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Vision ว�สัยทัศน
To be world class automotive control cable manufacturer.

เปนผูผลิตสายควบคุมยานยนตระดับโลก

Mission ภารกิจ
Market ดานการตลาด

Expand to the world market

มุงสูตลาดโลก

R&D ดานการว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
To be the world class cable designer

มุงสูการเปนผูออกแบบระดับโลก

Organization ดานองคกร

To be the learning organization

มุงสูความเปนองคกรแหงการเร�ยนรู
Product ดานผลิตภัณฑ

To be product of world standard quality

พัฒนาสินคาใหมีคุณภาพระดับโลก

4
6
7
8
9
14
20
21
23
24
44
46
49
52
54
55
57
59
95
97
117
118
121

CG checklist
จ�ดเดนทางการเง�น
สารจากคณะกรรมการ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปจจัยความเสี่ยง
ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น
ผูถือหุน
นโยบายการจายเง�นปนผล
โครงสรางการจัดการ
การกำกับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบตอสังคม
การควบคุมภายในและการบร�หารจัดการความเสี่ยง
รายการระหวางกัน
ขอมูลทางการเง�นที่สำคัญ
● คำอธิบายและว�เคราะหฐานะการเง�นและผลการดำเนินงาน ประจำป 2559
● รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
● งบแสดงฐานะการเง�น และหมายเหตุประกอบงบการเง�น
คาตอบแทนผูสอบบัญชี
ประวัติคณะกรรมการบร�ษัท
การแถลงขาวตอสื่อมวลชน/
การจัดทำจดหมายขาวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเง�น
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สารบัญ
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CG Checklist
หมวด
หมวด 1
สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ

รายงานประจำ�ปี

1. สิทธิอื่นนอกจากการลงคะแนนเสียง

หน้า 44 หมวดที่ 1

2. การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

หน้า 40

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการ หน้า 44 หมวดที่ 1
บริหารองค์กร

หมวด 2
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน

4. คุณภาพหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

หน้า 44 หมวดที่ 4

5. คุณภาพรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

หน้า 44 หมวดที่ 4

6. การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ

หน้า 31

1. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

หน้า 22

2. กระบวนการ/ช่องทางเสนอแต่งตั้ง
กรรมการ

หน้า 44 หมวดที่ 1

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

หน้า 51

4. จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

หน้า 47

5. นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียฯ หน้า 53

4

หมวด 3
1. การจัดทำ�รายงานความยั่งยืน
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
2. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย

หน้า 48

3. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

หน้า 47

4. การฝึกอบรมด้านการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น

หน้า 47

5. ช่องทาง/ขั้นตอนการร้องเรียน และ
การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

หน้า 51

6. นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
ระยะสั้น-ระยะยาว

หน้า 45 ข้อ 1

หน้า 44 หมวดที่ 3

หมวด
หมวด 4
การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส

หมวด 5
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

หลักการ

รายงานประจำ�ปี

1. บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแล หน้า 44 - 45
กิจการหรือไม่
2. เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ

ปกรอง (วิสัยทัศน์และภารกิจ)

3. ความเสี่ยงหลักในการดำ�เนินธุรกิจ/
กิจการ

หน้า 14 - 19

4. นโยบายจ่ายเงินปันผล

หน้า 23

5. มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไก
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

หน้า 51

6. รายละเอียดกรรมการ:
ประวัติ ค่าตอบแทน การเข้าประชุม

หน้า 25 - 28, 39, 97 - 113

7. การอบรมของกรรมการรายบุคคล

หน้า 41 - 42

1. เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ
ในระยะยาว

หน้า 8

2. กำ�หนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการ
ไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทอื่น

หน้า 32

3. การกำ�หนดหน่วยงานกำ�กับ
การปฏิบัติงาน

หน้า 24 (ฝ่ายกำ�กับหลักทรัพย์และ
ประสานงานตลาดหลักทรัพย์และ
นักลงทุนสัมพันธ์)

4. นโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง

หน้า 40

5. การประชุม/จำ�นวนองค์ประชุมขั้นต่ำ� หน้า 45 ข้อ 3
ณ ขณะลงมติต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
6. หลักเกณฑ์/กระบวนการประเมิน
หน้า 45 ข้อ 4
ตนเองของคณะกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อย
7. แผนสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูง หน้า 38

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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จุดเด่นทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht)

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

ลานบาท
Million Baht
3,750

3,000

2,732

2,828

2,250

2,724

3,000

2,760

2,866

ลานบาท
Million Baht
2,757

2557

2558

2559

0

2,724

2,760

2,866

2,757

2,619

2,704

2,595

141

162

162

126

144

132

1,232

1,378

1,440

2,701

2,791

2,751

1,014

1,141

1,112

1,687

1,650

1,639

0.49

0.56

0.53

0.50

0.50

0.50

6.50

6.35

6.31

0.60

0.69

0.68

5

5

5

7

9

8

5

5

5

กำไรสุทธิ
Net Earnings

ลานบาท
Million Baht
3,750
3,000

126

144

132

75

750

2557

2558

2559

0

2559
2016

2,828

300
225

2558
2015

2,732

375

150

1,500

750

6

3,750
2,250

1,500
0

ลานบาท
Million Baht

รายไดทั้งหมด
Total Revenues

2557
2014

สินทรัพยรวม
Total Assets
2,701

2,791

2,751

2014

2558

2559

2,250
1,500
750

2557

2558

2559

0

สารจากคณะกรรมการ
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ในปี 2559 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีปริมาณการผลิตใกล้เคียงกับปีก่อน โดยความต้องการของตลาด
ในประเทศลดลงแต่ตลาดส่งออกเพิม่ ขึน้ เศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลกทยอยฟืน้ ตัวอย่างช้าๆ บริษทั
ยังคงดูแลแผนการดำ�เนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตั้งแต่การลดต้นทุน โดยรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้
คงอยู่ในระดับสูงสุด ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี ทำ�ให้บริษัทสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพได้
โดยใช้ใ นภาวะชะลอตั
ต้นทุนที่เหมาะสม
�การวิจัยและพั
ฒนาอย่างต่อเนื
่อง เพื่อเพิ่มประสิ
นป 2558 อุตสาหกรรมยานยนต
ไทยยังคงอยู
ว ซึง่ เปนทำผลจากเศรษฐกิ
จโลกและเศรษฐกิ
จภายในประเทศ
บริษทั ทไดธิปภรัาพในการผลิ
บแผนการ ตและ
เพิ่มความสามารถในการแข่
งขัอนรวมใจจากพนักงานทุกคนในการลดตนทุน แตรกั ษาคุณภาพผลิตภัณฑใหคงอยู
ดําเนินธุรกิจใหเหมาะสมกับสถานการณ
โดยไดรบั ความรวมมื

นระดับสูงสุดเชนเดิม ตลอดจนความทุม เทสงเสริมและผลักดันใหเกิดกระบวนการผลิตทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม การใชประโยชนจากทรัพยากร
นอกเหนือจากนโยบายการดำ�เนินธุรกิจดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ให้การสนับสนุนและผลักดัน
หมีประสิทธิภาพสูงสุด จนทําใหบริษัทไดรับการรับรองการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมต่างๆ ตามปรัชญาบริษัทที่ว่า

นป 2559 นี้ บริษัทยังคงนโยบายธุรกิจเช“สร้
นเดิามงสมดุ
คือ สงลมอบผลิ
ณฑที่ม�ีคงานและชี
ุณภาพคูบนต
ทุนาทีงมู
่เหมาะสม
ฒนาอย
อเนื่อง
ระหว่ตาภังการทำ
วิตนสร้
ลค่าสูงทํสุาดการวิ
ให้กจับัยผูและพั
้เกี่ยวข้
องทัา้งงต
หมด
พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิคนและองค์
่มความสามารถในการแข
งขัน นอกเหนื
าเนิหนยุธุดรกิยัจ้งแล
ษัทยั่ดงี”ให
กรที่เติบโตไปพร้
อมกัน ก้อาจากแผนการดํ
วหน้าอย่างไม่
เพืว่อคณะกรรมการบริ
สร้างสรรค์สังคมที
ความสําคัญกับปรัชญาบริษัทที่วา

ปรัชญาดังกล่าวส่งผลให้บุคลากรในองค์กรรู้จักคุณค่าของคน สังคม สิ่งแวดล้อม มีจริยธรรม มีความรู้
และรั
กษาคุ
ณภาพ
มีความเข้
าใจต่อวแนวทางปฏิ
สังคม ช่วยให้สังคมและสิ่งแวดล้อม
“สร
างสมดุ
ลระหว
างการทํ
างานและชี
ิต สรางมูลคบาสูัตงิดสุ้าดนความรั
ใหกับผูเบกีผิ่ยดวขชอบต่
องทั้งอหมด
คนและองค
กรที่รวมกั
่เติบโตไปพร
มกันลกและยั
าวหน่งายือย
างไมห้นยุดยั้งเพื่อสรางสรรคสังคมที่ดี”
สามารถอยู
นได้อย่าองสมดุ
นมากขึ

ในปี
2560
นี้ บริอษมัทจริ
จะยั
งคงดำความรู
�เนินธุ และคุ
รกิจตามนโยบายเช่
นเดียวกับบปีัต2559
อีกทับ้งมุผิด่งมัชอบต
่นในการบริ
พื่อใหคนในองคกรรูจักคุณคาของคน
สังคม
สิ่งแวดล
ยธรรม
ณภาพ เขาใจแนวทางปฏิ
ิดานความรั
อสังคม หารงาน
ภายใต้นโยบายการกำ
ดูแลกิลและยั
จการที่งยืด่ นี ให้ความใส่ใจต่อการดูแลรักษาสังคม ชุมชน สภาพแวดล้อม ตลอดจนให้
ชวยใหสังคมและสิ่งแวดลอมสามารถอยู
รวมกันไดอ�ยกัาบงสมดุ

ความสำ�คัญต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ด้วยการดำ�เนิน
ธุรกิงจและติ
อย่างมี
จริยธรรม โปร่
งใส บนหลักการต่จอทัต้้งในและต
านการทุาจงประเทศ
ริตคอร์รปั โดยยึ
ชัน่ ทุดกหลั
รูปกแบบ
อ่ นำน�ธุองค์
กรไปสู
คณะกรรมการบริษัทจะเฝาระวั
ดตามการเปลี
่ยนแปลงของเศรษฐกิ
การดํเพืาเนิ
รกิจอย
างยั่งค่ ยืวามสำ
น �เร็จ
นอย่าองแท้
ริง
และนําระบบบริหารความเสีที่ย่ยงทีั่ง่สยือดคล
งกับจมาตรฐานสากลมาใช
เปนแนวทางในการทํางาน เพื่อสรางใหองคกรมีความพรอมที่จะรับกับการ

ปลี่ยนแปลงไมวาจะเปนภายนอกและภายในก็ตาม

คณะกรรมการบริษทั ยังคงใช้ระบบบริหารความเสีย่ งทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางในการ
ทำ�งาน มีกณารเฝ้
าระวั
ในและต่
งประเทศ
เพือ่ สร้
คณะกรรมการบริษัทใครขอขอบพระคุ
ทานผู
ถืองหุและติ
น ผูมดีสตามการเปลี
วนไดเสียทุกฝย่ านแปลงของเศรษฐกิ
ย ฝายบริหารและพนัจทักง้งาน
ที่มีสวานร
วมในการผลั
กดัานงให้
ใหบอริงค์
ษัทกรมีความ
พร้อมทีขอให
จ่ ะรับมกัั่นบใจว
การเปลี
ย่ นแปลงไม่วษา่ ัทจะเป็
ก่ บั ่นหลั
กการดำ�ญเนิเตินบธุโตอย
รกิจอย่
ประสบความสําเร็จดวยดีตลอดมา
าคณะกรรมการบริ
จะยึดนมัจากภายนอกหรื
่นและกํากับดูแลกิอภายใน
จการใหมควบคู
ีความมั
คงและเจริ
าง างยัง่ ยืน

มีเสถียรภาพในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ฝ่ายบริหารและพนักงาน ที่มี
ส่วนร่วมในการผลักดันให้บริษทั ประสบความสำ�เร็จด้วยดีตลอดมา ขอโปรดมัน่ ใจว่า คณะกรรมการบริษทั จะยึดมัน่
และกำ�กับดูแลกิจการให้มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวได้อย่างแน่นอน

นายสรรเสริ
จุฬรางกูร
นายสรรเสริ
ญญ
จุฬางกู
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสายควบคุมสำ�หรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ เพื่อจำ�หน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ� ตลอดจน
ศูนย์อะไหล่และบริษทั ผูค้ า้ รายย่อยต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
และเครื่องหมายการค้าของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่
และ “HI-LEX” โดยผลิตภัณฑ์ใด
ทำ�การผลิตภายใต้สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ทำ�กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นนั้น บริษัท
ก็จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นด้วย
บริษทั ได้รบั การยอมรับจากบริษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานว่า
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และมีการบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทีเ่ กิดขึน้ ไปทัว่ ทัง้ โลก รวมถึงปัญหาการเมืองทีส่ ง่ ผลกระทบเศรษฐกิจไทยเป็น
อย่างมาก ทำ�ให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไม่มีการขยายตัวในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีส่วนแบ่งการ
ตลาดสำ�หรับสายควบคุมสูงเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน โดยมีลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ช้ันนำ� รวมทั้งบริษัทก็ยังคงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ให้เป็นผู้ผลิตและออกแบบ
ให้กับสายควบคุมในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจ
บริษัทมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ในระดับโลก ซึง่ บริษทั ตระหนักว่าปัจจัยสำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้บริษทั สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้
บริษัทจะต้องดำ�เนินการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น
ในการรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์นั้น บริษัทจำ�เป็นที่จะต้องพัฒนาความสามารถให้เป็นที่ยอมรับ โดยการได้รับรองจากสถาบัน
รับรองมาตรฐานระดับสากล จากเดิมทีไ่ ด้รบั การรับรองในระบบ ISO/TS16949, ISO14001 และ ISO17025 แล้ว
บริษัทยังได้เริ่มศึกษาระบบ VDA (Verband der Deutschen Automobilindustrie E.V.) ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรอง
คุณภาพของผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรป เพื่อพัฒนาสู่การได้รับการรับรองต่อไป
บริษัทได้ปรับปรุงระบบการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อจะผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสูงขึ้นและสร้างความ
เชือ่ มัน่ ให้กบั ลูกค้า มีการพัฒนาสายการผลิตไปสูร่ ะบบอัตโนมัติ ซึง่ ช่วยลดความผิดพลาดและลดจำ�นวนแรงงาน
คนในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบงานอืน่ ๆ เช่น ระบบคลังสินค้า ระบบการขนส่งก็มกี ารพัฒนาอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
อีกปัจจัยที่สำ�คัญสำ�หรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์คือ การวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณท์ บริษัทได้ร่วม
ออกแบบและแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และล่าสุด บริษัทได้
ทำ�การวิจยั ร่วมกับสถาบันการศึกษาชัน้ นำ�ของประเทศไทยในการพัฒนาคุณภาพเชิงวิศวกรรม ซึง่ เป็นการสานต่อ
วิสยั ทัศน์ “เป็นผูผ้ ลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก” ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี พร้อมตระหนักถึงความยั่งยืนของทุกภาคส่วนตลอดไป
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
บริษทั เดิมชือ่ ว่า บริษทั ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จำ�กัด ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 12 มิถนุ ายน 2521 โดยผูก้ อ่ ตัง้
หลัก 2 ท่าน คือนายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมลือง บริษัทมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำ�นวน 4
ล้านบาท และมีกำ�ลังการผลิตในช่วงแรก 250,000 เส้นต่อปี ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและร่วมทุนกับไฮเล็กซ์
คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น
ต่อมาในปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลี่ยนชื่อ
เป็น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) แต่สัดส่วนผู้ถือหุ้นยังคงเดิม

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
ปี
กิจกรรม
2557 • ได้รับรางวัลประสิทธิภาพความถูกต้อง (TOYOTA Delivery Accuracy) จากบริษัท โตโยต้า พาร์ท
เซ็นเตอร์ เอเชียแปซิฟิก จำ�กัด
• ได้รับรางวัล Quality Improvement จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นรางวัล
สำ�หรับการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาทางด้านคุณภาพ
• ได้รับรางวัล Thailand Corporate Brand Rising Star 2014 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
รางวัลสำ�หรับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดประจำ�ปี 2557 ประเภทหมวดสินค้าอุตสาหกรรม
2558 • ได้รับรางวัล “GM Supplier Quality Excellence Award 2014” จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส
(ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นรางวัลผู้ส่งมอบชิ้นส่วนที่มีผลงานคุณภาพยอดเยี่ยมประจำ�ปี 2557
• ได้รบั รางวัล Top Supplier Award ซึง่ เป็นรางวัลสำ�หรับผูผ้ ลิตทีม่ กี จิ กรรมลดต้นทุนทางด้านวิศวกรรม
(VA/VE) ดีเด่นประจำ�ปี 2557 จากบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
• ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ TCC-HRD ระดับ Graduate ประจำ�ปี 2557 จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์
เอเชียแปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทผู้ผลิต
ชิ้นส่วนที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาความรู้และทักษะการทำ�งาน รวมทั้งพัฒนาความเป็นผู้นำ�ของ
ระดับหัวหน้างานส่วนงานผลิต
• ได้รบั รางวัลการจัดการโลจิสติกส์ดเี ด่นประจำ�ปี 2557 จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่สามารถจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ได้รับใบรับรองการประสบความสำ�เร็จในการดำ�เนินกิจกรรมและผ่านการตรวจประเมินระดับ A ของ
กิจกรรมด้านความปลอดภัยของบริษัทในเครือผู้ผลิตชิ้นส่วนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย
แปซิฟคิ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ แมนูแฟคเจอริง่ จำ�กัด ซึง่ บริษทั ได้รบั การประเมินอยูใ่ นระดับ A และได้รบั
เลือกให้เป็นผู้นำ�เสนอผลงานในการประชุม “The 9th TCC-Safety Activity 2014 Final Conference”
• ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งานระดับประเทศ ประจำ�ปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากสำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี กระทรวง
แรงงาน
บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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ปี
กิจกรรม
2559 • ได้รับใบรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)” จาก กระทรวง
อุตสาหกรรม ซึง่ เป็นการรับรองว่า องค์กรมีการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม
ประเมินผลและมีการทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• ได้รับรางวัล “J.I.T. Service Parts Supplier Performance Award” ครั้งที่ 22 จาก บริษัท โตโยต้า
พาร์ทเซ็นเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เป็นรางวัลทางด้านการประกันคุณภาพยอดเยี่ยม
• ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ในการได้รบั คัดเลือกให้เป็น “หน่วยงานต้นแบบในการจัดฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากร ภาคปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอัดอากาศ” จาก กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน ร่วมกับสถานจัดการและอนุรกั ษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง “การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต” จาก คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
• ได้รบั รางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน ปี 2559 (ระดับประเทศ) ประเภทรางวัลต่อเนื่องกัน 1-4 ปี ระดับทอง” จาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
• ได้รับรางวัล “GM Supplier Quality Award 2015” จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์สจากบริษัท
เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นรางวัลผู้ส่งมอบชิ้นส่วนที่มีผลงานคุณภาพ
ยอดเยี่ยมประจำ�ปี 2558

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ
1) สายควบคุม (Control Cable) ประกอบด้วย
- สายควบคุ ม ระบบต่ า งๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิ เช่ น สายเปิ ด
		 ฝากระโปรงหน้า - หลัง สายสตาร์ทเครื่องยนต์ สายคันเร่ง สายเกียร์ เป็นต้น
- สายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรค
		 สายคลัช สายวัดรอบ สายเร่งความเร็ว เป็นต้น
2) ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
แบบใช้สายควบคุมสำ�หรับรถยนต์ทุกประเภท
การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมต่างๆ ทีก่ ล่าวมาข้างต้น
บริษัททำ�การผลิตภายใต้สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and Technical
Assistance Agreement) ระหว่างบริษัทกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุม
สำ�หรับยานยนต์ชั้นนำ�ของประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
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โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์
บริษัทมีการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับคู่ค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้าง
รายได้ของบริษัทแยกตามผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2557 – 2559 ได้ดังตารางต่อไปนี้
สายผลิตภัณฑ์
รายได้จากการขายในประเทศ
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์
- อื่นๆ
รายได้จากการขายต่างประเทศ
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์
- อื่นๆ
รายได้อื่น
- อื่นๆ
รวมรายได้

