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

ภารกิจ / Mission
ด้านการตลาด - มุ่งสู่ตลาดโลก
Market - Expand to the world market
ด้านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ - มุง่ สูก่ ารเป็นผู้ ออกแบบระดับโลก
R&D - To be the world class cable designer
ด้านองค์กร - มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
Organization - To be the learning organization
ด้านผลิตภัณฑ์ - พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพระดับโลก
Product - To be product of world standard quality
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งบการเงิน

จุดเด่นทางการเงิน
Financial Hilight

งบการเงินของบริษัท ณ 30 กันยายน
Financial Statement as of September 30th
ผลการดำ�เนินงาน
Operating Performance
รายได้จากการขาย
Revenues from sales
รายได้ทั้งหมด
Total Revenues
ค่าใช้จ่ายรวม
Total Expenses
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
Earnings Before Finance Costs and Income Tax
กำ�ไรสุทธิ
Net Earnings
ฐานะทางการเงิน
Financial Situation
สินทรัพย์หมุนเวียน
Current Assets
สินทรัพย์รวม
Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Equity
ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย : บาท)
Per Share Data (Unit : Baht)
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
Earnings per Share (EPS)
เงินปันผลต่อหุ้น
Dividend per Share
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
Book Value per Share
อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย : %)
Financial Ratios (Unit : %)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
Debt/Equity Ratio
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม
Net Earnings Margin
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น
Return on Equity (ROE)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
Return on Asset (ROA)
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(หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht)
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2556
2557
2012
2013
2014

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)

2,355

3,656

2,732

2,381

3,779

2,760

2,217

3,426

2,618

164

353

142

154

328

127

1,235

1,250

1,221

2,427

2,604

2,690

868

925

1,014

1,559

1,679

1,676

รายได้จากการขาย / Revenues from sales
ล้านบาท
Million Baht

3,750 3,000 2,250 - 2,355
1,500 750 02555
2012

2,732
3,656

2556
2013

2557
2014

รายได้ทั้งหมด / Total Revenues
ล้านบาท
Million Baht

3,750 3,000 2,250 - 2,381
1,500 750 02555
2012

3,779

2556
2013

2,760

2557
2014

กำ�ไรสุทธิ / Net Earnings
ล้านบาท
Million Baht

0.59

1.29

0.49

0.50

0.80

0.50

6.001

6.463

6.451

375 300 225 - 154
150 75 02555
2012

328
127
2556
2013

2557
2014

สินทรัพย์รวม / Total Assets
0.56

0.55

0.60
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ล้านบาท
Million Baht

3,750 3,000 2,250 - 2,427
1,500 750 02555
2012

2,604

2,690

2556
2013

2557
2014

สารจากคณะผู้บริหาร

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

(นายชูทอง พัฒนะเมลือง)
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

(นายสริศ พัฒนะเมลือง)
กรรมการผูจ้ ดั การ

เศรษฐกิจไทยในปี 2557 จากผลกระทบของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศและบวกกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกทีป่ ระสบกับภาวะ

