งเสริ มและติ ดตามความคื บหน้า
ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า ก า ร ก า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ที่ ดี แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง
การพิ จารณาปรับปรุงคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการ (CG Handbook) ในการประชุ มครั้ งที่ 2/2561 เมื่ อ วัน ที่ 6 สิ งหาคม
2561 ซึ่ งประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conducts) ตลอดจนนโยบายทั้งหมดของบริ ษทั โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งให้แนวทาง ข้อเสนอแนะอื่ นที่จาเป็ นเพื่ อ การปรั บปรุ งและพัฒ นาการก ากับดู แล
กิจการของบริ ษทั
ทัง้ นี้ คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่ วมการประชุม สรุ ปได้ดงั นี้
ลาดับ
จานวนครั้ ง
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
ที่
การประชุ ม

จานวนครั้ ง
การเข้ าร่ วมประชุ ม

1

นายปริ ญญา

ไววัฒนา

ประธาน

2

2

2

นายอภินนั ท์

ณ ระนอง

กรรมการ

2

2

3

นายฉัตรชัย

เอียสกุล

กรรมการ

2

2

4

นายวีรวัฒน์

ขอไพบูลย์

กรรมการ

2

2

(นายปริ ญญา ไววัฒนา)
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรี ยน ผูถ้ ื อหุน้ บริ ษทั ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บริ ษทั ไทยสตี ล เคเบิ ล จากัด (มหาชน) ได้รั บการแต่ งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริ ษทั มีกรรมการบริ หารความเสี่ ยง 7 ท่าน มีรายนามดังนี้
จานวนครั้ ง
ลาดับ
จานวนครั้ ง
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
การเข้ าร่ วม
ที่
การประชุ ม
ประชุ ม
1
2
3

4
5
6
7

นายสริ ศ
พัฒนะเมลือง
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
นายสุทน
เปรมปรี
(ผูจ้ ดั การทัว่ ไปอาวุโส - ส่วนงานคุณภาพ)
นางสาวสิ ริณา พัฒนะเมลือง
(ผูจ้ ดั การทัว่ ไปอาวุโส-ส่วนงาน
บริ หารธุรกิจ)
นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ
(ผูจ้ ดั การทัว่ ไปอาวุโส – ส่วนงานผลิ ต)
นางสาวภัทรา ชัยยศบูรณะ1
(ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ส่ วนงานปฏิ บตั ิ การธุรกิ จ)
นายฮาจิเมะ คาโตะ2
(ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ส่ วนงานวิ จยั และพัฒนา)
นางสาวชุลีกร สุวิจิตร3
(ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ส่ วนงานจัดหา)

ประธาน

4

4

กรรมการ

4

4

กรรมการ

4

4

กรรมการ

4

4

กรรมการ

4

4

กรรมการ

3

3

กรรมการ

1

1

1. แต่งตั้งตาแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
2. แต่งตั้งตาแหน่งกรรมการ เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
3. แต่งตั้งตาแหน่งกรรมการ เมือ่ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ในรอบปี 2561 (เริ่ มวัน ที่ 1 ตุล าคม 2560 ถึ งวัน ที่ 30 กัน ยายน 2561) ผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงที่มีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
1. พิ จารณาทบทวนกฎบัต รคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ มนั่ ใจว่าสอดคล้อ ง เหมาะสม และ
สนับสนุนให้องค์กร สามารถบริ หารความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
2. พิ จารณาทบทวนกรอบบริ หารความเสี่ ยง กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง ระดับการประเมิ น ระดับความเสี่ ย ง
เพื่ อให้มีแนวทางปฏิบตั ิงานที่เป็ นปัจจุบนั และปฏิ บตั ิ ได้สอคคล้องตามแนวทางที่กาหนดไว้
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3. พิ จารณาการจัดการความเสี่ ยงต่างๆ ขององค์กร ได้แก่ ผลประเมิ น ความเสี่ ย งด้านกลยุทธ์ ความเสี่ ย งด้าน
ปฏิ บตั ิการ ความเสี่ ยงการบริ หารจัดการทางการเงิ น และความเสี่ ยงการปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ย บ ข้อ บังคับของ
หน่วยงานกากับดูแล และการปฏิ บตั ิ ต ามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ งความเสี่ ย งที่ เกิ ด ขึ้ น ใหม่ (Emerging
Risks) และความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนพิ จารณาการตอบสนองความเสี่ ยงโดยค านึ งถึ งความจาเป็ น
และเร่งด่วนในการตอบสนองความเสี่ ย งจากผลประเมิ น ความเสี่ ย ง ระดับความเสี่ ย งที่ อ งค์ ก รยอมรั บได้
(Risk Appetite) และความรุนแรงของผลกระทบที่ อ าจเกิ ด จากความเสี่ ย ง (Risk Severity) ขององค์ ก ร เพื่ อ
ตอบสนองความเสี่ ยงให้เหมาะสม
สรุ ปในภาพรวม คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย งได้ปฏิ บตั ิ ห น้าที่ ค รบถ้วนตามที่ ร ะบุไ ว้ใ นกฎบัต รคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ย ง ที่ได้รั บอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั และมี ค วามเห็ น ว่าบริ ษทั ด าเนิ น การ
บริ หารความเสี่ ยงได้ครอบคลุมกับปัจจัยเสี่ ยงต่างๆ มีการกากับ ติ ดตาม และรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ที่ มีผ ลกระทบต่อ เป้าหมายขององค์ ก รอย่างต่ อ เนื่ อ ง และมี ก ารจัด การความเสี่ ย งระดับองค์ ก รอย่างมี
ประสิ ทธิผล

(นายสริ ศ พัฒนะเมลื อง)
(นายสริ ศ พัฒนะเมลื อง)
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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