2557
2558
2559
รายได้ สัดส่วน รายได้ สัดส่วน รายได้ สัดส่วน
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
2,610
95
2,675
93
2,542
92
1,984
72
1,859
65
1,853
67
409
15
356
12
326
12
217
8
460
16
363
13
122
29
1

4
1
0

154
9
1
1

5
0
0
0

182
14
0
0

7
1
-

92

3

142

5

168

6

28
2,760

1
100

37
2,866

1
100

33
2,757

1
100

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
เพื่อประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพ (Quality) ราคา (Cost) การส่งมอบ
(Delivery) และงานใหม่ (New model) โดยจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อนำ�มาปรับปรุงและพัฒนาให้
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงทีส่ ดุ ซึง่ ผลการสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำ�
ปี 2559 เป็นดังนี้
							
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ความพึงพอใจของลูกค้า
ปี 2558
ปี 2559
คุณภาพ (Quality)
4.20
4.40
ราคา (Cost)
3.92
4.00
การส่งมอบ (Delivery)
4.27
4.50
งานใหม่ (New model)
4.21
4.35
ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม
4.14
4.31

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2559
หากพิจารณาสถิติยอดขายตลาดรถยนต์จะพบว่าปีที่ผ่านมา ประเทศไทย ยังคงมียอดขายรวมสูงเป็น
อันดับต้นๆ ในกลุ่มประเทศเอเชีย แม้ว่าทิศทางตลาดรถยนต์ในช่วงต้นปี 2559 ที่ผ่านมานั้นจะยังคงไม่สดใส
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้กำ�ลังซื้อโดยรวมยังจำ�กัด รวมถึงความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนระมัดระวังเรื่องการลงทุนและใช้จ่าย แต่เชื่อว่า หากพิจารณา
ปัจจัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งปี น่าจะเป็นปีที่ตลาดรถยนต์ฟื้นตัวได้ และปรับเข้าสู่ฐานการเติบโตเดิมของตลาด
ในปี 2560 เป็นต้นไป
ในส่วนของค่ายรถยนต์ มีนโยบายทีจ่ ะขยายตลาดส่งออกเพือ่ ชดเชยตลาดในประเทศ โดยเฉพาะรถอีโคคาร์
ทีย่ งั มีแนวโน้มการเติบโต จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล และการส่งออกรถอเนกประสงค์ (PPV) ซึง่ เป็น
เซ็กเมนต์ที่ไทยเริ่มให้ความสำ�คัญและขยายสัดส่วนการส่งออกจากความนิยมที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นประเทศไทย
ยังคงมีความได้เปรียบด้านตำ�แหน่งทีต่ งั้ จากการเป็นศูนย์กลางของภูมภิ าคอาเซียน มีตลาดในประเทศขนาดใหญ่
มีซพั พลายเชนทีแ่ ข็งแกร่ง จึงดึงดูดให้คา่ ยรถยนต์ชนั้ นำ�ของโลกขยายกำ�ลังการผลิตในไทยอย่างต่อเนือ่ ง โดยค่าย
รถยนต์ญี่ปุ่น ซึ่งมีปริมาณการผลิตและยอดขายรถยนต์คิดเป็นสัดส่วนกว่า 75% ของตลาด ได้วางตำ�แหน่งให้
ไทยเป็นฐานการผลิตรถปิกอัพ 1 ตัน และรถอีโคคาร์เพื่อส่งออก นอกจากนี้ ค่ายรถยนต์จีนและยุโรปยังให้ความ
สำ�คัญกับการขยายการผลิตรถยนต์เซกเมนต์ต่างๆ ในไทยมากขึ้น
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2560
แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในหลายๆ ปัจจัย หากพิจารณาในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ตลาดส่งออกยังมีแนวโน้มที่ดี หลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ไปในปี 2558
ซึ่งกำ�หนดให้ประเทศสมาชิกปรับภาษีรถยนต์เป็นร้อยละ 0 ซึ่งทำ�ให้ยอดส่งออกเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประเทศไทย
ก็ได้เริ่มใช้อัตราภาษีสรรสามิตใหม่ อีกทั้งยังมีโครงการอีโคคาร์เฟส 2 ที่จะสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตรงตามความต้องการของตลาดโลก จึงคาดว่าจะมีการส่งออกรถยนต์จาก
ประเทศไทยมากขึ้นเป็นลำ�ดับ
ในส่วนของนโยบายภาครัฐ ซึ่งได้มีการวางแผนทางด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สำ�หรับการผลักดัน
อุตสาหกรรมรถยนต์ BEV (Battery Electric Vehicles) อย่างจริงจัง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
โดยรวม ประเทศไทยซึง่ ถือได้วา่ เป็นฐานการผลิตรถยนต์และชิน้ ส่วนสำ�คัญแห่งหนึง่ ของโลก และมีหว่ งโซ่การผลิต
ทีค่ รอบคลุมการผลิตชิน้ ส่วนทีห่ ลากหลาย จึงมีศกั ยภาพและความพร้อมทีจ่ ะต่อยอดและยกระดับไปสูเ่ ทคโนโลยี
รถยนต์ไฟฟ้า BEV ในอนาคต ซึ่งนับเป็นอีกเซกเมนต์หนึ่งที่น่าจับตามอง จะกลายเป็นรถยนต์ทางเลือกใหม่
สำ�หรับกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้สูงหรือกลุ่มระดับไฮเอนด์ที่มีความชื่นชอบและติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีในยานยนต์ใหม่ๆ
อย่างไรก็ตาม การจับมือกันของค่ายญี่ปุ่นหลายค่ายในปีที่ผ่านมา จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้การแข่งขัน
ในระดับ Global มีความเข้มข้นขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะในการพัฒนารถรุ่นต่อไปในอนาคตอันใกล้ โดยในปี
ทีผ่ า่ นมานิสสันได้ซอ้ื หุน้ ของ มิตซูบชิ ิ มอเตอร์ส มีแนวโน้มว่าทัง้ สองค่ายจะทำ�การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์รว่ มกัน
สำ�หรับรถปิคอัพรุน่ ต่อไป โดยจะเป็นการเพิม่ ความแข็งแกร่งของ Supply Chain Network และรวมถึงการร่วมมือกัน
พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ในขณะที่ มาสด้า มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น บรรลุข้อตกลงร่วมกับ อีซูซุ มอเตอร์ส
ในการพัฒนารถปิคอัพเจนเนอเรชัน่ ต่อไปร่วมกัน ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายจะช่วยยกระดับขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของอีซูซุ และช่วยรักษาความแข็งแกร่งในการตลาดของมาสด้า
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ยอดการผลิตจริงของอุตสาหกรรม

ปี

รถยนต์
ยอด
ยอดผลิต ยอดขาย
(คัน)
ในประเทศ ส่งออก
(คัน)
(คัน)

รถจักรยานยนต์
ยอด
อัตรา ยอดผลิต ยอดขาย
ในประเทศ ส่งออก
การเติบโต (คัน)
(คัน)
(คัน)
ของยอด
ผลิต
(%)

อัตรา
การเติบโต
ของยอด
ผลิต
(%)

2557 1,880,007

881,832 1,128,102

(23) 1,842,708 1,701,535

887,980

(17)

2558 1,913,002

799,632 1,204,895

2 1,807,325 1,639,090

939,980

(2)

2559* 1,476,736

556,525

(23) 1,361,328 1,350,089

653,221

(25)

900,726

*ข้อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน)
ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงต่อการดำ�เนินธุรกิจ
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทมีการทำ�สัญญารับความช่วยเหลือในด้านพึ่งพาเครื่องหมายการค้า ภายใต้ชื่อ
และ “HI-LEX” และสัญญารับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุมจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation)
เป็นลายลักษณ์อักษร
ในกรณีทไี่ ม่สามารถจัดหาจากแหล่งจำ�หน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้นอ้ ยจึงไม่คมุ้ ทีจ่ ะ
ผลิตเอง บริษทั จะสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ และชิน้ ส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ อย่างไรก็ดไี ม่มสี ญ
ั ญา
ควบคุมในการจัดซื้อวัตถุดิบระหว่างกันแต่อย่างใด
สำ�หรับความเสี่ยงด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบนั้น บริษัทสามารถจัดซื้อจากผู้ผลิตอื่นแทน
การสั่งซื้อจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นได้ แต่อาจมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ต่างจากเดิม ในปัจจุบันบริษัทได้
สรรหาแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าขนส่งและ
ภาษีนำ�เข้าลงได้
ส่วนความเสี่ยงในแง่ของสัญญาฯ ดังกล่าวนั้น บริษัทเห็นว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จะต่อสัญญาให้อย่าง
แน่นอน เนื่องจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ได้ให้คำ�รับรองเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ว่า หากสัญญาปัจจุบันหมดอายุ
จะต่อสัญญาให้อีกคราวละ 5 ปี (ซึ่งเป็นนโยบายการต่อสัญญาที่ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ใช้กับบริษัทในเครือทุก
บริษัท) ประกอบกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมทุนและเป็นพันธมิตร
ที่ดีต่อกันมาเกือบ 40 ปี ทำ�ให้มีความมั่นใจว่าไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและให้การสนับสนุน
บริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป
ด้วยเหตุนี้ ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่ำ�
2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ
บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการต่างชาติที่ย้ายฐานการผลิต
ชิ้นส่วนเข้ามาภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ปัจจัยหลักที่จะทำ�ให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถ
ในการแข่งขันได้คือ คุณภาพ ต้นทุนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และ
การบริการหลังการขายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้ก�ำ หนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส�ำ คัญ คือ
มุง่ เน้นผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูง ควบคูก่ บั การดำ�เนินงานลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดส่งทีต่ รงต่อเวลา
และการกำ�หนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ผลิตชั้นนำ�
ทีม่ ฐี านการผลิตในประเทศไทย และมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้าเหล่านีม้ าโดยตลอด ประกอบกับได้มหี อ้ งทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำ�งาน
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงต่ำ�ที่คู่แข่งขันจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขันได้ในระดับเดียวกัน เนื่องจาก
จะต้องลงทุนสูงและไม่สามารถดำ�เนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกับบริษัท
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3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ในปี 2559 บริษัทได้จัดซื้อวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมูลค่ารวม
กว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่บริษัทจัดซื้อทั้งหมด โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี้ได้รับผล
กระทบจากความผันผวนของราคาซื้อขายอันเนื่องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าว
ในตลาดโลก ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท
อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิดความผันผวนถึงขนาดที่มีนัยสำ�คัญ บริษัทสามารถจะปรับราคา
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่มีความผันผวนนั้นได้ ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนที่บริษัท
ทำ�กับลูกค้านัน้ ได้ก�ำ หนดให้บริษทั และลูกค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นครัง้ คราว เช่น ทุกๆ 6 เดือน หรือ
ทุกๆ ครั้งที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งการปรับราคาแต่ละครั้งคู่สัญญา
ทัง้ สองฝ่ายจะทำ�การตกลงร่วมกัน โดยบางครัง้ ลูกค้าจะยินยอมให้ท�ำ การปรับราคาย้อนหลังด้วย ซึง่ การปรับราคา
ได้ดงั กล่าวจะช่วยทำ�ให้ผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ ลดลง และบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายให้ผผู้ ลิต
ทำ�การลดต้นทุนเพื่อเกิดการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ซึ่งเมื่อผู้ผลิตมีความแข็งแกร่ง มีต้นทุนการบริหารจัดการ
ที่ต่ำ�แล้วก็จะสามารถควบคุมราคาขายให้มีเสถียรภาพได้แม้ราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้นก็ตาม
4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ในปี 2559 บริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบโดยนำ�เข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 33
ของยอดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด โดยบริษัทมียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด
ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตลอดทั้งปีเทียบเท่าเงินบาทจำ�นวนประมาณ 427 ล้านบาท ซึ่งทำ�ให้บริษัทมี
ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศในกรณีทอี่ ตั ราแลกเปลีย่ นมีการปรับตัวสูงขึน้
5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่
ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 7 ราย และผู้ผลิต
รถจักรยานยนต์รายใหญ่ 1 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษทั เหล่านี้คิดเป็นประมาณร้อยละ
87 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2559 ดังนั้นบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงด้านรายได้หากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง
ลดปริมาณการผลิตหรือเลิกการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทาง
การเงินและผลการดำ�เนินการของบริษัทในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำ�หรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ที่ดำ�เนินธุรกิจมากว่า 38 ปี โดยได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื่อเสียง มีเทคโนโลยีการ
ผลิตที่ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ มีห้องทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วในการดำ�เนินงาน อีกทั้งการทำ�ธุรกิจกับบริษัท
ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตสายควบคุมชั้นนำ�ของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุ่มของซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิต
ชิ้นส่วน
รถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมานานเป็นผู้ผลิตที่มี
ความน่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ครอบคลุม
ถึงอุปกรณ์และชิ้นส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะที่นั่ง ผนังประตูข้าง ฯลฯ
ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำ�ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ต่ำ�ที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหล่านี้จะเปลี่ยน
ไปสั่งซื้อจากคู่แข่งของบริษัท
บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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2559
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป

อนึ่ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยมีแผนการจะเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย
6. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอำ�นาจ
บริหารจัดการบริษัทและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/
หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท
บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒนะเมลือง
(รายละเอียดเพิม่ เติมใน : ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้ ) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ทัง้ สามกลุม่ มีการถือหุน้
ในบริษัทรวมเป็นจำ�นวน 209,469,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.63 ของทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้ว
ของบริษทั จึงทำ�ให้ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ทง้ั สามมีจ�ำ นวนหุน้ เพียงพอทีจ่ ะควบคุมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด
ไม่ว่าจะเป็นกรณีการแต่งตั้งกรรมการ หรือขอมติในเรื่องอื่นใดที่จะต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำ�หนดว่าต้องมีเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ยงั เป็นผูม้ อี �ำ นาจในการบริหารจัดการบริษทั โดยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั
ถึง 6 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน จึงมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อำ�นาจบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จ
และบริหารจัดการไปในทางที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อธุรกิจของบริษัทได้
ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นและรายย่อยจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งในประเด็นดังกล่าว บริษทั จึงได้แต่งตัง้ บุคคลภายนอกทีม่ คี วามเป็นอิสระเข้าร่วมเป็น
กรรมการบริษัท จำ�นวน 4 ท่าน จากจำ�นวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน รับหน้าที่
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
เพื่อทำ�หน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นในประเด็นที่อาจทำ�ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียประโยชน์ รวมทั้งพิจารณา
ในสรรหาบุคคลเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง และกำ�หนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น
7. ความเสี่ยงจากการชดใช้ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim)
ตามทีบ่ ริษทั มีหน้าทีใ่ นการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษทั นัน้ กรณีที่
เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนระบุให้บริษัท
ต้องชำ�ระค่าเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องนั้นๆ ซึ่งหากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัท
ชำ�ระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ ในจำ�นวนเท่ากับหรือมากกว่ายอดขายของบริษัท และศาลมีคำ�สั่งเป็นที่สุดให้
บริษัทชำ�ระเงินจำ�นวนดังกล่าว บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทั้งการที่บริษัท
ต้องร่วมรับผิดกับผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หากมีผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่องใน
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ในแต่ละปีทผี่ า่ นมาลูกค้าได้มกี ารเรียกร้องให้บริษทั ชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์อยูบ่ า้ ง
แต่เป็นจำ�นวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็นเหตุการณ์
ปกติของการดำ�เนินธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปจั จัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และเท่าที่ผา่ นมา
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ไม่เคยมีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานปกติของบริษัทแต่ประการใด นอกจากนี้บริษัทยังตระหนัก
ถึงความสำ�คัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นก่อนการส่งให้ลูกค้าบริษัทจะทำ�การตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วน และทุกๆ ครึ่งปี บริษัทจะสรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหาย เพื่อนำ�ผลลัพธ์ไป
วางแผนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในกรณี
ที่บริษัทต้องชำ�ระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ได้
8. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
การดำ�เนินการของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์เป็นสำ�คัญ ซึ่งหากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงักงัน
บริษัทก็จะได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน
เนื่องจากปัจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล
หลายประเทศจึงพยายามสนับสนุนให้เกิดการผลิตภายในประเทศตัวเองให้มากที่สุด ปัจจุบันประเทศไทยเป็น
ผู้ผลิตรถยนต์อันดับต้นๆ ของโลก มียอดผลิตในปี 2559 ประมาณเกือบ 2 ล้านคัน ภาครัฐมีนโยบายเพิ่มเติม
ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมรถยนต์ของภูมิภาคอาเซียน โดยได้ริเริ่มโครงการ
Eco Car 2 ซึ่งคาดว่าโอกาสที่อุตสาหกรรมยานยนต์จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป
9. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
บริษัทอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดแก่บริษัทคู่แข่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่อาจเกิด
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ เนื่องจากการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ขั้นตอนการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพเที่ยงตรง เพื่อให้ได้คุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ในการสั่งซื้อ
ชิ้นส่วนสำ�หรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ แต่ละรุ่นนั้น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะทำ�การ
คัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้รับคำ�สั่ง
ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต รถยนต์ และรถจั ก รยานยนต์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดอายุ ก ารผลิ ต รถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์รุ่นนั้นๆ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงรุ่นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีในการผลิตสายควบคุม และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์มากนัก
ดังนัน้ บริษทั ในฐานะทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตสายควบคุมสำ�หรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ ซึ่งดำ�เนินธุรกิจมายาวนานกว่า 38 ปี เป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ มีผลงานและ
ชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาเป็นเวลานาน จึงได้เปรียบ
คู่แข่งอื่นๆ ในการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เพื่อประกอบรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ในประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมั่นใจว่ายังสามารถจะแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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10. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน
บริษัทได้กำ�หนดนโยบายนโยบายความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน
ในด้านความปลอดภัยได้ให้ความสำ�คัญกับทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การออกแบบเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ระบบควบคุมการผลิต และระบบควบคุมการเฝ้าระวังและสัญาณเตือนภัยต่างๆ รวมถึงมีการจัดการ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับด้วยการ
จัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เป็นประจำ�อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้สง่ เสริมให้มกี จิ กรรมต่างๆ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งทางด้านความปลอดภัยทัง้ ในงาน
และนอกงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง การค้นหาจุดเสี่ยงและขจัดอันตรายก่อนการ
เริ่มงาน (Completely Check Completely Find out : CCCF) กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย
(Safety Culture) และโครงการมาตรฐานเครื่องจักรด้านความปลอดภัย (Machine Safety Activity) รวมทั้งการ
เตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินภาวะสารเคมีหกรั่วไหล เป็นต้น ตลอดจนการจัดกิจกรรม การสร้างจิตสำ�นึกด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยนอกงาน เช่น การรณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ของการดำ�เนิน
โครงการต่างๆ ทำ�ให้อุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลง การปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วน บุคลากรพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพและด้านความ
ปลอดภัย
สำ�หรับการดำ�เนินการด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมนั้น บริษัทได้จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานและติดตามคุณภาพอากาศภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตามคุณภาพอากาศโดยทั่วไปใน
พื้นที่ชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีการนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและป้องกันปัญหา
มลพิษ เช่น การจัดให้มีระบบบำ�บัดอากาศที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
พัฒนาทรัพยากรให้มีประสิทธิผลสูงสุด ลดค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการในการกำ�จัดของเสีย เช่น จัดตั้งโครงการ
3R เพื่อนำ�วัสดุที่เหลือใช้กลับมาหมุนเวียนหรือสร้างมูลค่าโดยการแปรสภาพ โดยมีการนำ�วัสดุเหลือใช้จากการ
ผลิตส่งให้ผู้มีส่วนได้เสียนำ�ไปแปรสภาพเพื่อนำ�กลับมาใช้ใหม่ การเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้โดยนำ�มาจัดทำ�
เป็นเครื่องใช้และเครื่องอำ�นวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายในบริษัท ตลอดจนการคิดค้นหาแนวทางในการ
ลดการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ�เพื่อจัดตั้งเป็น
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการพลังงาน การออกแบบกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีความปลอดภัย
กับผู้ปฏิบัติงาน ลดการเกิดของเสียอีกทั้งยังส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้มีการรณรงค์และ
สร้างจิตสำ�นึกให้กับพนักงานทุกคนในการตระหนักถึงความสำ�คัญของสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มตั้งแต่สภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 5ส และ Big Cleaning Day แล้วขยายกรอบแนวคิดไปจนถึง
การดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรม TSC รักษ์ทะเล ซึ่งได้รับการตอบรับจาก
พนักงานทุกระดับเป็นอย่างดี
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ความเสี่ยงต่อการลงทุนต่อผู้ถือหลักทรัพย์
การซื้อหลักทรัพย์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่า
นักลงทุนจึงจำ�เป็นต้องศึกษาความเสี่ยงและประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเองก่อนตัดสินใจ
ลงทุน
ความเสี่ยงหลักๆ ในการลงทุนถือหลักทรัพย์ มีดังนี้
ความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market Risk) ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะการณ์ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ และ
สภาวะดังกล่าวมีผลทำ�ให้ราคาหลักทรัพย์มกี ารผันผวนหรือเปลีย่ นแปลง เช่น สถานการณ์ทางสังคมหรือการเมือง
การจลาจล การนัดหยุดงาน ปัญหาเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อหรืออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ
ความเสีย่ งจากการดำ�เนินงานของผูอ้ อกหุน้ (Company Risk) อาจเกิดจากการบริหารกิจการไม่ได้ตาม
เป้าหมาย มีการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารหรือนโยบายการทำ�ธุรกิจ บริษทั ประสบปัญหาทางการเงิน ขาดแคลนแรงงาน
หรือมีการพึ่งพาอาศัยลูกค้ารายใหญ่บางรายมากเกินไป
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรม (Industrial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งนัก
ลงทุนสามารถลดความเสีย่ งนีไ้ ด้โดยการซือ้ หุน้ ในหลายๆ กลุม่ อุตสาหกรรม แทนการซือ้ หุน้ ในอุตสาหกรรมเดียว
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
: บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”)
เลขทะเบียนบริษัท
: 0107548000145
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุม
		 รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และ
		 รถจักรยานยนต์หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ผลิต
		 ชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่และโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
		 เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำ�บลพานทอง อำ�เภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์บริษัท
: www.thaisteelcable.com
โทรศัพท์
: (038) 447 200 - 15
โทรสาร
: (038) 185 025
ทุนจดทะเบียน
: 268,500,000 บาท
ทุนชำ�ระแล้ว
: 259,800,000 บาท
ชนิดของหุ้น
: หุ้นสามัญ
อื่นๆ
: ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบ
		 แสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th
		 หรือเว็บไซต์ของบริษัทข้างต้น