ถดถอย ส่งผลให้มีการขยายตัวเพียงเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์ทางการเมืองได้มีการคลี่คลาย โดยการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่
เน้นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัว จึงคาดได้วา่ จะสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ของครัวเรือนและภาคธุรกิจให้กลับเข้าสูส่ ภาวะปกติได้ในไม่ชา้
ในระยะยาวภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ ไทยยังมีความโดดเด่น และเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำ�คัญที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน
โดยเมื่อมีการเปิดการค้าเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 จะทำ�ให้เกิดโอกาสในการส่งออกรถยนต์ในภูมิภาคนี้มาก
ขึ้น ประเทศไทยจึงเป็นเป้าหมายที่ผู้ผลิตรถยนต์พยายามเพิ่มกำ�ลังการผลิตเพื่อส่งออกและหาโครงการรถยนต์ใหม่ ๆ มาเพิ่มเติมเสมอ อีกทั้ง
โครงการ ECO-car 2 ของภาครัฐซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการถึง 10 ค่าย จึงถือได้ว่าเป็นแนวโน้มที่ดีในอนาคต
นอกจากการดำ�เนินธุรกิจที่ให้ได้ผลประกอบการที่ดีแล้ว บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก โดยมีภารกิจ
ของบริษัทคือ มุ่งสู่ตลาดโลก มุ่งสู่การเป็นผู้ออกแบบระดับโลก มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพระดับโลก
มากกว่านั้นปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งความสำ�เร็จและภาคภูมิใจอย่างยิ่งของบริษัทฯ อีกปีหนึ่ง จากการได้รับรางวัล “Thailand’s Corporate
Brand Rising Stars 2014” ในหมวดของสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับสื่อในเครือผู้จัดการ
และบริษทั เซทเทรด ดอท คอม จำ�กัด ซึง่ จะมอบให้กบั บริษทั ทีม่ กี ารเติบโตของแบรนด์สงู สุด โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะพัฒนาการวัดมูลค่าแบรนด์
องค์กรในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ และเพือ่ กระตุน้ ให้องค์กรธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพือ่ ความยัง่ ยืนสืบไป
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร รู้สึกซาบซึ้งต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างหนัก และความมุ่งมั่นของผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนทีม่ สี ว่ นร่วมในการผลักดันให้บริษทั ประสบความสำ�เร็จอย่างสมบูรณ์ในทุกๆ ปี มัน่ ใจได้วา่ บริษทั จะสามารถก้าวผ่านความท้าทาย
ต่าง ๆ ในอนาคต รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อโอกาสที่ดีจากอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีแนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะการปฏิบัติงาน
ของเรานั้น ไม่ใช่เพียงแค่เตรียมรับวิกฤติหรือรอรับโอกาส แต่หมายถึงการใช้ประโยชน์จากทั้งวิกฤตและโอกาสนั้น ๆ ให้ได้มากที่สุดด้วย
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนมีความเชื่อมั่นในบริษัท
เสมอมา และขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า บริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนา กำ�กับดูแลกิจการ และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเติบโตอย่างต่อเนื่องและสมดุล จะ
ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสรรเสริญ จุฬางกูร
Mr. Sunsurn Jurangkool
ประธานกรรมการ
นายสริศ พัฒนะเมลือง
Mr. Sarit Patanatmarueng
กรรมการ

นายชูทอง พัฒนะเมลือง
Mr. Choothong Patanatmarueng
รองประธานกรรมการ

นายมากาโต เทราอุรา
Mr. Makoto Teraura
กรรมการ

นายกวี วสุวัต
Mr. Kavee Vasuvat
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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นายทวีฉัตร จุฬางกูร
Mr. Thaveechat Jurangkool
กรรมการ

นายกรกฤช จุฬางกูร
Mr. Kornkrit Jurangkool
กรรมการ

นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ
Mr. Kazuhiro Takeshita
กรรมการ

นายอภินันท์ ณ ระนอง
Mr. Apinan Na Ranong
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

นายปริญญา ไววัฒนา
Mr. Prinya Waiwatana
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

นายฉัตรชัย เอียสกุล
Mr. Chatchai Earsakul
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำ�ปี 2557
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คณะผู้บริหาร

นายสรรเสริญ จุฬางกูร
Mr. Sunsurn Jurangkool
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายชูทอง พัฒนะเมลือง
Mr. Choothong Patanatmarueng
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุทน เปรมปรี
Mr. Suthon Prempree
ผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานผลิต)

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

นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ
Mr. Sawat Sukaachin
ผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานคุณภาพ)

นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ
นายไชยยันต์ สาวนะชัย
Mr. Chaiyant Savanachai Mr. Kazuhiro Takeshita
ผูจ้ ัดการทั่วไปอาวุโส
รองกรรมการผู้จัดการ และ
รักษาการผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานวิจัย และพัฒนา)
(ส่วนงานปฎิบัติการธุรกิจ)

นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
Ms. Sirina Patanatmarueng
ผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานบริหารธุรกิจ)

นายนาโอฮิโร โคอิซูมิ
Mr. Naohiro Koizumi
ผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานการตลาด)
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท 		
:
เลขทะเบียนบริษัท :
ประเภทธุรกิจ		
:
					
					
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ :
และโรงงาน			
เว็บไซต์บริษัท		
:
โทรศัพท์		
:
โทรสาร		
:
ทุนจดทะเบียน		
:
อื่น ๆ		
:
					

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”)
0107548000145
ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ โดยจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผผู้ ลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่
ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำ�บลพานทอง อำ�เภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี 20160
www.thaisteelcable.com
(038) 447 200 - 15
(038) 185 025
268,500,000 บาท (เรียกชำ�ระแล้ว 259,800,000 บาท)
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทข้างต้น