ข้อมูลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัทมิได้ถือหุ้นใดๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียน

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (02) 009 9000
โทรสาร : (02) 009 9991
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (02) 264 9090
โทรสาร : (02) 264 0789
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238
นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853
-ไม่มี-

ข้อมูลสำ�คัญอื่น

-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชี
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ผู้ถือหุ้น
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
กลุ่มจุฬางกูร
41.66%

กลุ่มพัฒนะเมลือง
12.03%

ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น

อื่น ๆ
19.37%

26.94%

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
ทุนชำ�ระแล้ว 259.80 ล้านบาท
6%
บริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จำ�กัด
ทุนชำ�ระแล้ว 11.15 ล้านเหรียญสหรัฐ

94%

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีดังนี้
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ผู้ถือหุ้น
กลุ่มจุฬางกูร
ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
กลุ่มพัฒนะเมลือง
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
นายไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข
นายดำ�รงค์ กุลธนพงศ์
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำ�กัด (มหาชน)
นางสาววราภรณ์ สงฆ์ประชา
นายเทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์
นายพิทักษ์ วีระวัฒกานนท์
นางสาวดวงพร วีระวัฒกานนท์
นางสาวพรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์
นางสุมิตรา ดำ�รงกิจชัยพร
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ
รวม

ทุนชำ�ระแล้ว
จำ�นวน 259,800,000 บาท
จำ�นวนหุ้น
ร้อยละ
108,220,900
41.66
70,000,000
26.94
31,248,900
12.03
12,625,900
4.86
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
9,374,400
3.61
259,800,000
100
บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุ: 1)
		
		
		
		

กลุ่มจุฬางกูร ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย ได้แก่
- นายสรรเสริญ จุฬางกูร ถือหุ้นจำ�นวน 83,115,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.99
- นายทวีฉัตร จุฬางกูร ถือหุ้นจำ�นวน 20,913,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.05
- นายกรกฤช จุฬางกูร ถือหุ้นจำ�นวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.54
- นายอภิชาติ จุฬางกูร ถือหุ้นจำ�นวน
192,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.07

2) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) ประกอบด้วย
			 1. Teraura Investment Co., Ltd.
ถือหุ้นร้อยละ
20.03
			 2. JP Morgan Chase Bank
ถือหุ้นร้อยละ
6.20
			 3. Teraura Scholarship Foundation
ถือหุ้นร้อยละ
4.06
			 4. Northern Trust Company
ถือหุ้นร้อยละ
3.71
			 5. Nippon Life Insurance Company
ถือหุ้นร้อยละ
3.29
			 6. BBH For Fidelity Low–Priced Stock Fund
ถือหุ้นร้อยละ
3.22
			 7. Japan Trustee Services Bank, Ltd.
ถือหุ้นร้อยละ
2.92
			 8. NISHIKAWA RUBBER CO., LTD.
ถือหุ้นร้อยละ
2.70
			 9. CMBL S.A. REMUTUAL FUNDS
ถือหุ้นร้อยละ
2.51
			10. Honda Motor CO., LTD.
ถือหุ้นร้อยละ
2.22
		
		
		
		
		

ของทุนชำ�ระแล้ว
ของทุนชำ�ระแล้ว
ของทุนชำ�ระแล้ว
ของทุนชำ�ระแล้ว

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

3) กลุ่มพัฒนะเมลือง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย ได้แก่
- นายสันติ
พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจำ�นวน 9,680,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.73 ของทุนชำ�ระแล้ว
- นายสริศ
พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจำ�นวน 9,640,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.71 ของทุนชำ�ระแล้ว
- นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจำ�นวน 9,330,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.59 ของทุนชำ�ระแล้ว
- นายชูทอง
พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจำ�นวน 2,598,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.00 ของทุนชำ�ระแล้ว

ข้อจำ�กัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำ�นวนหุ้นที่
ออกและชำ�ระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำ�นวนร้อยละ
27.15

การถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวมกันร้อยละ 48.88 ของจำ�นวนหุ้นที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทในฐานะเป็นเจ้าของมีสิทธิต่างๆ ขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน ได้แก่
- สิทธิในการได้รับใบหุ้น และสิทธิในการโอนหุ้น
- สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ตัดสินใจในการเปลีย่ นแปลง
นโยบายที่สำ�คัญของบริษัท
- สิทธิในการเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ
- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- สิทธิในส่วนแบ่งผลกำ�ไร
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น และมีนโยบายที่จะอำ�นวยความสะดวกแก่
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 25 ของกำ�ไรสุทธิหลังจากหักเงินสำ�รองต่างๆ
ทุกประเภทตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำ�เป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น
จะไม่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำ�คัญ และนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำ�ใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่
คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำ�บอกกล่าวการจ่ายเงิน
ปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนด
คาตอบแทน

ฝายพัฒนาธุรกิจ

A

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

A

ฝายบร�หารคุณภาพ

ประธาน
เจาหนาที่บร�หาร

ฝายความปลอดภัย
ชีวอนามัย
และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน

B

ฝายกำกับหลักทรัพย
และประสานงาน
ตลาดหลักทรัพย
และนักลงทุนสัมพันธ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการ
ฝายตรวจสอบ
ภายใน

ฝายสื่อสารองคกร

B

สวนงาน
ว�จัยและพัฒนา

สวนงาน
ผลิต

สวนงาน
จัดหา

สวนงาน
คุณภาพ

สวนงาน
ปฏิบัติการธุรกิจ

สวนงาน
บร�หารธุรกิจ

ฝายว�ศวกรรม

ฝายประกอบ
ชิ�นสวนการผลิต

ฝายจัดหา

ฝายประกัน
คุณภาพ

ฝายวางแผน
และควบคุม
ผลิตภัณฑใหม

ฝายบัญชี
และการเง�น

ฝายหองปฏิบัติการ

ฝายจัดเตร�ยม
ชิ�นสวนการผลิต

ฝายควบคุม
ชิ�นสวนและวัตถุดิบ

ฝายควบคุม
คุณภาพ

ฝายจัดสง

ฝายบร�หาร
ทรัพยาการบุคคล

ฝายว�ศวกรรม
การผลิต

ฝายประกันคุณภาพ
ผูผลิตชิ�นสวน

ฝายการตลาด

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายซอมบำรุง

ฝายสงออก-นำเขา

ฝายวางแผน
การผลิต
โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยจำ�นวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 มีจำ�นวน 11 ท่าน
ประกอบด้วย
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 		
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการที่เป็นอิสระ		

จำ�นวน 4 ท่าน
จำ�นวน 3 ท่าน
จำ�นวน 4 ท่าน

จำ�นวนครั้ง
จำ�นวนครั้ง การเข้
าร่วม
การประชุม
ประชุม
ประธานกรรมการ
6
3
1 นายสรรเสริญ จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6
6
2 นายสริศ
3 นายมากาโต เทราอุรา
กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
6
0
4 นายทวีฉัตร จุฬางกูร
กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
6
3
5 นายกรกฤช จุฬางกูร
กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
6
5
กรรมการ
6
6
6 นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ
1
2
2
7 นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
6
6
8 นายปริญญา ไววัฒนา
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
6
5
9 นายอภินันท์ ณ ระนอง
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6
6
10 นายฉัตรชัย เอียสกุล
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
2
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4
3
11 นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

ลำ�ดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตำ�แหน่ง

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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ลำ�ดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

จำ�นวนครั้ง
จำ�นวนครั้ง การเข้
าร่วม
การประชุม
ประชุม

ตำ�แหน่ง

กรรมการที่ออกระหว่างปี
12 นายชูทอง พัฒนะเมลือง3 รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
13 นายกวี
วสุวัต4
1
2
3
4

3
2

0
1

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2559 เมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 แต่งตัง้ นางสาวสิรณ
ิ า พัฒนะเมลือง ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการ ทดแทนนายชูทอง พัฒนะเมลือง
ทีล่ าออก มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ เป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2559
เป็นต้นไป
ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการ และตำ�แหน่งอื่นๆ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559
ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการอิสระ และตำ�แหน่งอื่นๆ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือนายทวีฉัตร จุฬางกูร หรือนายกรกฤช จุฬางกูร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ
ร่วมกับนายสริศ พัฒนะเมลือง หรือนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง หรือนายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ รวมเป็นสองคน
และประทับตราสำ�คัญของบริษัท หรือ นายสริศ พัฒนะเมลือง หรือ นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ลงลายมือชื่อ
ร่วมกับนายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ และประทับตราสำ�คัญของบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ลำ�ดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำ�แหน่ง

1
2
3
4

นายปริญญา
นายอภินันท์
นายฉัตรชัย
นายวีรวัฒน์

ไววัฒนา* ประธานกรรมการตรวจสอบ
ณ ระนอง
กรรมการตรวจสอบ
เอียสกุล
กรรมการตรวจสอบ
ขอไพบูลย์**
กรรมการตรวจสอบ

1

นายกวี

วสุวัต***

กรรมการที่ออกระหว่างปี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

จำ�นวนครั้ง
การประชุม
5
5
5
2

จำ�นวนครั้ง
การเข้าร่วมประชุม
5
5
5
2

3

1

* นายปริญญา ไววัฒนา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่
9 พฤษภาคม 2559 แต่งตั้งนายปริญญา ไววัฒนา กรรมการตรวจสอบ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งนายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ กรรมการอิสระ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป
*** ลาออกจากตำ�แหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทุกคณะ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 (กำ�หนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2559
: 23 พฤศจิกายน 2558, 18 มกราคม 2559, 8 กุมภาพันธ์ 2559, 9 พฤษภาคม 2559 และ 5 สิงหาคม 2559)

โดยมีนางเบญจมาส เทพฤทธิ์ (หัวหน้าแผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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3. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ลำ�ดับที่

ชื่อ - สกุล

1
2
3
4

นายอภินันท์
นายปริญญา
นายฉัตรชัย
นายวีรวัฒน์

ณ ระนอง
ไววัฒนา
เอียสกุล
ขอไพบูลย์*

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จำ�นวนครั้ง
การประชุม
4
4
4
2

1

นายกวี

วสุวัต**

ประธาน

3

กรรมการที่ออกระหว่างปี

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้ง
การเข้าร่วมประชุม
4
4
4
2
1

* ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2559 เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตัง้ นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ กรรมการอิสระ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
เป็นต้นไป (กำ�หนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประจำ�ปี 2559 : 23 พฤศจิกายน 2558, 9 กุมภาพันธ์ 2559, 9 พฤษภาคม 2559,
20 กันยายน 2559)
** ลาออกจากตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกคณะ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 (กำ�หนดการประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี 2559 : 23 พฤศจิกายน 2558, 9 กุมภาพันธ์ 2559, 9 พฤษภาคม 2559, 20 กันยายน 2559)

โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ) เป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน แต่งตัง้ นางกสิตา พิทกั ษ์สงคราม เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

4. คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ลำ�ดับที่

ชื่อ - สกุล

1
2
3
4

นายปริญญา
นายอภินันท์
นายฉัตรชัย
นายวีรวัฒน์

ไววัฒนา
ณ ระนอง
เอียสกุล
ขอไพบูลย์*

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จำ�นวนครั้ง
การประชุม
3
3
3
2

1

นายกวี

วสุวัต**

ประธาน

1

กรรมการที่ออกระหว่างปี

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้ง
การเข้าร่วมประชุม
3
3
3
2
-

* ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2559 เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตัง้ นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ กรรมการอิสระ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
เป็นต้นไป (กำ�หนดการประชุมคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ ประจำ�ปี 2559 : 13 ตุลาคม 2558, 3 พฤษภาคม 2559, 13 กันยายน 2559)
** ลาออกจากตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ และกรรมการทุกคณะ เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 (กำ�หนดการประชุมคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ประจำ�ปี 2559 : 13 ตุลาคม 2558, 3 พฤษภาคม 2559, 13 กันยายน 2559)

โดยมีนางกสิตา พิทักษ์สงคราม (เลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ลำ�ดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้ง
การประชุม

จำ�นวนครั้ง
การเข้าร่วมประชุม

1

นายสริศ
พัฒนะเมลือง
(กรรมการผูจ้ ดั การ/รักษาการผูจ้ ดั การทัว่ ไปอาวุโส
-ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)
นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ
(ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส-ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)
นายสุทน
เปรมปรี
(ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส-ส่วนงานผลิต)
นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
(ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส-ส่วนงานบริหารธุรกิจ)
นายสวัสดิ์
สุขะอาจิณ
(ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส-ส่วนงานจัดหา/
รักษาการผูจ้ ดั การทัว่ ไปอาวุโส-ส่วนงานคุณภาพ)

ประธาน

4

4

กรรมการ

4

4

กรรมการ

4

4

กรรมการ

4

4

กรรมการ

4

4

2
3
4
5

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะผู้บริหารของบริษัท จึงไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเบี้ยประชุมฯ
โดยมีนางเบญจมาส เทพฤทธิ์ (หัวหน้าแผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

6. ผู้บริหาร
ลำ�ดับที่

รายชื่อผู้บริหาร

1
2

นายสรรเสริญ จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง
นายสริศ

3
4
5
6

นายคาซูฮิโร
นายสุทน
นางสาวสิริณา
นายสวัสดิ์

7

นางสาวสินีนุช ศรีธรรมา

ทาเคชิตะ
เปรมปรี
พัฒนะเมลือง
สุขะอาจิณ

ตำ�แหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รักษาการผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานผลิต)
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานบริหารธุรกิจ)
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานจัดหา)
รักษาการผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานคุณภาพ)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากคณะกรรมการบริษัทลงมา
รวมถึงผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยรวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชี
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ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ เ ห็ น ชอบด้ า นกฎหมาย ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ระมั ด ระวั ง รั ก ษาผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออก
ตามวาระ
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนที่จะ
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำ�หนด
5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ กำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ และมอบหมายอำ�นาจให้กรรมการผูจ้ ดั การทำ�หน้าทีแ่ ทน
บริษัท เกี่ยวกับการดำ�เนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาอนุมัติการกำ�หนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกิจการ
7. คณะกรรมการบริษัทมีอำ�นาจพิจารณากำ�หนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำ�นาจลงนาม
ผูกพันบริษัทได้
8. พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำ�การ
อย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการตามทีเ่ ห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไข
อำ�นาจนั้นๆ ได้
9. พิจารณาอนุมัติการกำ�หนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุน
ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณาอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เมือ่ เห็นว่าบริษทั มีผลกำ�ไรสมควรพอทีจ่ ะทำ�
เช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
11. พิจารณาอนุมัติเรื่องที่มีสาระสำ�คัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ การเข้าทำ�รายการ
ระหว่างกันของบริษัท รายการที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบียนตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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12. พิจารณาอนุมัติเรื่องที่กฎหมายกำ�หนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
13. พิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ เรื่องดังต่อไปนี้
(1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำ�ธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำ�ปีของ
บริษัท
(2) ผลงานและผลประกอบการประจำ�ไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และ
พิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
(3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำ�ปีหรือ ตามอำ�นาจการอนุมัติ
(4) การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ไิ ว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทุนอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่
งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10
(5) การซือ้ และจำ�หน่ายสินทรัพย์ การซือ้ กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนทีไ่ ม่ขดั กับเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจำ�นวนที่มอบอำ�นาจให้ฝ่ายบริหารตามอำ�นาจ
การอนุมัติ
(6) การทำ�ธุรกรรมหรือการกระทำ�ใดๆ อันมีผลกระทบที่สำ�คัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิ้น
ยุทธศาสตร์การทำ�ธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
(7) การทำ�สัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำ�ธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำ�ธุรกิจปกติที่มี
ความสำ�คัญ
(8) การทำ�รายการเกีย่ วโยงกันระหว่างบริษทั บริษทั ร่วมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ส่วนทีไ่ ม่เข้าข้อกำ�หนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
(9) ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1
(10) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
(11) การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำ�คัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน
(12) การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง
(13) การกำ�หนดและการเปลี่ยนแปลงอำ�นาจอนุมัติที่มอบให้ผู้บริหารระดับสูง
(14) การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท
(15) การมอบอำ�นาจหน้าทีใ่ ห้กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการบริษทั คนใดคนหนึง่ รวมถึง
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำ�นาจหน้าที่ดังกล่าว ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำ�หนด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
(16) การแต่งตั้ง และกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
(17) การจัดให้มีและกำ�กับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
(18) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
(19) การดำ�เนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
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ประธานคณะกรรมการบริษัท
1. ทำ�หน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ทำ�หน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบที่
กำ�หนดไว้
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่
อ้างอิงตามกฎบัตรของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10)
การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ
ในปี 2559 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันที่ 26 มกราคม 2559 โดยมีคณะกรรมการ
เข้าร่วมประชุม 9 ท่านคิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 81.82 ของกรรมการทั้งหมด
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การทัว่ ไปอาวุโส และผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ฝ่ายบริหาร มีอำ�นาจหน้าที่ดำ�เนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้การมอบอำ�นาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำ�นาจที่ทำ�ให้ฝ่ายบริหาร
สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องผ่านมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับ
ของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำ�หนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำ�หนด
ขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ได้ดังนี้
1. รับผิดชอบดูแลการบริหารงานทั่วไปที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
2. บริหารกิจกรรมภายในของบริษัท รวมทั้งกำ�หนดระบบการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท
3. วางแผนและกำ�หนดโครงการด้านต่างๆ ของบริษัท
4. กำ�หนดนโยบายต่างๆ ของบริษัท เพื่อการประกอบธุรกิจโดยปกติ
5. กำ�หนดโครงสร้างในการบริหารองค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
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6. บังคับบัญชา ประสานงาน ติดตามการปฏิบัติการ การกำ�หนดหน่วยงานและกำ�หนดตำ�แหน่งหน้าที่
กำ�หนดความรับผิดชอบ และมอบหมายหน้าที่การบริหารงาน โดยคำ�นึงถึงความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
7. กำ�หนดแนวทางสำ�หรับการควบคุมการบริหารที่รัดกุมและเหมาะสม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติการบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายบริษัท
8. ดำ�เนินกิจการและบริหารงานประจำ�วันของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย
ข้อบังคับและระเบียบบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
9. ดำ�เนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ด้วยงบประมาณทีไ่ ด้รบั
อนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดี
ที่สุด
10. รายงานความก้าวหน้าจากการดำ�เนินงานตามมติ และผลการดำ�เนินงานของบริษัทที่สาคัญต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องตามกำ�หนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
11. ดำ�เนินกิจการของบริษัท ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
12. ต้องไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษทั ไม่วา่ จะทำ�เพือ่ ประโยชน์ตนหรือผูอ้ นื่ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการนั้นๆ ได้
นโยบายในการไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ
เพื่อให้กรรมการผู้จัดการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและกำ�หนดวิธีปฏิบัติในการไปดำ�รงตำ�แหน่งใดๆ
ทีบ่ ริษทั อืน่ ของกรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยให้กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่
รายงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ และการดำ�รงตำ�แหน่ง ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมตั กิ อ่ นเข้ารับตำ�แหน่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน นอกเหนือจากการรายงานส่วนได้เสียเมือ่ เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
และกรรมการผูจ้ ดั การไม่สามารถเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนมากกว่า 3 บริษทั ทัง้ นีไ้ ม่นบั รวม
บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจำ�เป็นต้องเข้าไปกำ�กับดูแลการบริหาร
จัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท

คุณสรรเสริญ จุฬางกูร

คุณมากาโต เทราอุรา

ประธานกรรมการ

คุณสริศ พัฒนะเมลือง
กรรมการ

คุณปริญญา ไววัฒนา

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณทวีฉัตร จุฬางกูร

กรรมการ

คุณสิริณา พัฒนะเมลือง

คุณอภินันท์ ณ ระนอง
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

คุณกรกฤช จุฬางกูร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

คุณคาซูฮิโร ทาเคชิตะ

คุณฉัตรชัย เอียสกุล
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

คุณวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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คณะผู้บริหาร

คุณสรรเสริญ จุฬางกูร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณสริศ พัฒนะเมลือง

คุณคาซูฮิโร ทาเคชิตะ

กรรมการผู้จัดการและ
รักษาการผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
(ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)

คุณสุทน เปรมปรี
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
(ส่วนงานผลิต)
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ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
(ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)

คุณสิริณา พัฒนะเมลือง
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
(ส่วนงานบริหารธุรกิจ)

คุณสวัสดิ์ สุขะอาจิณ
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
(ส่วนงานจัดหา) และ
รักษาการผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานคุณภาพ)

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ลำ�ดับ
ที่
1
2
3
4
5

6
7

8

9

10

11
12
13

ชื่อ - สกุล
นายสรรเสริญ
นายมากาโต
นายทวีฉัตร
นายกรกฤช
นายสริศ

จุฬางกูร
เทราอุรา
จุฬางกูร
จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง
จำ�นวนหุ้น คู่สมรส
ที่มีการ และบุตรที่
30 กันยายน 30 กันยายน ซื้อ/ขาย ยังไม่บรรลุ
2558
2559
ระหว่างปี นิติภาวะ

ประธานกรรมการ/ประธานบริษัท 83,115,000 83,115,000
0
กรรมการ
0
0
0
กรรมการ
20,532,000 20,913,400 381,400
กรรมการ
4,000,000 4,000,000
0
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/
460,200 9,640,400 9,180,200
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/รักษาการ
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
(ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)
นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ
กรรมการ/
0
0
0
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
(ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)
นายปริญญา ไววัฒนา
กรรมการอิสระ/ประธาน
0
0
0
คณะกรรมการตรวจสอบ/
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน/ประธาน
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
นายอภินันท์ ณ ระนอง
กรรมการอิสระ/
0
0
0
คณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน/
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
นายฉัตรชัย เอียสกุล
กรรมการอิสระ/
0
0
0
คณะกรรมการตรวจสอบ/
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน/คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ
นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
กรรมการอิสระ/
0
0
0
คณะกรรมการตรวจสอบ/
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน/คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ
นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง กรรมการผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
150,100 9,330,300 9,180,200
(ส่วนงานบริหารธุรกิจ)
นายสุทน
เปรมปรี
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
0
0
0
(ส่วนงานผลิต)
นายสวัสดิ์
สุขะอาจิณ
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
0
0
0
(ส่วนงานจัดหา)/รักษาการ
ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานคุณภาพ)

0
0
0
0
0

0
0

0

0

0

0
0
0

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดต่างๆ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง จะมีการ
พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนก่อน จึงจะนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำ�เนินการตามนโยบายของบริษัท
การสรรหากรรมการ
1. หลักเกณฑ์และวิธีการ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน จะพิจารณาและคำ�นึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้อง
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั โดยต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ และมีเวลาทำ�งานให้บริษทั อย่างเพียงพอ
ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดย
กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย กรรมการบริษทั จะเป็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. การแต่งตั้ง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงตามคราวออกตามวาระ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการแทนผู้ครบกำ�หนดออกตามวาระ โดยกรรมการที่ครบกำ�หนด
ออกจากตำ�แหน่งอาจได้รับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกได้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งจำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำ�นวนกรรมการจะแบ่งให้ตรง
ออกเป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจำ�นวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึง่ พ้นจากตำ�แหน่งอาจได้รบั เลือกให้
กลับเข้ามารับตำ�แหน่งอีกได้ กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกหรือปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั
นั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีถัดไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง
กรณีที่ 2 ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
3. หลักเกณฑ์และวิธีการที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
• ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
• บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
• ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
36

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและกระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
บริษัทจะคัดเลือกกรรมการจาก 2 ช่องทางคือ
1. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน จะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยก่อนเป็นอันดับแรก
หากไม่พบผู้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท จึงจะสรรหาจากแหล่งอื่นๆ
2. ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่
เมื่อได้รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการใหม่แล้ว เลขานุการคณะกรรมการฯ จะนำ�เสนอเข้า
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เพือ่ พิจารณาคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นและข้อมูลประกอบอืน่ ๆ
หากคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน มีมติเห็นชอบ จะนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมประจำ�ปีผู้ถือหุ้นต่อไป
การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมประจำ�ปีผู้ถือหุ้น ตามกำ�หนดเวลาดังนี้
ช่วงเวลา
สิงหาคม - ตุลาคม
พฤศจิกายน

มกราคม ของปีถัดไป

กิจกรรม
แจ้งชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
- คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน พิจารณา
- คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน นำ�เสนอรายชื่อต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบนำ�เสนอต่อที่ประชุมประจำ�ปีผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมประจำ�ปีผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงในกรณีตำ�แหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงที่มีความสำ�คัญว่างลง และให้เป็นไปตามแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึง
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหาร ตั้งแต่
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ จนถึงผูจ้ ดั การทัว่ ไป และเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป
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ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
หลักการ : ให้มีแผนสืบทอดตำ�แหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
วิธกี าร : เมือ่ ตำ�แหน่งผูบ้ ริหารระดับประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผูจ้ ดั การว่างลง หรือผูอ้ ยูใ่ นตำ�แหน่ง
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่งได้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งให้ผู้บริหาร
ในระดับรองลงมาทำ�หน้าที่รักษาการในตำ�แหน่งดังกล่าว โดยมีระยะเวลารักษาการไม่น้อยกว่า 3 เดือน เพื่อให้
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีเวลาสรรหาบุคคลที่สมควรเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งแทน
หากผลงานของผู้ที่รักษาตำ�แหน่งดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ
จะเสนอให้ดำ�รงตำ�แหน่งทดแทนต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบุคคลที่รักษาการดังกล่าวมีผลงาน
ไม่เป็นที่น่าพอใจ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำ�รงตำ�แหน่งต่อไป
คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ
• การศึกษาไม่ต่ำ�กว่าระดับปริญญาโท ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีระดับการศึกษาต่ำ�กว่าปริญญาโท แต่
มีคุณสมบัติด้านอื่นๆ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ว่า สมควรพิจารณาต่อไปหรือไม่
• มีประสบการณ์ในตำ�แหน่งผู้บริหารตั้งแต่กรรมการผู้จัดการขององค์กรที่มีรายได้ใกล้เคียงกับบริษัทฯ
หรือมีลักษณะอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
• มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
• มีความเป็นผู้นำ� มีวิสัยทัศน์ และมีแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ การทำ�ธุรกิจ
และวัฒนธรรมขององค์กร
• เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย ไม่เคยต้องคดีอาญา
ระดับผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป
หลักการ : ให้มีแผนสืบทอดตำ�แหน่งของผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป
วิธีการ : กำ�หนดให้ผู้บริหารในระดับตั้งแต่ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป มีการวางแผนสืบทอด
ตำ�แหน่งของตนเอง โดยถ่ายทอดความรู้ในการทำ�งานให้กับพนักงานที่มีศักยภาพ และมีแนวโน้มว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่แทนตนเองได้ ในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ การลาออก หรือการเกษียณอายุ
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และ ผู้จัดการทั่วไป
• การศึกษาไม่ต่ำ�กว่าระดับปริญญาตรี
• มีประสบการณ์ในตำ�แหน่งผูบ้ ริหารขององค์กรทีม่ รี ายได้ใกล้เคียงกับบริษทั ฯ หรือมีลกั ษณะอุตสาหกรรม
ใกล้เคียงกัน ไม่น้อยกว่า 10 ปี
• มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
• มีความเป็นผู้นำ� มีวิสัยทัศน์ และมีแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ การทำ�ธุรกิจ
และวัฒนธรรมขององค์กร
• เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย ไม่เคยต้องคดีอาญา

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร*** ที่เป็นธรรมและสมเหตุ
สมผล สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษทั และเปรียบเทียบกับบริษทั
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนี้
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(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเท่านั้น)
		 ค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้
• ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม) ในอัตราเดียวกับปี 2558 คือ
			 - ประธานกรรมการบริษัท			
เป็นเงิน 35,000 บาท
			 - กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย		
เป็นเงิน 25,000 บาท
• จ่ายบำ�เหน็จกรรมการบริษทั ในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลทีจ่ า่ ยจากผลการดำ�เนินงาน
ปี 2558
ทั้งนี้ บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ บำ�เหน็จ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาและ
กำ�กับดูแล กรรมการ
กำ�หนด
กิจการ
ค่าตอบแทน
1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร
ประธาน
105,000
177,136
กรรมการ
2. นายชูทอง พัฒนะเมลือง กรรมการ
177,136
3. นายสริศ
พัฒนะเมลือง กรรมการ
150,000
177,136
4. นายมากาโต เทราอุรา
กรรมการ
177,136
5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร
กรรมการ
75,000
177,136
6. นายกรกฤช จุฬางกูร
กรรมการ
125,000
177,136
7. นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ
กรรมการ
150,000
177,136
8. นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
50,000
0
9. นายกวี
วสุวัต
25,000
25,000
25,000
0 177,136
10. นายอภินันท์ ณ ระนอง
กรรมการ
125,000
125,000
100,000
75,000 177,136
อิสระ
11. นายปริญญา ไววัฒนา
กรรมการ
150,000
125,000
100,000
75,000 177,136
อิสระ
12. นายฉัตรชัย เอียสกุล
กรรมการ
150,000
125,000
100,000
75,000 177,136
อิสระ
13. นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
กรรมการ
75,000
50,000
50,000
50,000
0
อิสระ
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

รวม
หมายเหตุ: 1. นายวีรวัฒน์
2. นายกวี
3. นายชูทอง
4. นางสาวสิริณา

ขอไพบูลย์
วสุวัต
พัฒนะเมลือง
พัฒนะเมลือง

1,180,000

450,000

375,000

รวม

282,136
177,136
327,136
177,136
252,136
277,136
327,136
50,000
252,136
602,136
627,136
627,136
225,000

275,000 1,948,500 4,228,500

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีผลวันที่ 27 มกราคม 2559
ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการและตำ�แหน่งอื่นๆ มีผลวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการและตำ�แหน่งอื่นๆ มีผลวันที่ 2 มีนาคม 2559
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
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ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร*** ของบริษัท
ค่าตอบแทน
เงินเดือน โบนัสและอื่นๆ

ปี 2558
จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
72.23 (จำ�นวน 12 ราย)

ปี 2559
จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
73.18 (จำ�นวน 15 ราย)

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร***
• คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนมีนโยบายให้ปรับค่าตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารประจำ�ปี 2559 ในอัตราไม่เกิน 10% ของอัตราในปีก่อนหน้า
• ค่าตอบแทนของผู้บริหาร*** ระดับรองลงไป เป็นดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในปี 2559 บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้กบั ผูบ้ ริหาร*** จำ�นวน
15 ราย รวมทั้งสิ้น 73.18 ล้านบาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น
• ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
- ไม่มี –
• ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร***
เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานจ่ายสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 หรือ 5 ของ
เงินเดือน และบริษทั สมทบให้ในอัตราเท่ากัน โดยในปี 2559 บริษทั ได้จา่ ยเงินสมทบกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพสำ�หรับผู้บริหารทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 1,196,617.29 บาท
เงินประกันสังคม
ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินประกันสังคมสำ�หรับผู้บริหารทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 55,500 บาท
*** ผู้บริหารของบริษัทที่นับต่อจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
ผู้จัดการ, ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส, ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
ทั้งนี้บริษัทนำ�เสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำ�เหน็จกรรมการ และ
สิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำ�ทุกปี

นโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท และการ
กำ�กับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย แนวทางและเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ ซึง่ จะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้กรรมการทุกท่านมีศักยภาพสามารถขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์
และภารกิจของบริษทั ทีก่ �ำ หนดไว้ได้นนั้ คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ
ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในแง่การกำ�กับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ
เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ทั้งนี้กรรมการบริษัทต้องเข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ท่านต่อปี
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การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของคณะกรรมการ
ชื่อ-สกุล
1 นายสรรเสริญ จุฬางกูร
2 นายมากาโต
3 นายทวีฉัตร
4
5

6
7

8

9

เทราอุรา
จุฬางกูร

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ/
ประธานบริษัท
กรรมการ
กรรมการ

ปีที่เข้า
สถาบัน อบรม

หลักสูตรที่อบรม

รุ่นที่

-

-

-

-

109/2014

IOD

2557

77/2009

IOD

2552

42/2004

IOD

2547

108/2014

IOD

2557

26/2014

IOD

2557

227/2016

IOD

2559

9/2005

IOD

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

Director Accreditation
Program (DAP)
นายกรกฤช จุฬางกูร
กรรมการ
Director Accreditation
Program (DAP)
นายสริศ
พัฒนะเมลือง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ Director Certification
ประธานคณะกรรมการ
Program (DCP)
บริหารความเสี่ยง/รักษาการ
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
(ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)
นาย คาซูฮิโร ทาเคชิตะ
กรรมการ/
Director Accreditation
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
Program (DAP)
(ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)
นางสาว สิริณา พัฒนะเมลือง กรรมการ/
1. Financial Statements
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
for Directors (FSD)
(ส่วนงานบริหารธุรกิจ)
2. Director Certification
Program (DCP)
นายปริญญา ไววัฒนา
กรรมการอิสระ/
1. Audit Committee
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ Program (ACP)
กรรมการสรรหาและกำ�หนด 2. Director Accreditation
ค่าตอบแทน/ประธาน
Program (DAP)
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
3. Directors Certification
Program (DCP)
4. Monitoring the System
of Internal Control &
Risk Management
(MIR)
5. Role of the
Compensation
Committee (RCC)
6. AC vs การเปลีย่ นแปลง
รายงานทางการเงินปี
2554
อภินันท์
ณ ระนอง
กรรมการอิสระ/
1. Audit Committee
กรรมการตรวจสอบ/
Program (ACP)
ประธานกรรมการสรรหา
2. Director Accreditation
และกำ�หนดค่าตอบแทน/
Program (DAP)
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
3. Monitoring the System
of Internal Control &
Risk Management
(MIR)

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล
10 ฉัตรชัย

เอียสกุล

11 วีรวัฒน์

ขอไพบูลย์

ปีที่เข้า
สถาบัน อบรม

ตำ�แหน่ง

หลักสูตรที่อบรม

รุ่นที่

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน/
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน/
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

1. Director Accreditation
Program (DAP)

84/2010

IOD

2553

1. Director Accreditation 13/2014
Program (DAP)
2. Directors Certification 151/2011
Program (DCP)
3. Financial Statements 14/2011
for Directors (FSD)

IOD

2547

IOD

2554

IOD

2554

บุคลากร (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจำ�นวน 996 คน และมีพนักงานชั่วคราวที่จ้างผ่าน
บริษัทรับเหมาจ้างแรงงานอีกจำ�นวน 388 คน โดยสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
ธุรกิจ

30 กันยายน 2557
พนักงาน พนักงาน
รายเดือน ชั่วคราว

30 กันยายน 2558
พนักงาน พนักงาน
รายเดือน ชั่วคราว

30 กันยายน 2559
พนักงาน พนักงาน
รายเดือน ชั่วคราว

สายควบคุมรถยนต์

239

184

220

210

240

198

สายควบคุม - รถจักรยานยนต์

105

8

100

15

91

9

25

24

22

20

20

19

623

105

653

138

645

162

1,008

457

995

383

996

388

ชุดควบคุม-รางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ส่วนกลาง
รวมจำ�นวนพนักงาน

การเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักงานอย่างมีนัยสำ�คัญ
- ไม่มี ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำ�คัญในระยะเวลา 3 ปี
- ไม่มี –
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ นางกสิตา พิทกั ษ์สงคราม ทำ�หน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั โดยให้มอี �ำ นาจหน้าที่
ตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 โดยมีคุณสมบัติ ขอบเขตและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
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คุณสมบัติ
อ้างอิงจากกฎหมายมิได้ก�ำ หนดคุณสมบัตขิ องเลขานุการบริษทั ไว้ จึงถือเป็นหน้าทีข่ องคณะกรรมการทีจ่ ะ
ต้องดูแลรับผิดชอบให้ได้บคุ คลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิบตั หิ น้าที่ โดยเลขานุการบริษทั
ซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทมิสามารถรับหน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทอื่นๆ แต่อาจรับหน้าที่เลขานุการ
บริษัทในบริษัทย่อยได้
ขอบเขตและหน้าที่
บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัททำ�หน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ทำ�หน้าที่
ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง สนับสนุนให้ด�ำ เนินการตามหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัทกำ�หนด ดังนี้
1. ให้คำ�แนะนำ�เบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำ�เสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญ
แก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำ�เนินการให้มีการปฎิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท
และข้อพึงปฎิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มี
การปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำ�หนด
ของ กลต. และตลท.
6. จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำ�ปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
9. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีให้กับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
11. เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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การกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษั ท มุ่ ง เน้ น การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
ครอบคลุมความต้องการของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกด้าน ซึง่ สอดคล้องกับปรัชญา
ของบริษัทและวิถีแห่งการสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพือ่ ยึดถือเป็นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องทัง้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ในการดำ�เนินงานและพัฒนาองค์กรให้เติบโต
อย่างยัง่ ยืน พร้อมทัง้ ยกระดับการกำ�กับดูแลกิจการไปสูแ่ นวปฏิบตั อิ นั เป็นเลิศ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
โดยมีหลักการสำ�คัญ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสว่ นในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกีย่ วกับ
การดำ�เนินกิจการมากขึ้น เช่น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมล่วงหน้า เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เป็นต้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อย โดยเฉพาะ
นักลงทุนสถาบัน หรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ เช่น เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้า เป็นต้น
หมวดที่ 3 การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืนมากขึ้น คณะกรรมการ
จึงกำ�หนดจรรยาบรรณต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ อย่างชัดเจน อีกทัง้ จัดให้มกี ระบวนการและช่องทางในการรับ
และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษทั ให้ความสาคัญในเรือ่ งการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูก
ต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กำ�หนด
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการให้ความสำ�คัญในการตรวจสอบ ดูแล
ให้การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส กำ�หนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และกำ�หนดให้มี
หน่วยงาน Compliance Unit เพื่อทำ�หน้าที่กำ�กับการปฏิบัติงาน เป็นต้น
ในปี 2559 บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำ�กับดูแลกิจการ และจัดให้มีการอบรม
เผยแพร่ เพื่อมั่นใจได้ว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน มีความเข้าใจและสามารถนำ�แนวปฏิบัติ
ไปสูก่ ารบริหารจัดการองค์กรได้อย่างแท้จริง สามารถดาวน์โหลดคูม่ อื หลักการกำ�กับดูแลกิจการ ได้ที่
http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=4
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นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการตามแนวปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ดังนี้
1. กำ�หนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของบริษัท ทั้งระยะสั้น/ระยะยาว*
2. ตัง้ หน่วยงาน Compliance Unit
3. การลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการอยู่ ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการ
ทั้งหมด
4. เปิดเผยหลักเกณฑ์และกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการเป็นรายบุคคล และ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
*บริษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนทีช่ ดั เจน โดยในระยะสัน้ มีการกำ�หนดเป้าหมายการทำ�งานของพนักงาน
และของบริษทั ในแต่ละปีไว้ การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ านจริงทีเ่ กิดขึน้ ในปีนนั้ ๆ สำ�หรับ
ในระยะยาว บริษัทมีการจัดทำ�แผนการบริหารการเติบโตในตำ�แหน่งงานไว้ล่วงหน้า 5 ปี โดยมีแผนการพัฒนา
พนักงานเป็นรายบุคคลรองรับการเติบโตดังกล่าว ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนก็จะสอดคล้องกับแต่ละตำ�แหน่งงาน
ผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้นและนโยบายของบริษัทที่กำ�หนดไว้
เรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดังนี้
ข้อ
เรื่อง
1 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
”คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระ
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด
ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่เป็นกรรมการ
อิสระ
2 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
คณะกรรมการควรกำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ใน
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
3 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
คณะกรรมการควรกำ�หนดให้กรรมการอิสระมี
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี
นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
อิสระครั้งแรก

แนวทางการดำ�เนินการ

ไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากไม่สอดคล้อง
และไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง

4 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
คณะกรรมการควรเลือกกรรมการอิสระดำ�รง
ตำ�แหน่งประธานกรรมการ

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
บริษัทยึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่
ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยคำ�นึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ทำ�กิจกรรมต่างๆ เพื่อมีส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อมการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมและชุมชนเพื่อนำ�
ไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Corporate
Social Responsibility: CSR) ดังนี้

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทดำ�เนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และหลักปรัชญา
ของบริษัท โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ดำ�เนินการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการ
ดำ�เนินการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา รวมถึงการส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน

การต่อต้านการทุจริต
บริษัทต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายต่อการคอร์รัปชั่นของบริษัท
อย่างเคร่งครัด

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิ
มนุษยชนอืน่ ๆ นอกจากนีย้ งั มีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน ปฏิบตั ติ าม
นโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย อีกทั้งสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงาน และสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน
ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้
เงื่อนไขที่เป็นธรรมและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้า
ไม่นำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั ถือเป็นภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ �ำ คัญในการสนับสนุนให้มกี ารจัดกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการตอบแทนและคืนกำ�ไรสู่สังคม

การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักและให้ความสำ�คัญ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในกระบวนการธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
บริษทั สนับสนุนการสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมทีส่ ร้างความสมดุลของการดำ�เนินธุรกิจกับสิง่ แวดล้อม
เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
ข้างต้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น
• โดยในปี 2559 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ
• มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น และบริษัทได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตใน
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยประกาศเจตนารมณ์
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และได้รับรองการเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
• บริษัทกำ�หนดนโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และจัดทำ�จรรยาบรรณธุรกิจ
ซึ่งครอบคลุมประเด็นการให้ หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
• พนักงานทุกระดับ ทุกคนของบริษัท จะได้รับการอบรมคู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วย
จรรยาบรรณธุ ร กิ จ ในวั น ปฐมนิ เ ทศ ตามแผนการฝึ ก อบรมตามสายอาชี พ ประจำ � ปี เพื่ อ ปลู ก ฝั ง
จรรยาบรรณการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ร ตลอดจนสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ
ผลเสีย ของการต่อ ต้านการทุจริตและการคอร์รัป ชั่น อีก ทั้งมีก ระบวนการดำ�เนินการเมื่ อมี ก าร
ร้องเรียนและนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (รายละเอียดตามคู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการ)

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภารกิจของบริษัท "ด้านองค์กร - มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้" ซึ่งมุ่งมั่นและส่งเสริมให้
บุคลากรของบริษัทได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งความสามารถในการปฏิบัติงานและการดำ�เนินชีวิต
ประจำ�วัน เป็นไปตามปรัชญาของบริษทั และรูจ้ กั คุณค่าของคน สังคม สิง่ แวดล้อม จริยธรรม ความรู้ และคุณภาพ
เพื่อใช้เป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปรัชญา
สร้างสมดุลระหว่างการทำ�งานและชีวิต
สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน
ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี

การจัดทำ�รายงาน
บริษทั จัดทำ�รายงานความยัง่ ยืน ในปี 2559 ตามแนวทางการจัดทำ�รายงานแห่งความยัง่ ยืนตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และอ้างอิงแนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Version 4.0
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในระหว่างปี 2559 โดย
ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
ความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยอ้างอิงจากแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งที่ประชุม
มีความเห็นว่า “บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท”
มีสาระสำ�คัญดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร
บริษทั ได้ก�ำ หนดเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ ได้แก่ การกำ�หนดแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์
องค์กร งบประมาณประจำ�ปี และดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำ�เร็จของงาน (Key Performance Indicator : KPI)
โดยพิจารณาความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ มีการกำ�หนดโครงสร้างองค์กรให้
สนับสนุนการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหาร และสนับสนุนให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
การแบ่งแยกหน้าที่ส่วนงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และมีงานตรวจสอบภายใน
ซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ทบทวนคู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสื่อสารให้
พนักงานทุกคนรับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบด้วย
สำ�หรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในบริษัท รวมทั้งกำ�หนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน และตรวจพบการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทได้กำ�หนดนโยบาย กรอบ หลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้
บริ ษั ท บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ โดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี อำ � นาจหน้ า ที่ ส อดส่ อ งดู แ ลการบริ ห าร
ความเสี่ยงของบริษัท และผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบกำ�หนดวัตถุประสงค์ของฝ่าย และ
จัดทำ�ตารางการประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก กำ�หนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้ง
จัดทำ�รายงานทีเ่ กีย่ วกับความเสีย่ งตามกระบวนการบริหารความเสีย่ งทีถ่ อื ปฏิบตั ิ ทัง้ มีสว่ นร่วมในการพัฒนาการ
บริหารความเสีย่ งเพิม่ โอกาสแห่งความสำ�เร็จ และลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อการดำ�เนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
โดยกำ�หนดให้มกี ารติดตามการบริหารความเสีย่ งของฝ่ายต่างๆ ทุกไตรมาส และรายงานผลการบริหารความเสีย่ ง
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง มีหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารได้กำ�หนดระเบียบปฏิบัติ
งานต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสร้างระบบควบคุมการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบ
สารสนเทศ ซึ่งระบุขอบเขต อำ�นาจหน้าที่ และลำ�ดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน
รวมทัง้ คำ�นึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและอนุมตั แิ ผนการ
ตรวจสอบประจำ�ปี พิจารณาประเด็นสำ�คัญ โดยเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข
มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก
กรณีที่มีการทำ�ธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้กำ�หนดให้กรรมการ และผู้บริหาร
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยต้องพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น สำ�หรับผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง
และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทกำ�หนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่สำ�คัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ
โดยการจัดส่งข้อมูลนำ�เสนอ พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการเพื่อศึกษาประกอบการ
ตัดสินใจล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถ
ติดต่อขอข้อมูลอื่นได้ นอกจากนี้บริษัทได้จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน
เป็นหมวดหมู่ และไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้
บริษัทมีกระบวนการติดต่อสื่อสารกับภายนอกบริษัท และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษ หรือลับ
เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล/เบาะแสเกี่ยวกับทุจริต หรือคอร์รัปชั่นแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

5. ระบบการติดตาม
บริษทั ได้มกี ารติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า ผลการปฏิบตั งิ านเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำ�หนดไว้ ระบบควบคุมภายในยังมีประสิทธิภาพ โดยกำ�หนดให้ฝ่ายบริหารจัดทำ�รายงานการดำ�เนินงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายไตรมาส หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ ซึ่งในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบกำ�หนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
อย่ า งสม่ำ � เสมอ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน
สรุป คือ บริษัทได้จัดทำ�และรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งทบทวนความมีประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำ�เสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำ�เนินการ การกำ�กับดูแล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งบริษัทมีการตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน (บริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จำ�กัด และบริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำ�กัด) และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทดำ�เนินการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำ�ปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้ง
เรื่องทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายบริหารระบุให้ตรวจสอบกรณีพเิ ศษ และมอบหมายให้ฝา่ ยตรวจสอบภายใน
ของบริษัทติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
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ตรวจสอบ ซึง่ จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2559 ซึง่ จัดทำ�โดยผูใ้ ห้บริการงานตรวจสอบภายในและฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นความผิดพลาดทีเ่ ป็นนัยสำ�คัญ บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีร่ ดั กุมเพียงพอ
มีบคุ ลากรอย่างเพียงพอทีจ่ ะดำ�เนินการตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบตั ติ าม
ระเบียบข้อกำ�หนด และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องของหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง และได้มกี ารป้องกัน
ทรัพย์สิน มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำ�ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำ�นาจ รวมทั้งได้มีการปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิด
เพื่อให้บริษัทมีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ได้สามารถรายงานการพบเห็น
การคอร์รปั ชัน่ /แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน การทุจริต การกระทำ�ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือนโยบายบริษทั หรือ
การเรียกร้องการถูกละเมิดสิทธิ หรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียโดยผ่านช่องทางดังนี้
ติดต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เว็บไซต์ของบริษัท
: www.thaisteelcable.com (หัวข้อ แจ้งเบาะแส)
ไปรษณีย์
: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
		 700/737 หมู่ 1 ต. พานทอง อ. พานทอง จ.ชลบุรี 20160
กล่องรับความคิดเห็น

(กล่องแดง) สำ�หรับพนักงานบริษัททุกระดับ
นำ�ส่งได้ที่ ณ อาคารสำ�นักงาน และอาคารโรงงาน

โดยเบาะแสข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและดำ�เนินการตามความเหมาะสม
โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไปโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้ง รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับและมีมาตรการ
คุ้มครองผู้แจ้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการแจ้งดังกล่าวอย่างแน่นอน
บริษัทให้ความสำ�คัญกับการเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับและได้กำ�หนดขั้นตอนการรับเรื่องและการ
สอบสวน ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวด้วยเท่านั้น บริษัทจะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและกำ�กับการปฏิบัติงานภายใน หรือเปิดเผยตามคำ�สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย
ตามคำ�สั่งศาล และ/หรือตามคำ�สั่งของสำ�นักงาน ก.ล.ต, ตลท. หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงาน
กำ�กับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่�ำ เสมอ
ตามความเหมาะสมต่อไป

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำ�คัญกับเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนสำ�คัญในการ
เสริมสร้างการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนัน้ บริษทั จึงได้ก�ำ หนดนโยบายการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในขึน้ (เปิดเผย
ในคูม่ อื หลักการกำ�กับดูแลกิจการ) เพือ่ เป็นการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในทีส่ �ำ คัญของบริษทั ทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือผูอ้ นื่ และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคนถือปฏิบัติ ตลอดจนกำ�หนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์
ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ� รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำ�ปี
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รายการระหว่างกัน
ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันตามประจำ�ปี 2559 แล้วมีความเห็นว่า
รายการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และบริการรวมถึงรายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติ
ของบริษัท และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจำ�เป็นต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำ�รายการ
ดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำ�คัญ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของ
รายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ จะถูกกำ�หนดให้เป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขัน
หรือเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันต้องอยู่บนพื้นฐานของ
ความจำ�เป็น มีความสมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก กรณีที่
มีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
จำ�เป็นในการเข้าทำ�รายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ
ให้เป็นไปตามลักษณะการดำ�เนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก
หรือราคาตลาด และในกรณีทมี่ รี ายการระหว่างกันทีม่ สี าระสำ�คัญ บริษทั จะจัดให้ผา่ นการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำ�นาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบ
การตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทัง้ จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตบริษัทอาจมีความจำ�เป็นที่จะต้องเข้าทำ�รายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สัง่ หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำ�หน่ายไป กรณีการเข้าทำ�รายการระหว่างกัน
ที่เกิดขึ้นเป็นปกติ เช่น การจ้างผลิตชิ้นงาน การซื้อผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และการขายผลิตภัณฑ์ เป็นรายการที่
เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้า
โดยทัว่ ไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงือ่ นไขทีเ่ หมาะสม ให้มคี วามยุตธิ รรม สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบเทียบ
กับราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ของรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการ
ทีเ่ กิดขึน้ เป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำ หนดให้มกี ารตรวจสอบการทำ�รายการระหว่างกันโดยว่าจ้าง
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ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดำ�เนินการตรวจสอบว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท และเป็นไปตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทำ�รายการระหว่างกันที่ไม่เข้าข่ายรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติดังกล่าวข้างต้น
บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการ
ระหว่างกัน และการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการ
ดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำ�นาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัท
จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำ�นาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้
ความชำ�นาญพิเศษ จะถูกนำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้
มีความมั่นใจว่าการเข้าทำ�รายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำ�รายการที่บริษัทได้คำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียฯ
บริษัทกำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องดำ�เนินการรายงานการมีส่วนได้เสีย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังต่อไปนี้
1. รายงานครั้งแรกภายใน 15 วันนับจากคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแบบรายงานฯ
2. แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกๆ ครั้ง ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลเพื่อนำ�เสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานฯ

จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ด้วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริมให้บริษทั เป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทั้งในเรื่องการดำ�เนินธุรกิจและเรื่องบุคลากร บริษัทจึงกำ�หนดแนวทางการปฏิบัติสำ�หรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานเพื่อยึดถือปฏิบัติในการดำ�เนินงาน ซึ่งอยู่ในคู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบงบทางการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) และข้อมูล
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอและใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังอย่างดีที่สุดในการจัดทำ� รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็น
ของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
ในการนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัทประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
มีความเชื่อถือได้ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(นายสริศ พัฒนะเมลือง)
กรรมการผู้จัดการ
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(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ

คำ�อธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2559
ฐานะทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

2557

ณ 30 ก.ย. 57

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของรวม
อัตราส่วน
อัตราส่วนกำ�ไรขั้นต้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนหนี้ต่อทุน

2558

1,231.86
2,700.94
959.18
1,013.54
1,687.40
2557

(1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57)

18.32%
7.48%
1.28
0.60

2559

ณ 30 ก.ย. 58

ณ 30 ก.ย. 59

1,377.64
2,790.53
1,074.22
1,140.54
1,649.99

1,440.46
2,750.99
931.59
1,112.38
1,638.61

2558

2559

(1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)

(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)

17.92%
8.75%
1.28
0.69

17.35%
8.37%
1.55
0.68

อัตราส่วนกำ�ไรขั้นต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2559 ต่ำ�กว่าปี 2558 เนื่องจากต้นทุนขายลดลง
ในสัดส่วนที่น้อยกว่ายอดขาย
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ของปี 2559 ต่ำ�กว่าปี 2558 เนื่องจากกำ�ไรสุทธิที่
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ของปี 2559 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2558 เนื่องจากบริษัททำ�การ
กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้ในการลงทุน และมีการจ่ายชำ�ระเงินกู้ระยะสั้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2559 ใกล้เคียงกับปี 2558
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ผลการดำ�เนินงาน
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการขาย

2557

(1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57)

% ต่อ
ยอดขาย

2558

(1 ต.ค. 57 30 ก.ย. 58)

% ต่อ
ยอดขาย

2559

(1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 59)

% ต่อ
ยอดขาย

2,731.86

100.00%

2,828.12

100.00%

2,724.17

100.00%

รายได้อื่น

28.18

1.03%

37.40

1.32%

32.57

1.20%

ต้นทุนขาย

-2,231.35

-81.68%

-2,321.21

-82.08%

-2,251.53

-82.65%

-387.52

-14.19%

-382.51

-13.53%

-343.31

-12.60%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

-14.56

-0.53%

-16.00

-0.57%

-16.80

-0.62%

ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล

-0.45

-0.02%

-1.36

-0.05%

-7.90

-0.29%

126.15

4.62%

144.44

5.11%

137.19

5.04%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

-5.69

-0.21%

126.15

4.62%

144.44

5.11%

131.51

4.83%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

กำ�ไรสำ�หรับงวด
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการเปลีย่ นแปลง
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขายในปี 2559 เท่ากับ 2,724.17 ล้านบาท ลดลง 103.95 ล้านบาท หรือลดลง 3.68% เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงมีความไม่แน่นอน และสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย
ยังไม่ฟื้นตัว
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของปี 2559 เท่ากับ 131.51 ล้านบาทต่ำ�กว่าปี 2558 ที่มีกำ�ไรสุทธิ 144.44 ล้านบาท
หรือลดลง 8.96% เนื่องจากยอดขายลดลง และมีผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการเรื่องผลประโยชน์
พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เท่ากับ 5.69 ล้านบาท
ในปี 2559 บริษทั มีการลงทุนวิจยั และพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นจำ�นวนทัง้ สิน้ 1.9 ล้านบาท
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยมีการปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และคาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่องในปีหน้า โดยการสนับสนุนจากภาครัฐน่าจะส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่เป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีความสำ�คัญปรับตัวดีขึ้นตามลำ�ดับ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ
งบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุ
เรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถ
จัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ กำ�หนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดด้านจรรยา
บรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึง
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงิน
โดยรวม

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

57

2559
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ผลการดำ�เนินงานและ
กระแสเงินสดสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระ
สำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

พูนนารถ เผ่าเจริญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
กรุงเทพฯ: 22 พฤศจิกายน 2559
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี

(หน่วย: บาท)
2558

2559

7.1
7.2
8
9

506,856,901
200,502,565
488,318,415
235,965,414
8,815,339
1,440,458,634

648,179,430
101,681
479,462,536
243,031,997
6,865,668
1,377,641,312

10
11
12
13
22

25,704,000
129,315,735
1,104,011,855
25,613,985
12,854,924
13,035,628
1,310,536,127
2,750,994,761

25,704,000
131,478,984
1,181,633,750
28,538,750
9,863,742
35,672,386
1,412,891,612
2,790,532,924

14
15
16

300,000,000
551,099,823
64,920,000

500,000,000
552,142,822
-

17

4,075,307

4,444,028

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 268,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)
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11,496,184
931,591,314

17,637,018
1,074,223,868

16

113,440,000

-

17
18
19

8,837,804
45,883,951
12,535,702
101,456
180,798,913
1,112,390,227

11,496,899
38,056,250
16,631,627
136,456
66,321,232
1,140,545,100

268,500,000

268,500,000

259,800,000
464,870,185

259,800,000
464,870,185

26,850,000
887,084,349
1,638,604,534
2,750,994,761

26,850,000
898,467,639
1,649,987,824
2,790,532,924

20

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: บาท)
2558

2559
กำ�ไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (หุ้น)

2,724,168,855
32,571,263
2,756,740,118

2,828,120,158
37,399,883
2,865,520,041

2,251,532,605
68,296,433
275,016,872
2,594,845,910
161,894,208
(16,795,985)
145,098,223
(7,902,686)
137,195,537

2,321,212,601
81,272,142
301,237,360
2,703,722,103
161,797,938
(15,997,121)
145,800,817
(1,357,099)
144,443,718

(5,688,827)
131,506,710

144,443,718

0.53

0.56

259,800,000

259,800,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: บาท)
กำ�ไรสะสม
ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

259,800,000
259,800,000

464,870,185
464,870,185

26,850,000
26,850,000

935,883,841 1,687,404,026
144,443,718 144,443,718
144,443,718 144,443,718
(181,859,920) (181,859,920)
898,467,639 1,649,987,824

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

259,800,000
259,800,000

464,870,185
464,870,185

26,850,000
26,850,000

898,467,639 1,649,987,824
137,195,537 137,195,537
(5,688,827)
(5,688,827)
131,506,710 131,506,710
(142,890,000) (142,890,000)
887,084,349 1,638,604,534

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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จัดสรรแล้ว สำ�รองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
กำ�ไรจากการจำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายอุปกรณ์
สำ�รองจากการประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
จ่ายสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

2559

(หน่วย: บาท)
2558

145,098,223

145,800,817

156,247,288
(678,283)
596,518
(4,826,059)
(3,209,474)
10,628,696
(1,613,262)
(1,260,941)
16,795,985

150,510,329
1,604,147
951,005
(4,468,260)
1,479,630
4,435,379
(1,050,114)
(1,055,328)
15,997,121

317,778,691

314,204,726

(6,603,664)
6,470,065
(1,949,671)
(14,963,972)

14,289,664
75,933,214
(256,294)
(31,463,172)

3,678,137
(4,625,594)
(921,450)
298,862,542
(8,852,939)
(16,809,914)
(12,045,992)
261,153,697

22,494,660
7,560,807
(767,838)
401,995,767
(2,392,515)
(15,994,763)
(1,524,766)
382,083,723

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปอุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)
2558

(200,400,884)
(44,129,393)
(4,882,070)
14,965,196
1,260,941
(233,186,210)

(1,030)
(62,389,503)
(3,777,549)
25,849,040
1,055,328
(39,263,714)

(200,000,000)
200,000,000
(21,640,000)
(4,760,016)
(142,890,000)
(169,290,016)
(141,322,529)
648,179,430
506,856,901
-

100,000,000
(18,750,000)
(6,792,137)
(181,859,920)
(107,402,057)
235,417,952
412,761,478
648,179,430
-

4,667,877
1,498,000
234,200
37,600,731

482,719
7,840,602
8,299,254
5,526,000
48,921,409

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
1.