ข้อมูลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัทมิได้ถือหุ้นใด ๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียน		
			
			
			
			

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

ผู้สอบบัญชี		
			
			
			
			

นายกฤษดา เลิศวนา
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 4958
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
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสายควบคุมสำ�หรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ เพื่อจำ�หน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ� ตลอดจนศูนย์อะไหล่และบริษัทผู้ค้ารายย่อยต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า
และเครื่องหมายการค้าของไฮเล็กซ์คอร์ปอเรชั่น ได้แก่
และ “HI-LEX” โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ดทำ � การผลิ ต ภายใต้ สั ญ ญาการใช้ สิ ท ธิ แ ละรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางเทคนิ ค
ที่ทำ�กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นนั้น บริษัทก็จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นด้วย
บริษัทได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานว่า ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพดี ราคาเหมาะสม และมีการบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย
ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดสำ�หรับสายควบคุมสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย โดยมีลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัท
ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ�ของทั้งประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัท
Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd. ให้เป็นผู้ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในรถรุ่นต่อไปที่จะทำ�การผลิตด้วย

เป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจ

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

ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ
บริษัทเดิมชื่อว่า บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จำ�กัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2521 โดยผู้ก่อตั้งหลัก 2 ท่าน
คือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมลือง บริษัทมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำ�นวน 4 ล้านบาท และมี
กำ�ลังการผลิตในช่วงแรก 250,000 เส้นต่อปี ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นบริษัท
ผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น
ต่อมาในปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท
ไทยสตีล เคเบิล จำ�กัด (มหาชน) แต่สัดส่วนผู้ถือหุ้นยังคงเดิม
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
2555
- ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025: 2005) จากสำ�นักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ เป็นการรับประกันความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐานสากล
- ได้รับรางวัล Improvement Award จาก บริษัท ไทยซูซุกิมอเตอร์ จำ�กัด ซึ่งเป็นรางวัลสำ�หรับผู้ผลิตชิ้นส่วนด้านที่มี
การจัดส่งสินค้าดีเด่นติดต่อกัน 3 ปี
- ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจำ�นวน 1 บัตร คือ บัตรที่ 3 ส่งเสริมการลงทุนในโครงการขยายการ
ดำ�เนินงานของบริษัท
2556
- ได้ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติพรบ. ส่งเสริมและพัฒนาการคุณภาพชีวิตคนพิการดีเด่น
ประจำ�ปี จากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยการสนับสนุนเงินสมทบเข้ากองทุนคนพิการ และมีการจ้างผู้พิการเป็น
พนักงานของบริษัท
- ได้รับรางวัล Cost Reduction จาก บริษัท ยามาฮ่า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
2557
- ได้รบั รางวัลประสิทธิภาพความถูกต้อง (TOYOTA Delivery Accuracy) จาก บริษทั โตโยต้า พาร์ทเซ็นเตอร์ เอเชียแปซิฟกิ จำ�กัด
- ได้รบั รางวัล Quality Improvement จาก บริษทั มิตซูบชิ ิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึง่ เป็นรางวัลสำ�หรับการแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาทางด้านคุณภาพ
- ได้รับรางวัล Thailand Corporate Brand Rising Star 2014 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส
(ประเทศไทย) จำ�กัด ซึง่ เป็นรางวัลสำ�หรับบริษทั ทีม่ มี ลู ค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดประจำ�ปี 2557 ประเภทหมวดสินค้าอุตสาหกรรม
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ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ
1) สายควบคุม (Control Cable) ประกอบด้วย
- สายควบคุมระบบต่าง ๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิดฝากระโปรงหน้า 		
- หลังสายสตาร์ทเครื่องยนต์ สายคันเร่ง สายเกียร์ เป็นต้น
- สายควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรค สายคลัช สายวัดรอบ
สายเร่งความเร็ว เป็นต้น
2) ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
แบบใช้สายควบคุมสำ�หรับรถยนต์ทุกประเภท
การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น บริษัททำ�การผลิต
ภายใต้สญั ญาการใช้สทิ ธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) ระหว่างบริษทั
กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (Hi-LEX Corporation) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำ�หรับยานยนต์ชั้นนำ�ของประเทศญี่ปุ่นและเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์
บริษัทมีการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับคู่ค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัทแยก
ตามผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2555 - 2557 ได้ดังตารางต่อไปนี้
2555**
2556
2557
รายได้
สัดส่วน
รายได้
สัดส่วน
รายได้
สัดส่วน
สายผลิตภัณฑ์
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
รายได้จากการขายในประเทศ
2,292
96
3,587
95
2,610
95
- สายควบคุมรถยนต์
1,501
63
2,496
66
1,984
72
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
447
19
513
14
409
15
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
339
14
578
15
217
8
- อื่น ๆ
5
รายได้จากการขายต่างประเทศ
63
3
69
2
122
4
- สายควบคุมรถยนต์
15
1
22
1
29
1
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
1
0
- อื่น ๆ
48
2
47
1
93
3
รายได้อื่น
- อื่น ๆ
26
1
123
3
28
1
รวมรายได้
2,381
100
3,779
100
2,760
100
** ข้อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2555, บันทึกตามการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท)
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขันในอนาคต
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2557
อุตสาหกรรมรถยนต์ปี 2557 จากการประเมินยอดการผลิตล่าสุดมองว่าจะต่ำ�กว่าเป้าหมายที่ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ส.อ.ท.) ได้ตั้งไว้ที่ 2.1 ล้านคัน โดย ส.อ.ท.ได้ลดเป้าหมายลงมาอยู่ที่ 2 ล้านคัน แบ่งเป็นยอดขายภายในประเทศ 9 แสนคันและส่งออก
1.12 - 1.13 ล้านคัน ลดลงจากปี 2556 ซึ่งผลิตรวม 2.45 ล้านคัน แบ่งเป็นยอดขายในประเทศ 1.33 ล้านคัน ส่งออก 1.12 ล้านคัน
โดยสาเหตุที่ยอดขายในประเทศลดลง เป็นเพราะกำ�ลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวมากและปัญหาการเมืองช่วงที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบัน
เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ราคาสินค้าเกษตรลดลง ขณะที่ส่งออกมาจากเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว
และปัญหาโรคระบาดอีโบล่าในแอฟริกา ปัญหาการเมืองในตะวันออกกลางทำ�ให้ทั้ง 2 ตลาดนี้มียอดขายลดลงมากมีเพียงกลุ่มยูโรโซนที่มียอด
นำ�เข้ารถยนต์จากไทยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.62 เนื่องจากต้องเร่งนำ�เข้าก่อนที่รถยนต์จากไทยจะถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (จีเอสพี) ในปีหน้า
ปัจจุบันประเทศไทยผลิตรถยนต์เป็นอันดับ 9 ของโลก และมียอดส่งออกรถยนต์อันดับ 13 ของโลก แม้ว่าอินโดนีเซียจะมีอัตราการ
เติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ปี 2557 ร้อยละ 15 สูงกว่าไทยที่คาดว่าจะโตร้อยละ 12 แต่ภาพรวมทุกฝ่ายเชื่อว่าไทยยังมีศักยภาพที่ดีกว่า
และจะยังรักษาฐานการผลิตอันดับหนึ่งในอาเซียนได้
แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2558
จากการที่ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล (อีโคคาร์เฟส 2) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะ
ทำ�ให้ยอดผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นอีกกว่า 1 ล้านคัน รวมทั้งภาครัฐบาลมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (เอสเอ็มอี) ที่เกี่ยวกับยานยนต์และชิ้นส่วนที่เป็นคนไทย อีกทั้งการร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์กับกรมอาชีวศึกษาเพื่อตั้ง
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปี 2558
อีกทั้งการปรับตัวเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างสรรพสามิตรถยนต์ใหม่วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่กรมสรรพสามิตจะบังคับใช้ภาษีจาก
เดิมคิดตามปริมาตรกระบอกสูบรถยนต์ มาเป็นคิดตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อมแทน ส่งผลให้การพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย จะเน้นการพัฒนารถยนต์ใหม่ ๆ ภายใต้แนวคิด “กรีนเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นแนวโน้มของโลกตามแบบอย่าง
ของสหรัฐและยุโรปที่มุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อม
และนอกจากนี้การที่กระทรวงอุตสาหกรรมรับที่จะพิจารณาแนวทางและรูปแบบการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และสนามทดสอบ
ยานยนต์ ตามที่สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ ไทยร้องขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณสร้าง เพื่อช่วยลดภาระผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์โดยเฉพาะ Tier 2 และ Tier 3 ที่ปัจจุบันจำ�เป็นต้องส่งชิ้นส่วนไปทดสอบมาตรฐานในต่างประเทศ การไม่ส่งไปต่างประเทศ
เป็นการช่วยลดต้นทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย
จึงประมาณการยอดการผลิตปี 2558 อยู่ในระดับ 2.2 - 2.3 ล้านคัน แบ่งเป็นตลาดในประเทศ 1 ล้านคัน เนื่องจากการปรับเงินเดือน
ข้าราชการ การท่องเที่ยวฟื้นตัว และการลงทุนภาครัฐ ส่วนส่งออกคาดว่าจะมีจำ�นวน 1.2 ล้านคัน หากเศรษฐกิจดีขึ้นก็อาจไปถึงระดับ 1.3 ล้าน
คัน และจะสามารถผลิตให้ถึงเป้าหมาย 3 ล้านคันได้ในปี 2560

สถิติยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ปี

ยอดผลิต
(คัน)

2555
2556
2557*

2,453,717
2,457,057
1,568,940

(หน่วย : คัน)

รถยนต์
ยอดขาย ยอดส่งออก อัตราการ
ในประเทศ
เติบโตของ
(คัน)
(คัน)
ยอดผลิต (%)
1,427,046 1,026,671
68
1,335,754 1,121,303
1
626,781
942,159
(26)

* ข้อมูลสะสม 10 เดือน (มกราคม - ตุลาคม)

รถจักรยานยนต์
ยอดขาย ยอดส่งออก อัตราการ
ยอดผลิต ในประเทศ
เติบโตของ
(คัน)
(คัน) ยอดผลิ
(คัน)
ต (%)
2,606,161 2,292,170 313,991
28
2,218,625 1,884,845 333,780
(15)
1,669,235 1,417,966 230,983
(13)

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสี่ยง
• ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีการทำ�สัญญารับความช่วยเหลือในด้านพึ่งพาเครื่องหมายการค้า ภายใต้ชื่อ
และ “HI-LEX”
และสัญญารับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ แบบใช้สายเคเบิลควบคุมจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) เป็นลายลักษณ์อักษร
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจำ�หน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที่จะผลิตเอง
บริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น อย่างไรก็ดี ไม่มีสัญญาควบคุมในการ
จัดซื้อวัตถุดิบ ระหว่างกันแต่อย่างใด
สำ�หรับความเสี่ยงด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบนั้นบริษัทสามารถจัดซื้อจากผู้ผลิตอื่นแทนการสั่งซื้อจาก
ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นได้ แต่อาจมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ต่างจากเดิม ในปัจจุบันบริษัทได้สรรหาแหล่งจัดซื้อ
วัตถุดบิ และชิน้ ส่วนประกอบในประเทศมากขึน้ ซึง่ จะช่วยลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าขนส่งและภาษีน�ำ เข้าลงได้
ส่วนความเสี่ยงในแง่ของสัญญาฯ ดังกล่าวนั้น บริษัทเห็นว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นจะต่อสัญญาให้อย่างแน่นอนเนื่องจาก
ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นได้ให้คำ�รับรองเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ว่า หากสัญญาปัจจุบันหมดอายุ จะต่อสัญญาให้อีกคราว
ละ 5 ปี (ซึ่งเป็นนโยบายการต่อสัญญาที่ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ใช้กับบริษัทในเครือทุกบริษัท) ประกอบกับไฮเล็กซ์
คอร์ปอเรชั่น มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมทุนและเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาเป็นเวลามากว่า 36 ปี
ทำ�ให้มีความมั่นใจว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้น และให้การสนับสนุนบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป
ด้วยเหตุนี้ ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่ำ�

•

ความเสี่ยงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ
บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ซ่งึ เป็นผู้ประกอบการต่างชาติท่ยี ้ายฐานการผลิตชิ้นส่วนเข้ามา
ภายใต้ขอ้ ตกลงเขตการค้าเสรีปจั จัยหลักทีจ่ ะทำ�ให้ผป้ ู ระกอบการสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้คอื คุณภาพ ต้นทุน
การผลิตการผลิตทีส่ อดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การส่งมอบทีต่ รงเวลา และการบริการหลังการขายเพือ่ สร้างความ
มั่นใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้กำ�หนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำ�คัญ คือ มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ควบคูก่ บั การ
ดำ�เนินงานลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดส่งทีต่ รงต่อเวลา และการกำ�หนดราคาผลิตภัณฑ์ทเ่ี หมาะสมและสามารถ
แข่งขันกับคูแ่ ข่งได้ ซึง่ บริษทั มีกลุม่ ลูกค้าเป็นผูผ้ ลิตชัน้ นำ�ทีม่ ฐี านการผลิตในประเทศไทย และมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้า
เหล่านีม้ าโดยตลอด ประกอบกับได้มหี อ้ งทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและค่าใช้จา่ ยในการทำ�งาน
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงต่ำ�ที่คู่แข่งขันจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขันได้ในระดับเดียวกัน เนื่องจากจะต้องลงทุนสูง
และไม่สามารถดำ�เนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกับบริษัท

•
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ในปี 2557 บริษัทได้จัดซื้อวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมูลค่ารวมกว่าร้อยละ 50
ของมูลค่าวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่บริษัทจัดซื้อทั้งหมด โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากความผันผวน
ของราคาซื้อขายอันเนื่องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าวในตลาดโลก ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องโดยปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดบิ เกิดความผันผวนถึงขนาดทีม่ นี ยั สำ�คัญ บริษทั สามารถจะปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
กับต้นทุนวัตถุดิบที่มีความผันผวนนั้นได้ ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนที่บริษัททำ�กับลูกค้านั้นได้กำ�หนดให้บริษัท
และลูกค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นครั้งคราว เช่น ทุก ๆ 6 เดือน หรือทุก ๆ ครั้งที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไปเป็นต้นชึ่งการปรับราคาแต่ละครั้งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทำ�การตกลงร่วมกันโดยบางครั้งลูกค้าจะ
ยินยอมให้ทำ�การปรับราคาย้อนหลังด้วย ซึ่งการปรับราคาได้ดังกล่าวจะช่วยทำ�ให้ผลกระทบจากความผันผวนของราคา
วัตถุดิบลดลง และบริษัทได้กำ�หนดนโยบายให้ให้ผู้ผลิตทำ�การลดต้นทุนเพื่อเกิดการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ซึ่งเมื่อผู้ผลิต
มีความแข็งแกร่ง มีต้นทุนการบริหารจัดการที่ต่ำ�แล้วก็จะสามารถควบคุมราคาขายให้มีเสถียรภาพได้ แม้ราคาวัตถุดิบ
จะสูงขึ้นก็ตาม

•

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ในปี 2557 บริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบโดยนำ�เข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 30 ของยอดซื้อ
วัตถุดบิ และชิน้ ส่วนประกอบทัง้ หมด โดยบริษทั มียอดการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ และชิน้ ส่วนประกอบทัง้ หมดทีเ่ ป็นสกุลเงินตราต่าง
ประเทศตลอดทั้งปีเทียบเท่าเงินบาทจำ�นวนประมาณ 349 ล้านบาท ซึ่งทำ�ให้บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับตัวสูงขึ้น

•

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่
ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 6 ราย และผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ราย
ใหญ่ 2 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษทั เหล่านีค้ ดิ เป็นประมาณร้อยละ 86 ของรายได้รวมของบริษทั
ในปี 2557 ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงด้านรายได้หากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งลดปริมาณการผลิตหรือเลิกการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากบริษัทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำ�เนินการของบริษัทใน
อนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำ�หรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ที่ดำ�เนินธุรกิจมากว่า 35 ปี โดยได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื่อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ได้คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองส่งผล
ให้ลดเวลาและเพิม่ ความรวดเร็วในการดำ�เนินงาน อีกทัง้ การทำ�ธุรกิจกับบริษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนตรายใหญ่
มาเป็นเวลานาน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุมชั้นนำ�ของประเทศญี่ปุ่นตลอดจน
การเป็นบริษทั ในกลุม่ ของซัมมิท คอร์ปอเรชัน่ ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย
ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมานาน เป็นผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษทั
ในกลุม่ ซัมมิท คอร์ปอเรชัน่ ครอบคลุมถึงอุปกรณ์และชิน้ ส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะ
ทีน่ งั่ ผนังประตูขา้ ง ฯลฯ ซึง่ คุณสมบัตดิ งั กล่าวทำ�ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ต�่ำ ทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เหล่านี้จะเปลี่ยนไปสั่งซื้อจากคู่แข่งของบริษัท
อนึ่ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยมีแผนการจะเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น เพื่อเป็นการลด
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย

•

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอำ�นาจบริหารจัดการบริษัท		
และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท
ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม คือกลุ่มจุฬางกูร กลุ่มพัฒนะเมลือง และไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยถือหุ้น
รวมกันในประมาณร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้วของบริษทั ซึง่ สามารถควบคุมมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบ
ทัง้ หมด ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพือ่ ทำ�การตรวจสอบและถ่วงดุลเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่เสนอได้ ใน
บางกรณีผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือของผู้ถือหุ้นรายอื่นนอกจากนี้ ผู้ถือ
หุน้ รายใหญ่ยงั เป็นผูม้ อี �ำ นาจในการบริหารจัดการบริษทั โดยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ถึง 7 ท่าน จากทัง้ หมด 11 ท่าน
จึ ง มี ความเสี่ย งจากการที่ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ใ ช้ อำ� นาจบริ ห ารจั ดการอย่ างเบ็ ดเสร็ จ และบริ หารจั ดการไปในทางที่
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้
รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
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อย่างไรก็ตามบริษทั มีคณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ซึง่ เป็นบุคคลที่ไม่มสี ว่ นได้เสียกับบริษทั สามารถ
ทำ�หน้าที่ตรวจสอบการดำ�เนินงานของผู้บริหาร และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้อย่างเพียงพออีกทั้ง
บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบของบริษัท
ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบจะนำ�ไปปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น

•

ความเสี่ยงจากการชดใช้ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim)
ตามที่บริษัทมีหน้าที่ในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษัทนั้น กรณีที่เกิดความเสีย
หายอันเนือ่ งมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริษทั ในสัญญาซือ้ ขายชิน้ ส่วนระบุให้บริษทั ต้องชำ�ระค่าเสียหายที่
เกิดจากความบกพร่องนั้น ๆ ซึ่งหากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัทชำ�ระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์
ในจำ�นวนเท่ากับหรือมากกว่ายอดขายของบริษทั และศาลมีค�ำ สัง่ เป็นทีส่ ดุ ให้บริษทั ชำ�ระเงินจำ�นวนดังกล่าว บริษทั ก็อาจ
ได้รบั ผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทัง้ การทีบ่ ริษทั ต้องร่วมรับผิดกับผูผ้ ลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนตหาก
มีผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของบริษัทในแต่ละปีที่ผ่านมา ลูกค้าได้มีการเรียกร้อง
ให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์อยู่บา้ ง แต่เป็นจำ�นวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขาย และการเรียกร้องให้
ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ปกติของการดำ�เนินธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และเท่าที่ผ่านมาไม่เคยมีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานปกติของบริษัทแต่
ประการใด นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำ�คัญในเรื่องคุรภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นก่อนการส่งให้ลูกค้า
บริษัทจะทำ�การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วน และทุก ๆ ครึ่งปี บริษัทจะสรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชย
ค่าเสียหายเพื่อนำ�ผลลัพธ์ ไปวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะช่วยลด
ความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทต้องชำ�ระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ ได้

•

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
การดำ�เนินการของบริษทั จะเปลีย่ นแปลงไปในแนวทางทีส่ อดคล้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นสำ�คัญ
ซึ่งหากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงักงัน บริษัทก็จะได้รับผลกระทบในการ
การประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน
เนือ่ งจากปัจจุบนั อุตสาหกรรมยานยนต์ถอื เป็นอุตสาหกรรมทีส่ ร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล หลายประเทศจึง
พยายามสนับสนุนให้เกิดการผลิตภายในประเทศตัวเองให้มากที่สุด ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับ 9 ของ
โลก มียอดผลิตในปี 2557 ประมาณ 2 ล้านคัน ภาครัฐมีนโยบายเพิ่มเติมในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ของภูมิภาคอาเซียน โดยได้ริเริ่มโครงการ Eco Car 2 ซึ่งคาดว่าโอกาสที่อุตสาหกรรมยานยนต์
จะเข้าสู่ภาวะถดถอยยิ่งมีน้อยลง
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•