ข้อมูลทั่วไป
บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เป็นบริษทั มหาชนซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ �ำ เนาในประเทศไทย
ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำ�หน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่
700/737 หมู่ที่ 1 ตำ�บลพานทอง อำ�เภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

2.

เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ �ำ หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษา
อังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เริ่ ม มี ผ ลบั ง คั บ ในปี บั ญ ชี ปั จ จุ บั น และที่ จ ะมี ผ ลบั ง คั บ ในอนาคต
มีรายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้นำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2558 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้
มีเนือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนำ�มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้น บางฉบับมีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการสำ�คัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำ�หนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำ�ไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาต
ให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำ�ไรขาดทุน หรือในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอย
รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนก็ได้
มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯ รับรู้รายการกำ�ไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่
แต่เดิมแล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้กำ�หนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตาม
ข้ อ กำ � หนดของมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น กิ จ การจะต้ อ งวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมนั้ น ตามหลั ก การของ
มาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
(ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จำ�นวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้
สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่า มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินเมื่อนำ�มาถือปฏิบัติ

4.

นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำ�คัญของความเป็น
เจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำ�กับสินค้าโดยไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มสำ�หรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำ�หนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัด
ในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับ
ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไ ม่ ไ ด้ ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าสำ�เร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับ
ต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะต่ำ�กว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการคำ�นวณต้นทุนของเงินลงทุน
4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำ�รายการ
หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำ�นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี และ 40 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการ
คำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจำ�นวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำ�หน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
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4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำ�นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน

-

20 ปี

อาคาร

-

20, 40 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคาร

-

5 - 20 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์

-

3 - 20 ปี

เครื่องมือและเครื่องใช้

-

3 - 10 ปี

แม่พิมพ์

-

3 - 10 ปี

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำ�นักงาน

-

3 - 10 ปี

ยานพาหนะ

-

5 - 10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง
บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำ�หน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำ�หน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำ�ไรหรือขาดทุน
จากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์น้ัน
ออกจากบัญชี
4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริษัทฯตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้
ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำ�หน่ายและวิธีการตัดจำ�หน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำ�หน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไร
หรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดมีดังนี้
						อายุการให้ประโยชน์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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3 - 10 ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำ นาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ยั ง หมายรวมถึ ง บริ ษั ท ร่ ว มและบุ ค คลที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำ�ให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำ�คัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำ�นาจในการวางแผนและควบคุมการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
4.10 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำ�กว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่าย
จะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน
จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใด
จะต่ำ�กว่า
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน จำ�นวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
กำ�ไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.11 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กาํ ไรและขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงในอัตราแลกเปลีย่ นได้รวมอยูใ่ นการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำ�การประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุน
จากการด้อยค่าเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์มมี ลู ค่าต่�ำ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นน้ั
ทัง้ นีม้ ลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการ
ใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
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หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้กำ�หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้ อ งไม่ สู ง กว่ า มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ที่ ค วรจะเป็ น หากกิ จ การไม่ เ คยรั บ รู้ ผ ลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของ
สินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้
ไปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนทันที
4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด
รายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริ ษั ท ฯมี ภ าระสำ � หรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต้ อ งจ่ า ยให้ แ ก่ พ นั ก งานเมื่ อ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำ�หนด
ระยะเวลา บริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำ�หรับพนักงาน
บริษทั ฯคำ�นวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำ�การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
บริษัทฯรับรู้ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ในกำ�ไรหรือขาดทุน
4.14 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษั ท ฯจะบั น ทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูก พันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุก ารณ์ในอดีต
ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริ ษั ท ฯบั น ทึ ก ภาษี เ งิ น ได้ ปั จ จุ บั น ตามจำ � นวนที่ ค าดว่ า จะจ่ า ยให้ กั บ หน่ ว ยงานจั ด เก็ บ ภาษี ข องรั ฐ
โดยคำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษี
ที่ยังไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ
ที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทำ�การปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีกำ�ไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อ
โอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วม
ในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไี่ ม่มตี ลาดทีม่ สี ภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้อง
กับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำ�มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
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ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอืน่ ทีส่ ามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำ�เป็นในการโอนรายการระหว่างลำ�ดับชั้นของ
มูลค่ายุตธิ รรมสำ�หรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีถ่ อื อยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานทีม่ กี ารวัดมูลค่ายุตธิ รรม
แบบเกิดขึ้นประจำ�

5.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ
ในการจั ด ทำ � งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่า ยบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ที่สำ�คัญมีดังนี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือ
รับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำ�นึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ
หนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการคำ�นวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องทำ�การประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สิ น ทรั พ ย์ นั้ น ในการนี้ ฝ่ า ยบริ ห ารจำ � เป็ น ต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคาดการณ์ ร ายได้ แ ละ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ
ควรรับรูจ้ �ำ นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำ�นวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำ�นวนกำ�ไรทางภาษี
ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่
ของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ ระยะยาว
อื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการ
ประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลีย่ นแปลง
ในจำ�นวนพนักงาน เป็นต้น
คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย โดยคดีอยู่ระหว่างการดำ�เนินการ
เพื่อฟ้องร้องในชั้นศาล ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้อง

6.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขทางการค้ า และเกณฑ์ ต ามที่ ต กลงกั น ระหว่ า งบริ ษั ท ฯและบุ ค คลหรื อ กิ จ การ
ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขาย
ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำ�เร็จรูป
ซื้อสินทรัพย์
ค่าลิขสิทธิ์

2559

2558

241
418
1
37

189
404
1
44

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกำ�หนดราคา
ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ

ยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 มีรายละเอียด
ดังนี้

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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2559
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)
2558

42,582

40,415

108

94

70,027

74,007

619

462

9,600

11,037

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

7.

2559
69,807
3,577
73,384

2558
92,449
2,546
94,995

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว

7.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม
74

2559
325
506,532
506,857

2558
316
647,863
648,179

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี
(2558: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.375 ต่อปี)
7.2 เงินลงทุนชั่วคราว
ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำ�กับธนาคารหลายแห่ง ซึ่งถึงกำ�หนดจ่ายคืนภายในระยะเวลามากกว่า
3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้

8.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
2558

42,270
312
42,582

40,415
40,415

416,154

403,368

217
5
13,935
430,311
(13,935)
416,376
458,958

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

108
56,165
56,273
(26,913)
29,360
488,318

94
58,251
58,345
(26,913)
31,432
479,463
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9.

สินค้าคงเหลือ
การปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ราคาทุน

(หน่วย: พันบาท)
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2559

2558

2559

2558

2559

2558

สินค้าสำ�เร็จรูป

65,318

72,425

(2,572)

(1,302)

62,746

71,123

สินค้าระหว่างผลิต

30,373

37,499

(46)

(163)

30,327

37,336

122,708

119,218

(1,126)

(1,683)

121,582

117,535

13,272

8,233

-

-

13,272

8,233

8,038

8,805

-

-

8,038

8,805

239,709

246,180

(3,744)

(3,148)

235,965

243,032

วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่างทาง
อะไหล่
รวม

10. เงินลงทุนระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)
ชื่อบริษัท

ลักษณะ จัดตั้งขึ้น
ธุรกิจ ในประเทศ

ทุนชำ�ระแล้ว
2559

2558

Hi-Lex Vietnam
ผลิต
เวียดนาม
Co., Ltd. ชิน้ ส่วนยาน
USD
USD
ยนต์
11,150,000 11,150,000
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สัดส่วนเงินลงทุน
2559

2558

ร้อยละ

ร้อยละ

6.28

6.28

ราคาทุน
2559

2558

25,704

25,704

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯได้แก่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่
30 กันยายน 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

รวม

93,510
(4,076)
89,434

161,877
(121,995)
39,882

255,387
(126,071)
129,316

93,510
(4,076)
89,434

161,877
(119,832)
42,045

255,387
(123,908)
131,479

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนสำ�หรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ค่าเสื่อมราคา
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2559
131,479
(2,163)
129,316

(หน่วย: พันบาท)
2558
133,673
(2,194)
131,479

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

ที่ดิน
อาคาร
รวม

2559
264,000
82,400
346,400

(หน่วย: พันบาท)
2558
264,000
82,400
346,400

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งใช้เกณฑ์ราคาตลาดสำ�หรับที่ดินและใช้เกณฑ์วิธีต้นทุน
ทดแทนสำ�หรับอาคาร
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
เครื่องตกแต่ง
เครื่องจักร
ติดตั้ง
อุปกรณ์
อุปกรณ์
สินทรัพย์
ที่ดินและ อาคารและ
โรงงาน
สำ�นักงาน
ระหว่าง
ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์
และอุปกรณ์
ติดตั้ง
ที่ดิน
อาคาร
โรงงานอื่น ยานพาหนะ ดำ�เนินงานอื่น และก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน
1 ตุลาคม 2557

140,922

567,322

1,083,345

31,349

100,255

95,920

2,019,113

1,475

1,855

2,137

405

1,717

62,158

69,747

-

-

(108,801)

-

(5,764)

(45)

(114,610)

584

5,552

170,865

4,863

1,510

(139,978)

43,396

142,981

574,729

1,147,546

36,617

97,718

18,055

2,017,646

ซื้อเพิ่ม

-

480

1,216

-

3,511

35,752

40,959

จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย

-

-

(17,307)

(16,109)

(1,152)

(108)

(34,676)

โอนเข้า (ออก)

-

649

77,200

-

799

(41,048)

37,600

142,981

575,858

1,208,655

20,508

100,876

12,651

2,061,529

1 ตุลาคม 2557

27

128,414

570,924

25,961

65,605

-

790,931

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

36

15,718

106,242

4,131

12,183

-

138,310

ส่วนที่จำ�หน่าย

-

-

(87,699)

-

(5,530)

-

(93,229)

30 กันยายน 2558

63

144,132

589,467

30,092

72,258

-

836,012

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

36

15,973

116,296

2,820

10,918

-

146,043

ส่วนที่จำ�หน่าย

-

-

(7,837)

(15,631)

(1,070)

-

(24,538)

30 กันยายน 2559

99

160,105

697,926

17,281

82,106

-

957,517

30 กันยายน 2558

142,918

430,597

558,079

6,525

25,460

18,055

1,181,634

30 กันยายน 2559

142,882

415,753

510,729

3,227

18,770

12,651

1,104,012

ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
30 กันยายน 2558

30 กันยายน 2559
ค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับ

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับ

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2558 (จำ�นวน 123 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

138,310

2559 (จำ�นวน 132 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

146,043

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำ�นวนเงิน 8 ล้านบาท (2558: 9 ล้านบาท)
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯมีอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำ�นวนเงินประมาณ 360 ล้านบาท
(2558: 288 ล้านบาท)

13. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง

73,246
(51,373)
21,873

3,741
3,741

76,987
(51,373)
25,614

71,871
(43,332)
28,539

-

71,871
(43,332)
28,539

รวม

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำ�หรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า - ราคาตามบัญชี
ตัดจำ�หน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2559
28,539
5,116
(8,041)
25,614

(หน่วย: พันบาท)
2558
20,943
12,077
5,526
(10,007)
28,539

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่า
การเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำ�นวนเงิน 6 ล้านบาท (2558: 8 ล้านบาท)

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

79

2559
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป

14. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
(หน่วย: พันบาท)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
MMR

2559
300,000

2558
500,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเป็นเงินกู้ยืมสกุลบาทและไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม

2559
70,027
324,389
35,426
121,258
551,100

(หน่วย: พันบาท)
2558
74,007
309,286
38,212
130,638
552,143

16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
(หน่วย: พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

การชำ�ระคืน
ชำ�ระคืนเป็นงวดทุกเดือน เดือนละ 5.41 ล้านบาท
3.90
เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี

2559

2558

178,360
(64,920)

-

113,440

-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
บวก: กู้เพิ่มระหว่างปี
หัก: ชำ�ระคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
80

200,000
(21,640)
178,360

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น
การดำ�รงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระหนี้ให้เป็นไปตาม
อัตราที่กำ�หนดในสัญญา เป็นต้น เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน

17. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำ�หน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี

2559
14,296
(1,383)
12,913
(4,075)
8,838

(หน่วย: พันบาท)
2558
17,990
(2,049)
15,941
(4,444)
11,497

บริษทั ฯได้ท�ำ สัญญาเช่าการเงินกับบริษทั ลีสซิง่ เพือ่ เช่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนใช้ในการดำ�เนินงาน
ของกิจการโดยมีกำ�หนดการชำ�ระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3
ถึง 5 ปี
บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำ�ตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
4,756
9,540
14,296
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
(681)
(702)
(1,383)
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น
ตามสัญญาเช่า
4,075
8,838
12,913
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
5,266
12,724
17,990
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
(822)
(1,227)
(2,049)
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น
ตามสัญญาเช่า
4,444
11,497
15,941
บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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18. สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(หน่วย: พันบาท)
สำ�รองโครงการ
ผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ของพนักงาน
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุง
จากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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สำ�รอง
ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน

รวม

34,466

1,547

36,013

3,207
900
(975)

272
56
(1,417)

3,479
956
(2,392)

37,598

458

38,056

5,357
1,683

2,981
608

8,338
2,291

3,595

-

3,595

2,011

-

2,011

446
(8,291)

(562)

446
(8,853)

42,399

3,485

45,884

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน

2559
7,855
2,774
10,629

(หน่วย: พันบาท)
2558
2,681
1,754
4,435

บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำ�นวนประมาณ
8 ล้านบาท (2558: จำ�นวน 9 ล้านบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ระยะเวลาเฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนักในการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริษัทฯประมาณ 18 ปี (2558: 19 ปี)
สมมติฐานที่สำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จำ�นวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)

2559
(ร้อยละต่อปี)
2.7
0.0 - 6.5

2558
(ร้อยละต่อปี)
4.4
0.0 - 7.0

0.0 - 20.0

0.0 - 20.0

ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานทีส่ �ำ คัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตราการขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของฐานแต่ละช่วงอายุ
ลดลงร้อยละ 20 ของฐานแต่ละช่วงอายุ

(4,653)
5,621
5,390
(4,573)
(5,278)
6,783

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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19. ประมาณการหนี้สิน
จำ�นวนเงินประมาณการหนีส้ นิ เป็นประมาณการหนีส้ นิ จากการรับประกันสินค้า โดยมีรายการเปลีย่ นแปลง
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พันบาท)
15,901
5,349
(749)
(3,869)
16,632
5,048
(886)
(8,258)
12,536

บริษทั ฯบันทึกประมาณการหนีส้ นิ จากการรับประกันสินค้า โดยตัง้ ขึน้ ในอัตราร้อยละของยอดขายซึง่ อัตรา
ดังกล่าวประมาณขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในอดีต

20. สำ�รองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัตขิ องมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษทั ฯต้องจัดสรร
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนสำ�รองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหกั ด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำ�รองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำ�รองตามกฎหมายไว้
ครบถ้วนแล้ว
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21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำ�หน่าย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
สำ�รองการรับประกันสินค้า
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

2559
498,145
148,206
8,041
5,048
13,272
1,340,580
14,233
596

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

22. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2558

2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

10,531

3,769

(2,628)
7,903

(2,412)
1,357

จำ�นวนภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่
30 กันยายน 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2558

2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

363

-
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รายการกระทบยอดระหว่างกำ�ไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ:
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 23)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2559
145,098

(หน่วย: พันบาท)
2558
145,801

20%
29,020
-

20%
29,160
(2,336)

(21,941)
1,319
(195)
(300)
(21,117)
7,903

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

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 2559 30 กันยายน 2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
ประมาณการหนี้สินค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อื่น ๆ
สุทธิ
86

8,057
225
2,753
752
1,795
13,582

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

726
1
727
12,855

760
58
818
9,864

23. การส่งเสริมการลงทุน
บริษทั ฯได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สิทธิประโยชน์ที่สำ�คัญบางประการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

การยกเว้น
อากรขาเข้า
สำ�หรับ
เครื่องจักร
หมดอายุแล้ว

บัตรส่งเสริม
การลงทุนเลขที่
การผลิตสายควบคุมสำ�หรับ 1827(2)/2550
ยานพาหนะและรางกระจก
รถยนต์
การผลิตสายควบคุมสำ�หรับ 1715(2)/2555 หมดอายุแล้ว
ยานพาหนะและรางกระจก
รถยนต์
การผลิตสายควบคุมสำ�หรับ 1006(2)/2557 หมดอายุแล้ว
ยานพาหนะและรางกระจก
รถยนต์
จะหมดอายุ
การผลิตสายควบคุมสำ�หรับ 1539(2)/2557
ภายในวันที่
ยานพาหนะและรางกระจก
28 ตุลาคม 2559
รถยนต์

การยกเว้น
ภาษีเงินได้
นิติบุคคล
สำ�หรับ
กำ�ไรสุทธิ
วันเริ่มใช้สิทธิ
เป็นระยะเวลา ในบัตรส่งเสริม
8 ปี
1 กรกฎาคม
2550
7 ปี

28 กุมภาพันธ์
2556

7 ปี

9 ธันวาคม 2556

7 ปี

2 มีนาคม 2559

รายได้ของบริษัทฯจำ�แนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน
2559
2558
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขาย
ในประเทศ
1,793,946 2,305,064
รายได้จากการส่งออก
37,852
37,654
รวมรายได้จากการขาย 1,831,798 2,342,718

กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน
2559
2558

748,748
143,623
892,371

รวม
2559

2558

369,557 2,542,694 2,674,621
115,845 181,475 153,499
485,402 2,724,169 2,828,120
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24. กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

25. ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดำ�เนินงานทีน่ �ำ เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯทีผ่ มู้ อี �ำ นาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการดำ�เนินงานได้รบั และสอบทานอย่างสม่�ำ เสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดำ�เนินงานของส่วนงาน
บริษัทฯดำ�เนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำ�เนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและจำ�หน่าย
สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และดำ�เนินธุรกิจ
ในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจาก
กำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำ�ไรหรือขาดทุนจาก
การดำ�เนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำ�เนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
บริษัทฯดำ�เนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2559 บริษทั ฯมีรายได้จากกลุม่ บริษทั รายใหญ่จ�ำ นวนสามกลุม่ เป็นจำ�นวนเงินประมาณ 549 ล้านบาท
499 ล้านบาท และ 383 ล้านบาท (2558: จำ�นวนเงิน 537 ล้านบาท 469 ล้านบาท และ 432 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ)

26. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สำ�รองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ
3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัท เอไอเอ จำ�กัด และจะจ่ายให้แก่พนักงาน
เมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯรับรู้
เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำ�นวน 8 ล้านบาท (2558: 8 ล้านบาท)
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27. เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมัติโดย

เงินปันผลประจำ�ปีสิ้นสุดวันที่
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
30 กันยายน 2557
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558
เงินปันผลระหว่างกาลสำ�หรับปี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
รวมเงินปันผลสำ�หรับปี 2558
เงินปันผลประจำ�ปีสิ้นสุดวันที่
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
30 กันยายน 2558
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559
เงินปันผลระหว่างกาลสำ�หรับปี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
รวมเงินปันผลสำ�หรับปี 2559

เงินปันผล
เงินปันผลจ่าย จ่ายต่อหุ้น
(พันบาท)
(บาท)
129,900

0.50

51,960
181,860

0.20
0.70

77,940

0.30

64,950
142,890

0.25
0.55

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจำ�นวนเงิน 11 ล้านบาท และ 0.02
ล้านเหรียญสหรัฐ (2558: 14 ล้านบาท และ 0.04 ล้านเหรียญสหรัฐ) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออุปกรณ์
28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำ�เนินงานและบริการ
บริษัทฯได้เข้าทำ�สัญญาเช่าดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ และสัญญาบริการ อายุ
ของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริษัทฯมีจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานและสัญญาบริการที่
บอกเลิกไม่ได้ดังนี้
จ่ายชำ�ระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

2559
38
10

(หน่วย: ล้านบาท)
2558
38
36
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28.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว
บริ ษั ท ฯได้ ทำ � สั ญ ญาค่ า สิ ท ธิ แ ละรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางเทคนิ ค กั บ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น แห่ ง หนึ่ ง ใน
ต่างประเทศเพือ่ การใช้เครือ่ งหมายการค้า และรับข้อมูลด้านการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา บริษัทฯต้องจ่ายค่าธรรมเนียมปีละ 2 ครั้งตามอัตราที่ระบุ
ในสัญญา ซึ่งในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯมีค่าธรรมเนียมที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 37 ล้านบาท (2558: 44 ล้านบาท)
28.4 การค้ำ�ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯมีหนังสือค้ำ�ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่
เป็นจำ�นวน 3 ล้านบาท (2558: 3 ล้านบาท และ 0.04 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพัน
ทางปฏิบตั บิ างประการตามปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วยหนังสือค้�ำ ประกันการใช้ไฟฟ้าและอืน่ ๆ
28.5 คดีฟ้องร้อง
จากกรณีทกี่ รมศุลกากรได้เข้าตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย และได้กล่าวหาว่าบริษทั ฯสำ�แดงพิกดั ประเภท
อัตราศุลกากรสินค้านำ�เข้าในใบขนสินค้าขาเข้าระหว่างปี 2546 ถึง 2549 ต่�ำ กว่าความเป็นจริง โดยประเมิน
อากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มขาดเป็นเงินจำ�นวนเงินรวม 17.9 ล้านบาท ต่อมา ในเดือนตุลาคม 2559
บริษัทฯอยู่ระหว่างยื่นคำ�อุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลาง อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาและผู้บริหารของบริษัทฯ
ได้ประเมินแล้วเชื่อว่าบริษัทฯไม่มีหน้าที่ต้องชำ�ระภาษีอากรที่ขาดรวมทั้งเงินเพิ่ม ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ
ได้ชำ�ระภาษีอากรนำ�เข้าอย่างถูกต้องแล้วตามพระราชกำ�หนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ณ วันที่ 30
กันยายน 2559 บริษัทฯจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินสำ�หรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความ
ดังกล่าวในงบการเงิน

29. เครื่องมือทางการเงิน
29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯมี
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการกำ�หนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ
จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำ�คัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของ
บริ ษั ท ฯไม่ มี การกระจุกตัวเนื่อ งจากบริษัท ฯมีฐานของลูก ค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำ�นวนมากราย
จำ�นวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้น และ
เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน
ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต่ำ�
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำ�คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำ�หรับสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำ�หนด หรือ วันที่มีการกำ�หนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ภายใน มากกว่า ตามราคา ไม่มีอัตรา
1 ปี
1 ถึง 5 ปี ตลาด
ดอกเบี้ย
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนระยะยาว

200.5
200.5

-

499.2
499.2

7.7
488.3
25.7
521.7

506.9 0.05 - 0.500
200.5 0.80 - 1.375
488.3
25.7
1,221.4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ภายใน มากกว่า ตามราคา ไม่มีอัตรา
1 ปี
1 ถึง 5 ปี ตลาด
ดอกเบี้ย
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร

4.1
64.9
69.0

8.8
113.4
122.2

300.0
300.0

551.1
551.1

300.0 2.90 - 3.05
551.1
12.9 2.46 - 5.01
178.3
3.90
1,042.3
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ภายใน มากกว่า ตามราคา ไม่มีอัตรา
1 ปี
1 ถึง 5 ปี ตลาด
ดอกเบี้ย
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนระยะยาว
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

0.1
0.1

-

628.6
628.6

19.6
479.5
25.7
524.8

648.2 0.05 - 0.375
0.1 0.80 - 0.875
479.5
25.7
1,153.5

4.4
4.4

11.5
11.5

500.0
500.0

552.1
552.1

500.0 2.95 - 3.45
552.1
15.9 2.46 - 4.76
1,068.0

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลงทำ�สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญา
ไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เยน
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สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน ณ วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
2559
2558
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
1.2
2.8

1.2
5.3

0.8
124.4

1.2
133.0

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
(บาทต่อหน่วย
เงินตราต่างประเทศ)
34.70
36.37
0.34
0.30

บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
เยน

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
เยน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
จำ�นวนที่ซื้อ
ของจำ�นวนที่ซื้อ
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
0.3
34.72 - 34.83
49.6
0.34 - 0.35
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
จำ�นวนที่ซื้อ
ของจำ�นวนที่ซื้อ
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
1.1
36.11 - 36.17
20.0
0.30

วันครบกำ�หนดตามสัญญา
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560
มีนาคม - เมษายน 2560

วันครบกำ�หนดตามสัญญา
มีนาคม 2559
มีนาคม 2559

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ในตลาด บริษทั ฯจึงประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินใกล้เคียงกับ
มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำ�ดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี้

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ระดับ 1

ระดับ 2

-

346

(หน่วย: ล้านบาท)
ระดับ 3
รวม
-

346

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

93

2559
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป

30. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำ�คัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 30
กันยายน 2559 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.68:1 (2558: 0.69:1)

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเสนอการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับ
ผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2559 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯได้อนุมัติ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2559 ไปแล้วในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คงเหลือ
สำ�หรับเงินปันผลทีจ่ ะจ่ายอีกจำ�นวน 0.25 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจำ�นวนเงิน 64.95 ล้านบาท ซึง่ คณะกรรมการ
บริษัทฯจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

32. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
รายการ

ชื่อบริษัทผู้จ่าย

ชื่อผู้สอบบัญชี

1
2

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล

บจ. สำ�นักงาน อีวาย

ประเภทของ
งานตรวจสอบ
ตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบ BOI

รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ

ค่าตอบแทนของ
งานตรวจสอบ
1,115,000
240,000
1,355,000

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
รายการ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อบริษัทผู้จ่าย

ประเภทของ
งานบริการอื่น
(non-audit service)

ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
ผู้ให้บริการ

ส่วนที่จ่าย
ไปในระหว่าง
ปีบัญชี

ให้บริการที่ปรึกษา
309,278.35
พิกัดอากรกรมศุลกากร บจก. แท็กซ์โปร
ให้บริการที่ปรึกษา สำ�นักกฏหมาย วีระวงค์, 2,763,347.48
ด้านกฏหมาย
ชินวัฒน์และเพียงพนอ
ให้บริการที่ปรึกษา
สำ�นักกฎหมาย
90,882.00
ด้านกฏหมาย
นิติรัฐภูมิ
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ให้บริการที่ปรึกษา
บจก. เดียบอน
762,268.04
ด้าน BOI
ให้บริการที่ปรึกษา
บจก. บางกอก
440,000.00
ด้าน BOI
อินเตอร์เนชั่นแนล
ให้บริการที่ปรึกษา
หจก. วีเอ็มเอส
30,000.00
ให้บริการที่ปรึกษา บจก. โปร คอนซัลแทนท์
15,395.19
ให้บริการที่ปรึกษา บจก. สยาม เคาน์ซิล
363,000.00
รวมค่าตอบแทนสำ�หรับงานบริการอื่น (non-audit fee)
4,774,171.06

ส่วนที่
จะต้องจ่าย
ในอนาคต
-
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3. ผู้สอบบัญชี                
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ :
(02) 264 9090
โทรสาร :
(02) 264 0789
นางพูนนารถ
นายกฤษดา
นางสาววิสสุตา

เผ่าเจริญ
เลิศวนา		
จริยธนากร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท
อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล

1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

74 มัธยมศึกษา
หลักสูตร : IOD
- ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
2 เมษายน 2548

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

บริษัทจดทะเบียน
2521 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
บริษัททั่วไป
2515 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2525 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2529 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2531 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
กรรมการ
2531 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

จำ�นวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)
ทางตรง
83,115,000 หุ้น
(31.992%)

ความสัมพันธ์
บิดานายทวีฉัตร จุฬางกูร
และนายกรกฤช จุฬางกูร

ทางอ้อม
- ไม่มี ประเภทธุรกิจ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

บจ.ซัมมิท โอโตซีท
อินดัสตรี

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท

ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรม
ยานยนต์ประเภท ซิงค์ พลาสติก
เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย
ผลิตตัวถังรถยนต์
และรับจ้างทำ�แบบพิมพ์

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้
อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท อีเล็คโทรนิค
คอมโพเน้นท์
บจ.บางกอก อีเกิล วิง

ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์

บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล

ผลิต ขาย และรับจ้างทำ�พวงมาลัย
รถยนต์และกระปุกเกียร์รถยนต์
นำ�เข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก
ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก
ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการ
ปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนท่อไอเสีย

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์
แมททีเรียล
บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง
โอโต บอดี้ เวิร์ค

ประวัติ
การกระทำ�ผิด

ไม่มี

ผลิตชิ้นส่วน Press Part

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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2559
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บจ.โอโต แอดวานซ์
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
แมททีเรียล
แมนูแฟคเจอริ่ง
2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โชว่า
แมนูแฟคเจอริ่ง

2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2539 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ

2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
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บจ.ไทยซีทเบลท์

ประเภทธุรกิจ

ประวัติ
การกระทำ�ผิด

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation
แผ่นพลาสติก แผ่นเส้นใยอัด
และแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ประกอบ
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ผลิตโช๊คอัพ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์
ระบบส่งกำ�ลัง ระบบเบรค ระบบ
กันสะเทือนหรือระบบสติริ่ง
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
Mel Sheet, Resin Felt
ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัย
และสายเข็มขัดนิรภัย
ผลิตผ้าสำ�หรับหุ้มเบาะรถยนต์

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์
อินดัสตรี
บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟม
อินดัสตรี
เบาะรถยนต์
บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ ผลิตชิ้นส่วนยางสำ�หรับอุตสาหกรรม
แมนูแฟ็คเจอริ่ง
ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิคส์ และอืน่ ๆ
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า
ผลิตน็อตพิเศษสำ�หรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์
บจ.ซัมมิท คูราตะ
ผลิต ขาย แกนคอม้ารถยนต์
แมนูแฟคเจอริ่ง
รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์
ยานพาหนะทุกชนิด
บจ.ซัมมิท แอนเซ่
ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อค
ออโตพาร์ท
ประตูรถยนต์ ฝากระโปรงรถยนต์,
ฝากระบะท้าย, ห่วงล็อคประตู
บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง
ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์
เซ็นเตอร์
เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้
บจ.โมเดิร์น โปรดักส์
อินดัสตรี

ผลิต พิมพ์ลายไม้
และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์

บจ.ซัมมิท อินดัสตรี้
(ประเทศไทย)
บจ.จอห์นสัน คอนโทรลส์
แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์
บจ.เอช เอส เอช

ธุรกิจให้เช่า
ผลิตเบาะนั่งรถยนต์
ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น

ไม่มี

ช่วงเวลา
2545 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ประธานกรรมการ
บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
ประธานกรรมการ
บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์
กอล์ฟคลับ
รองประธานกรรมการ
บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
เวียดนาม
กรรมการ
บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท
ประธานกรรมการ
บจ.ซัมมิท โอซูกะ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
แมนูแฟคเจอริ่ง
ประธานกรรมการ
บจ.ซัมมิท รีเทอร์
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
นิทโตกุ ซาวด์ พรู๊ฟ
ประธานกรรมการ
บจ.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ
ประธานกรรมการ
บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
เซ็นเตอร์

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บจ.ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท
บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์
บจ.สตีล อัลลายแอนซ์
เซอร์วิส เซ็นเตอร์
บจ. ซัมมิท คีย์เลกซ์
(ประเทศไทย)

ประเภทธุรกิจ

ประวัติ
การกระทำ�ผิด

ผลิต นำ�เข้า ส่งออก และรับจ้างผลิต
พรมปูพื้น หัวหมอนเบาะรถยนต์
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ผลิตเบรคมือรถยนต์
ผลิตเพื่อขาย และส่งออก
ซึ่งวัสดุกันเสียงสำ�หรับรถยนต์
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์
และสอบเทียบเครื่องมือวัด
วิเคราะห์วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
ออกแบบเครื่องมือ แม่พิมพ์ และ
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ประกอบกิจการฝึกอบรม

ไม่มี

Coil Steel, Slitter Steel
ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วน
อะไหล่ และอุปกรณ์ของยานพาหนะ

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
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2559
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล

2. นายสริศ พัฒนะเมลือง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
2 เมษายน 2548

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

41 ปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ
New Hampshire College,
สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร: IOD
- Director Certification
Program (DCP42/2004)

จำ�นวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)
ทางตรง
9,640,400 หุ้น
(3.711%)

ความสัมพันธ์
น้องชาย
นางสาว สิริณา พัฒนะเมลือง

ทางอ้อม
- ไม่มี -

โดยสถาบันอื่นๆ
- การสืบทอดธุรกิจครอบครัว
อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 5/2010
(บจ. แฟมีลี่ บิสสิเนส
โซไซตี้)
- TLCA Executive
Development Program
รุ่นที่ 12/2013 (SET)
ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
- ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ
(รักษาการ)
บริษัททั่วไป
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2554 - 2556 กรรมการ
(กรกฎาคม)
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

100

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ประเภทธุรกิจ

ประวัติ
การกระทำ�ผิด

ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

ผลิตน็อตพิเศษสำ�หรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์
บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรม
ยานยนต์ประเภทซิงค์ พลาสติก เหล็ก
ทองเหลือง ปลอก สาย
บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ ผลิตชิ้นส่วนยางสำ�หรับอุตสาหกรรม
แมนูแฟ็คเจอริ่ง
ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิคส์ และอื่นๆ
บจ.พี. ทูลลิ่ง
ออกแบบและจัดสร้างแม่พิมพ์ทุกชนิด
ทุกประเภท รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
บจ. โบลตัน คอร์ปอเรชั่น
ผลิตน๊อตตัวผู้สำ�หรับรถ
(ประเทศไทย)
และอุตสาหกรรม
บจ. อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์
ใช้เช่าและจำ�หน่ายโรงงาน

ไม่มี

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล

3. นายมากาโต เทราอุรา
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
2 เมษายน 2548

ช่วงเวลา

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

บริษัทจดทะเบียน
2524 - ปัจจุบัน กรรมการ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

บริษัททั่วไป
2515 - ปัจจุบัน กรรมการ

TSK (Korea) Co., Ltd.

2521 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
2523 - ปัจจุบัน กรรมการ
2524 - ปัจจุบัน กรรมการ
2528 - ปัจจุบัน กรรมการ
2532 - ปัจจุบัน กรรมการ
2532 - ปัจจุบัน กรรมการ
2532 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์

78 Mechanical Engineering, ทางตรง
- ไม่มี –
Faculty of Technology,
Shizuoka University,
ทางอ้อม
ญี่ปุ่น
- ไม่มี หลักสูตร: IOD
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2516 - ปัจจุบัน กรรมการ
2516 - ปัจจุบัน กรรมการ
2518 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

จำ�นวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)

ไม่มี

ประเภทธุรกิจ

ประวัติ
การกระทำ�ผิด

ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์
Tajima TSK, Inc.
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
HI-LEX KANTO, Inc.
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
HI-LEX Corporation
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์
PT. HI-LEX Indonesia
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์
Dae Dong System Co., Ltd.
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
HI-LEX Saitama, Inc.
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์
Izushi Cable, Inc.
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
HI-LEX Controls Inc.
ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ และ Rear Slider
HI-LEX Shimane, Inc.
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์
PT. HI-LEX Parts. Indonesia
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ไม่มี
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ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2535 - ปัจจุบัน กรรมการ

HI-LEX America Inc.

2535 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ

TSK of America Inc.
HI-LEX Mexicana,
S.A DE.C.V

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ

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

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ

HI-LEX India Private Ltd.

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
2551- ปัจจุบัน กรรมการ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ

102

ประเภทธุรกิจ

ประวัติ
การกระทำ�ผิด

ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์
บริษัทผู้ถือหุ้น
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิตชิ้นส่วนสำ�หรับรถยนต์

HI-LEX Vietnam Co., Ltd.
HI-LEX Cable
System Co., Ltd.
Guangzhou TSK Control
Cable Co., Ltd.
Yantai TSK Cable
ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และ
System Co., Ltd.
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
Dae Dong HI-LEX Inc.
ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
(Korea)
รถยนต์ และ Door Module
HI-LEX Hungary Cable
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
System Manufacturing LLC.
Guangdong HI-LEX Cable
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
System Co., Ltd.
และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์
Changchun HI-LEX Auto
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
Cable Co., Ltd.
และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์
Daedong HI-LEX of
ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
America Inc. LLC.
รถยนต์ และ Door Module
Sun Medical Technology
ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
Research Corp.
PT. HI-LEX Cirebon
ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
Chongqing Evaheart
ผลิตอุปกรณ์การแพทย์
Medical Device Co., Ltd.

ไม่มี

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล

4. นายทวีฉัตร จุฬางกูร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
2 เมษายน 2548

ช่วงเวลา

จำ�นวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

44 ปริญญาโท
สาขา Finance
Webster University

ทางตรง
20,913,400 หุ้น
(8.050%)

ความสัมพันธ์
บุตรนายสรรเสริญ จุฬางกูร

ทางอ้อม
หลักสูตร : IOD
- ไม่มี - Director Accreditation
Program (DAP109/2014)
ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
บริษัททั่วไป
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ประเภทธุรกิจ
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้
ผลิตตัวถังรถยนต์
อินดัสตรี
และรับจ้างทำ�แบบพิมพ์
บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ ผลิตชิ้นส่วนยางสำ�หรับอุตสาหกรรม
แมนูแฟ็คเจอริ่ง
ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิคส์ และอื่นๆ
บจ.อีสเทิร์น พี.ยู. โฟม
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
อินดัสตรี
ประเภทโฟมเบาะรถยนต์
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า
ผลิตน็อตพิเศษสำ�หรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์
บจ.โมเดิร์น โปรดักส์
ผลิตและพิมพ์ลายไม้
อินดัสตรี
และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์
บจ.ซัมมิท อินดัสตรี้
ธุรกิจให้เช่า
(ประเทศไทย)
บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น
ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นๆ
บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง
โอโต ซีท แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง
โอโต บอดี้ เวิร์ค

ประวัติ
การกระทำ�ผิด

ไม่มี

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด
ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิง
และอุปกรณ์เลื่อน
ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการ
ปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนท่อไอเสีย
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ช่วงเวลา
2545 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
กรรมการ
บจ.ซัมมิท แอดวานซ์
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
แมททีเรียล
กรรมการ
บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
เซ็นเตอร์
กรรมการ
บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
กรรมการ
บจ.โอโต แอดวานซ์
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
แมททีเรียลแมนูแฟคเจอริ่ง

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
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บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์
กอล์ฟคลับ
บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์
อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี
เวียดนาม
บจ.ซัมมิท โอซูกะ
แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท
บจ.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์
เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ
บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี
คอร์ปอเรชั่น

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี้
แอ็คเซ็ส

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์
บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี
เซ็นเตอร์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

บจก. โบลตัน คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย)

ประเภทธุรกิจ

ประวัติ
การกระทำ�ผิด

นำ�เข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก
ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก
ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์
เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้
ผลิต นำ�เข้า ส่งออก และรับจ้างผลิต
พรมปูพื้น หัวหมอนเบาะรถยนต์
ผลิต Dry Mat, Sound Insulation
แผ่นพลาสติก แผ่นเส้นใยอัด
และแผ่นพลาสติก เพื่อใช้ประกอบ
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
ผลิตผ้าสำ�หรับหุ้มเบาะรถยนต์
ผลิต ขาย และรับจ้างทำ�พวงมาลัย
รถยนต์ และกระปุกเกียร์รถยนต์
ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์
ผลิตเบรคมือรถยนต์
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
ประกอบกิจการ หา ซื้อ ขาย
และให้เช่าเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์
และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
ประกอบกิจการจัดหา ซื้อ ขาย
และให้เช่าเครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์
ชิ้นส่วนของสินค้าประเภทดังกล่าว
ทุกประเภท
ประกอบกิจการฝึกอบรม
ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์
และสอบเทียบเครื่องมือวัด
วิเคราะห์วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
ออกแบบเครื่องมือ แม่พิมพ์
และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ผลิตน๊อตตัวผู้สำ�หรับรถและ
อุตสาหกรรม

ไม่มี

ชื่อ-สกุล

5. นายกรกฤช จุฬางกูร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
13 พฤศจิกายน 2551

อายุ
(ปี)
38

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

จำ�นวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)

ทางตรง
ปริญญาโท
สาขา Technology
4,000,000 หุ้น
Management Program,
(1.540%)
American Inter Continental
University, Los Angeles, ทางอ้อม
สหรัฐอเมริกา
- ไม่มี หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP 77/2009)
- RE-CU SENIOR
(RE-38 / 2011)
- TLCA Executive
Development Program
(9/2012)
- สร้างนักลงทุนไทยในการ
ไปลงทุนต่างประเทศ โดย
ศูนย์พัฒนาการลงทุนไทย
ในต่างประเทศ
(TOISC : 2012)
- Future Entrepreneurs
Forum (FEF 1/2013)

ความสัมพันธ์
บุตรนายสรรเสริญ จุฬางกูร

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) 105
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ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
บริษัททั่วไป
2539 - ปัจจุบัน ประธานบริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2548 - ปัจจุบัน ประธานบริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

106

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

บจ.ซัมมิท โอโตเทค
อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท โอซูกะ
แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ.ไทยออโตอินดัสตรี

ผลิตท่อไอเสียรถยนต์
และผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
ผลิตเบรคมือรถยนต์

บจ.ซัมมิท คูราตะ
แมนูแฟคเจอริ่ง

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แอนเซ่
ออโตพาร์ท

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2551 - ปัจจุบัน ประธานบริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

บจ.เซ็นทรัล มอเตอร์วีล
(ประเทศไทย)

2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

ประเภทธุรกิจ

บจ.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์
เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ
บจ.ซัมมิท แอดวานซ์
แมททีเรียล
บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์
บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี
เซ็นเตอร์

ผลิต ขาย ชิ้นส่วน Press Part
ของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ผลิต ขาย แกนคอม้ารถยนต์
รวมทัง้ ชิน้ ส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์
ยานพาหนะทุกชนิด
ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อค
ประตูรถยนต์ ฝากระโปรงรถยนต์,
ฝากระบะท้าย, ห่วงล็อคประตู
ผลิตกะทะล้อ
(Steel Wheel & Disc)
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
นำ�เข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก
ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก
ประกอบกิจการฝึกอบรม

ให้บริการวิเคราะห์วิจัย และพัฒนา
เทคโนโลยี ออกแบบเครื่องมือ
แม่พิมพ์ และกระบวนการผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์
บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้
ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
อินดัสตรี
และรับจ้างทำ�แบบพิมพ์
บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี
โรงงานประกอบเบาะรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด

ประวัติ
การกระทำ�ผิด

ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง
กรรมการผู้จัดการ
โอโต บอดี้ เวิร์ค
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
โอโต ซีท แมนูแฟคเจอริ่ง
2552 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท
บจ.โอโต แอดวานซ์
กรรมการ
แมททีเรียล แมนูแฟคเจอริ่ง
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2552 - ปัจจุบัน ประธานบริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม
อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง
เซ็นเตอร์
บจ.โมเดิร์น โปรดักส์
อินดัสตรี
บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์

ประเภทธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการ
ปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนท่อไอเสีย
ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิง
และอุปกรณ์เลื่อน
ผลิต Dry Mat, Sound Insulation
แผ่นพลาสติก แผ่นเส้นใยอัด
และแผ่นพลาสติก เพื่อใช้ประกอบ
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภท
โฟมเบาะรถยนต์
ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์
เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้
ผลิตและพิมพ์ลายไม้
และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์
ผลิต นำ�เข้า ส่งออก และรับจ้างผลิต
พรมปูพื้น หัวหมอนเบาะรถยนต์
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์
กอล์ฟคลับ
บจ.บางกอก อีเกิล วิง
ผลิตชิ้นส่วน Press Part
บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ ผลิตชิ้นส่วนยางสำ�หรับอุตสาหกรรม
แมนูแฟ็คเจอริ่ง
ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิคส์ และอื่นๆ
บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล
ผลิต ขาย และรับจ้างทำ�พวงมาลัย
รถยนต์ และกระปุกเกียร์รถยนต์
บจ.ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท
บจ. สตีล อัลลายแอนซ์
เซอร์วิส เซ็นเตอร์
บจ. ซัมมิท โชว่า
แมนูแฟคเจอริ่ง

ประวัติ
การกระทำ�ผิด

ไม่มี

ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
Coil Steel, Slitter Steel

ผลิตโช๊คอัพ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์
ระบบส่งกำ�ลัง ระบบเบรค ระบบ
กันสะเทือนหรือระบบสติริ่ง
บจ. คอมพลีท โอโตพาร์ท ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรม
ยานยนต์ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก
ทองเหลือง และปลอกสาย
บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์ ผลิตชิ้นส่วนยาง สำ�หรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
บจ.ซัมมิท คีย์เลกซ์
ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วน
(ประเทศไทย)
อะไหล่ และอุปกรณ์ของยานพาหนะ
บจ. ซังเคซัมมิท
ผลิตและขายชิ้นส่วน
(ประเทศไทย)
และส่วนประกอบรถยนต์

บร�ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) 107
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อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล

61

6. นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
9 พฤษภาคม 2556

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

ตำ�แหน่ง

บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
- ส่วนงานวิจัยและพัฒนา
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
บริษัททั่วไป
2549 - 2553 ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวางแผน
การผลิต สำ�นักงานใหญ่
2553 - 2556 ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายจัดซื้อ
สำ�นักงานใหญ่

108

ความสัมพันธ์

Ritsumeikan University, ทางตรง
- ไม่มี –
Mechanical Engineering
ประเทศญี่ปุ่น
ทางอ้อม
- ไม่มี หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP108/2014)

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา

จำ�นวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

HI-LEX Corporation

ประเภทธุรกิจ

ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

ไม่มี

ประวัติ
การกระทำ�ผิด

ไม่มี

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล
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7. นายปริญญา ไววัฒนา
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
2 เมษายน 2548

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา
ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต)
สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP 35/2005)
- Audit Committee
Program (ACP 9/2005)
- Director Certification
Program (DCP 72/2006)

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

บริษัทจดทะเบียน
พ.ค. 2559 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
2548 กรรมการตรวจสอบ
พ.ค. 2559
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการการลงทุน
ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

จำ�นวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)
ทางตรง
ทางอ้อม

ความสัมพันธ์

- ไม่มี –
- ไม่มี -

ไม่มี

ประเภทธุรกิจ

ประวัติ
การกระทำ�ผิด

ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ไม่มี

บมจ.ไอร่า แคปปิตอล

การลงทุนบริษัทอื่น
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อายุ
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ชื่อ-สกุล

66 ปริญญาตรี
สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8. นายอภินันท์ ณ ระนอง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
2 เมษายน 2548

จำ�นวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

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

ทางตรง
ทางอ้อม

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

บริษัทจดทะเบียน
พ.ค. 2559 - ประธานกรรมการสรรหา
ปัจจุบัน
และกำ�หนดค่าตอบแทน
2548 กรรมการสรรหา
พ.ค. 2559
และกำ�หนดค่าตอบแทน
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัททั่วไป
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ
ประธานบริหาร
พ.ค. - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

110

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ความสัมพันธ์

- ไม่มี –
- ไม่มี ไม่มี

ประเภทธุรกิจ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์

บริหารจัดการโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เทรด

บริการจัดงานเลี้ยง

บจ.อมตะ ซัมมิท รีทส์
แมเนจเม้นท์

ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์
(เมื่อได้รับอนุมัติจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ประวัติ
การกระทำ�ผิด

ไม่มี

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

61 ปริญญาโท
สาขาเศรษฐศาสตร์
การวางแผนและนโยบาย
Northeastern University

9. นายฉัตรชัย เอียสกุล
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
17 พฤษภาคม 2553

หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program (DAP 84/2010)
ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

บริษัทจดทะเบียน
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท
บริษัททั่วไป
2546 - 2550 ที่ปรึกษา
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

จำ�นวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)
ทางตรง
ทางอ้อม

ความสัมพันธ์

- ไม่มี –
ไม่มี

- ไม่มี -

ประเภทธุรกิจ

ประวัติ
การกระทำ�ผิด

ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์

ไม่มี

บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์
และการพิมพ์

ผลิตและจำ�หน่ายบรรจุภัณฑ์
และการพิมพ์

บจ.แปซิฟิค กรุ๊ป
บจ.ธัญญกิจ เซอร์วิส

อสังหาริมทรัพย์
โกดังและท่าเทียบเรือ
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อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล

10. นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
27 มกราคม 2559

จำ�นวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

48 ปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ
University of New Haven
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทางตรง
ทางอ้อม

หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation
Program, class 13/2004
- Director Certification
Program, class 151/2011
- Financial Statements for
Directors, class 14/2011

ความสัมพันธ์

- ไม่มี –
- ไม่มี -

ไม่มี

หลักสูตร : EDP
- TLCA Executive
Development Program
รุ่น 12
ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ
2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
รองประธานบริษัทฯ สายงาน
การตลาดและการขาย
บริษัททั่วไป
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
2553 - 2557 รองประธานอาวุโส
2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ

112

ประเภทธุรกิจ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

ผลิตและจำ�หน่ายแบตเตอรี่

ประวัติ
การกระทำ�ผิด

ไม่มี
ตัวแทนจำ�หน่ายแบตเตอรี่รถยนต์,
แบตเตอรี่รถกอล์ฟ, แบตเตอรี่เพื่อ
แสงสว่าง และแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซด์
บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล
ประกอบกิจการหลอมตะกั่วผสม
และตะกั่วบริสุทธิ์
บจ. 3เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่
ผลิตและจำ�หน่ายงานโลหะ,
ขาย, ให้เช่า และให้บริการบำ�รุงรักษา
ซ่อมแซมแบตเตอรี่
บจ. พาวเวอร์ พลาส
ผลิตและจำ�หน่ายเกี่ยวกับ
พลาสติกทุกชนิด
บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี)

11. นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง

42

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
11 พฤษภาคม 2559

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำ�นวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)
ทางตรง
9,330,300 หุ้น
(3.591%)

ความสัมพันธ์
พี่สาวนายสริศ พัฒนะเมลือง

ทางอ้อม
หลักสูตร : IOD
- ไม่มี - เลขานุการบริษัท
- Financial Statements for
Directors (FSD26/2014)
- Director Certification
Program (DCP227/2016)
หลักสูตร : TLCA
- Executive
Development
Program (EDP15/2014)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
2559 ส.ค.กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
ปัจจุบัน
2559 พ.ค.กรรมการ
ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบนั ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
- ส่วนงานบริหารธุรกิจ
บริษัททั่วไป
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ และ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
2556 - ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การทัว่ ไป – ส่วนสำ�นักงาน

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

บจ. โบลตัน คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย)
บจ. ซัมมิท ซูโกกุ เซอิร่า

ประเภทธุรกิจ

ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ประวัติ
การกระทำ�ผิด

ไม่มี

ผู้ผลิตน็อตพิเศษ
สำ�หรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ผู้ผลิตน็อตพิเศษ
สำ�หรับอุตสาหกรรมยานยนต์
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ชื่อ-สกุล

12. นายสุทน เปรมปรี

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

56

ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ทางตรง

ปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ทางอ้อม

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ช่วงเวลา

บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบนั ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
- ส่วนงานผลิต

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล

13. นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ

ช่วงเวลา

48

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา
ปริญญาโท
วิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
2558 ส.ค. - ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
ปัจจุบัน
- ส่วนงานจัดหา
2554 ผู้จัดการทั่วไป
2558 ม.ค.
- ส่วนงานคุณภาพ
บริษัททั่วไป
2558
ผู้อำ�นวยการ ส่วนงานผลิต
(ก.พ. - มิ.ย.)
2541 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายผลิต

114

จำ�นวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)

อายุ
(ปี)

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

บจ.วาย เอส เอส
(ประเทศไทย)
บจ. ไทยยางกิจไพศาล

ความสัมพันธ์

- ไม่มี ไม่มี
- ไม่มี ประเภทธุรกิจ

ประวัติ
การกระทำ�ผิด

ผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ไม่มี

จำ�นวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)
ทางตรง
ทางอ้อม

ความสัมพันธ์

- ไม่มี -

ไม่มี

- ไม่มี ประเภทธุรกิจ

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิตชิ้นส่วนระบบกันกระเทีอน
สำ�หรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ผลิตยางทางเทคนิคสำ�หรับ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ประวัติ
การกระทำ�ผิด

ไม่มี

ชื่อ-สกุล

14. นางกสิตา พิทักษ์สงคราม
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
14 พฤษภาคม 2555
ที่อยู่ติดต่อ :
19/5 หมู่ 3 ตำ�บลบ้านสวน
อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี
20000
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม
- ไม่มี

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

34

ปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
วิชาการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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)
โดย SEC, SET
- Smart Disclosure
Program (SDP)
- การใช้งานระบบ SPC
Straight Through
- Basic IR Training
- Stock Valuation for IR
- Good Practices for
Analyst Presentation
- แนวทางการจัดทำ�รายงาน
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
สำ�หรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2556
- การบริหารความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2558
- Responsible Supply
Chain Management
ปี 2558
- การจัดทำ�รายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
รุ่น 1 ปี 2558

จำ�นวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)
ทางตรง
ทางอ้อม

ความสัมพันธ์

- ไม่มี - ไม่มี -

ไม่มี
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อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล

นางกสิตา พิทักษ์สงคราม (ต่อ)

ช่วงเวลา

116

เลขานุการผู้จัดการฝ่ายผลิต

จำ�นวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)

ความสัมพันธ์

โดยสถาบันอื่นๆ
- โครงการพัฒนาผู้บริหาร
Global Mini MBA รุ่นที่ 78
คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- PA (Personal Assistant)
training ปี 2558 (Thailand
Chapter Young Presidents’
Organization Inc.)
- การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี ปี 2559
- AGM 100 ปี 2559
- สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น
บนมิติ หยิน-หยาง :
ขาว-ดำ� ทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง”
- PA (Personal Assistant)
training ปี 2559 (Thailand
Chapter Young Presidents’
Organization Inc.)

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
2559 พ.ค. - 1. เลขานุการคณะกรรมการ
ปัจจุบัน
สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
2557 - ปัจจุบัน 2. เลขานุการคณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ
2555 - ปัจจุบัน 3. เลขานุการบริษัท
4. หัวหน้าแผนก ฝ่ายกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และนักลงทุน
สัมพันธ์
2551 - ปัจจุบัน 5. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัททั่วไป
2550 - 2551 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ
2548 - 2550

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

บจ. มารูอิ อินดัสตรี
(ไทยแลนด์)
บจ. คอบร้า
อินเตอร์เนชั่นแนล

ประเภทธุรกิจ

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์

ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำ�หรับยานยนต์
ผลิตและส่งออกอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ�

ประวัติ
การกระทำ�ผิด

ไม่มี

การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/
การจัดทำ�จดหมายข่าวที่นำ�เสนอถึงฐานะทางการเงิน
ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำ�จดหมายข่าวที่นำ�เสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์
ทันหุ้น ฉบับวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั
มีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับ
ข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ฯ มีรายนาม และจำ�นวนครัง้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปี 2559 ดังนี้
ลำ�ดับที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
นายปริญญา
นายอภินันท์
นายฉัตรชัย
นายวีรวัฒน์

ตำ�แหน่ง

ไววัฒนา* ประธานกรรมการตรวจสอบ
ณ ระนอง
กรรมการตรวจสอบ
เอียสกุล
กรรมการตรวจสอบ
ขอไพบูลย์**
กรรมการตรวจสอบ

จำ�นวนครั้ง
การประชุม
5
5
5
2

จำ�นวนครั้ง
การเข้าร่วมประชุม
5
5
5
2

* ประธานกรรมการตรวจสอบท่านเดิม ได้ลาออกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 มีมติ
เลือกนายปริญญา ไววัฒนา กรรมการตรวจสอบ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งนายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ กรรมการอิสระ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งในคณะกรรมการ
ชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
เป็นต้นไป (กำ�หนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2559 : 23 พฤศจิกายน 2558, 18 มกราคม 2559, 8 กุมภาพันธ์ 2559, 9 พฤษภาคม 2559 และ
5 สิงหาคม 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2559 (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559) คณะกรรมการตรวจสอบได้มี
การประชุมรวม 5 ครั้ง บางครั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่มีสาระสำ�คัญสรุปได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทั
ได้จัดทำ�ขึ้นอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบ
บัญชีว่า งบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการบัญชี หลักการ
บัญชี และวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหารเกี่ยวข้องทุกไตรมาส
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดำ�เนินการตรวจสอบ อีกทั้งมีฝ่ายตรวจ
สอบภายในทำ�หน้าที่ตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจำ�ปีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและอนุมตั ิ ซึง่ ครอบคลุมระบบงานทีส่ �ำ คัญ รวมทัง้ ได้มอบหมายให้ตดิ ตามผลการแก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ และ
เหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และไม่พบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ที่เป็นสาระสำ�คัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
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3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่ง
บริษัทเป็นผู้บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความเสีย่ งการบริหารจัดการทางการเงิน และความเสีย่ งการปฏิบตั ติ ามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำ�กับดูแล โดยมีการจัดการความเสีย่ ง และติดตามความคืบหน้าของ
แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ และหาก
เกิดเหตุการณ์ทอี่ าจมีผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร สามารถจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับ
ที่ยอมรับได้อย่างทันกาล และได้รายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้มขี อ้ เสนอแนะในการปรับปรุงความเสีย่ งต่างๆ และมีความเห็นว่า บริษทั
มีระบบการบริหารความเสีย่ งอย่างเพียงพอ และควรเฝ้าติดตามปรับปรุงเพือ่ ให้มกี ารบริหารความเสีย่ ง
อย่างมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น
4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้อ
บกพร่องที่มีสาระสำ�คัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานความเหมาะสมของการปฏิบตั ติ ามแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
ของโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) และรายงานความถูกต้อง
และเพียงพอต่อข้อมูลในแบบประเมินฯ โดยบริษทั ได้รบั การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า บริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริต และคอร์รัปชั่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงาน ไม่พบรายการทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษทั ได้เปิดเผยข้อมูลในเรือ่ งดัง
กล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณฯ ที่กำ�หนดอย่างเหมาะสม
7. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่าน
มา รวมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขอ
อนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนาย กฤษฎา เลิศวนา และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร และ/หรือ
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ แห่งบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2560 (รอบบัญชี
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ค่าสอบบัญชีรวม 1,130,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำ�นวน 240,000 บาท)
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โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และมีความเห็นว่าบริษทั มีการรายงานข้อมูลทางการ
เงิน และการดำ�เนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำ�หนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการปฏิบัติ
กับรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียง
พอ โปร่งใส และเชือ่ ถือได้ รวมทัง้ มีการพิจารณาความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชีเพือ่ แต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน
การสอบบัญชี

(นายปริญญา ไววัฒนา)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 4 ท่าน ล้วนเป็น
ผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ซึง่ สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2559 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท
อย่างครบถ้วนและได้รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั ตามความเหมาะสม ซึง่ การประชุมทุกครัง้
คณะกรรมการฯ ได้รายงาน แสดงความเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะอย่างอิสระ โดยส่งเสริมและติดตามความคืบหน้า
ของกระบวนการพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง พิจารณาปรับปรุง
คู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการ (CG Handbook) ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ซึ่ง
ประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conducts) ตลอดจนนโยบายทั้งหมดของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ให้แนวทาง ข้อเสนอแนะอืน่ ทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ การปรับปรุงและพัฒนาการกำ�กับ
ดูแลกิจการของบริษัท
ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม สรุปได้ดังนี้
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นายปริญญา ไววัฒนา

ประธาน

จำ�นวนครั้ง
การประชุม
3

2

นายอภินันท์

ณ ระนอง

กรรมการ

3

3

3

นายฉัตรชัย

เอียสกุล

กรรมการ

3

3
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นายวีรวัฒน์

ขอไพบูลย์*

กรรมการ

2

2

ลำ�ดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้ง
การเข้าร่วมประชุม
3

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งนายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ กรรมการอิสระ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
เป็นต้นไป (กำ�หนดการประชุมคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ ประจำ�ปี 2559 : 13 ตุลาคม 2558, 3 พฤษภาคม 2559, 13 กันยายน 2559)

(นายปริญญา ไววัฒนา)
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
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TSC Philosophy
Well-balance of work and life
Maximum value to all stakeholders
People and organization that grow together
Moving forward at all time
Promote good society

ปรัชญา
สรางสมดุลระหวางการทำงานและชีวิต
สรางมูลคาสูงสุดใหกับผูเกี่ยวของทั้งหมด
คนและองคกรที่เติบโตไปพรอมกัน
กาวไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง
รวมสรรคสรางสังคมที่ดี

Value คุณคา

People
Society
Environment
Ethic
Knowledge
Quality

คน
สังคม
สิ่งแวดลอม
จริยธรรม
ความรู
คุณภาพ
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โทรศัพท : +66 38 447 200-15
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