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
บริษัทอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดแก่บริษัทคู่แข่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็น
ธุรกิจ เนื่องจากการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเที่ยงตรง เพื่อให้ได้
คุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ในการสัง่ ซือ้ ชิน้ ส่วนสำ�หรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ แต่ละ
รุ่นนั้น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะทำ�การคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนล่วงหน้าก่อนการผลิตจริงโดยผู้ผลิตชิ้น
ส่วนที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้รับคำ�สั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์จากบริษทั ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนือ่ งตลอด
อายุการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นนั้น ๆ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงรุ่นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ไม่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตสายควบคุม และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์มากนัก
ดังนัน้ บริษทั ในฐานะทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตสายควบคุมสำ�หรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ซึ่งดำ�เนินธุรกิจมายาวนานกว่า 36 ปี เป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ มีผลงานและชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาเป็นเวลานาน จึงได้เปรียบคู่แข่งอื่น ๆ ในการผลิตสายควบคุมและ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เพือ่ ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นบริษทั
จึงมั่นใจว่ายังสามารถจะแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ผู้ถือหุ้น
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
กลุ่มจุฬางกูร

กลุ่มพัฒนะเมลือง

41.30%

ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น

อื่น ๆ
19.73%

12.03%

26.94%

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

94%

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 มีดังนี้
ทุนชำ�ระแล้ว
จำ�นวน 259,800,000 บาท
จำ�นวนหุ้น
ร้อยละ
1
กลุ่มจุฬางกูร
107,288,000
41.30
2
ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
70,000,000
26.94
3
กลุ่มพัฒนะเมลือง
31,248,900
12.03
4
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
12,750,000
4.91
5
นายไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข
6,500,000
2.50
6
นายดำ�รงค์ กุลธนพงศ์
6,000,000
2.31
7
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำ�กัด (มหาชน)
5,353,300
2.06
8
นางสาววราภรณ์ สงฆ์ประชา
2,105,400
0.81
9
นายเทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์
1,915,500
0.74
10
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ
16,638,900
6.40
รวม
259,800,000
100
หมายเหตุ: 1) กลุ่มจุฬางกูร ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย ได้แก่
- นายสรรเสริญ จุฬางกูร ถือหุ้นจำ�นวน 83,115,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.99 ของทุนชำ�ระแล้ว
- นายทวีฉัตร จุฬางกูร ถือหุ้นจำ�นวน 19,980,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.69 ของทุนชำ�ระแล้ว
- นายกรกฤช จุฬางกูร ถือหุ้นจำ�นวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.54 ของทุนชำ�ระแล้ว
- นายอภิชาติ จุฬางกูร ถือหุ้นจำ�นวน 192,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.07 ของทุนชำ�ระแล้ว
ลำ�ดับที่
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2) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557) ประกอบด้วย
1. Teraura Investment Co., Ltd.
ถือหุ้นร้อยละ
19.83
2. JP Morgan Chase Bank
ถือหุ้นร้อยละ
4.76
3. Teraura Scholarship Foundation
ถือหุ้นร้อยละ
4.06
4. Japan Trustee Services Bank, Ltd.
ถือหุ้นร้อยละ
3.72
5. State Street Bank and Trust Company
ถือหุ้นร้อยละ
3.68
6. Nippon Life Insurance Company
ถือหุ้นร้อยละ
3.39
7. BBH For Fidelity Low-Priced Stock Fund
ถือหุ้นร้อยละ
3.13
8. NISHIKAWA RUBBER CO., LTD.
ถือหุ้นร้อยละ
2.70
9. Northern Trust Company
ถือหุ้นร้อยละ
2.56
10. Honda Motor CO., LTD.
ถือหุ้นร้อยละ
2.22
3) กลุ่มพัฒนะเมลือง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 ราย ได้แก่
- นายชูทอง พัฒนะเมลือง ถือหุน้ จำ�นวน 16,997,400 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.54 ของทุนชำ�ระแล้ว
- นางอรสา
พัฒนะเมลือง ถือหุน้ จำ�นวน 12,000,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.62 ของทุนชำ�ระแล้ว
- นายสันติ
พัฒนะเมลือง ถือหุน้ จำ�นวน 1,641,200 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.63 ของทุนชำ�ระแล้ว
- นายสริศ
พัฒนะเมลือง ถือหุน้ จำ�นวน 460,200 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.18 ของทุนชำ�ระแล้ว
- นางสาวสิรณ
ิ า พัฒนะเมลือง ถือหุน้ จำ�นวน 150,100 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06 ของทุนชำ�ระแล้ว
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โครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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โครงสร้างการจัดการ
บริ ษั ท มี โ ครงสร้ า งการจั ด การ ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย จำ � นวน 5 ชุ ด โดยแบ่ ง เป็ น
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 มีจำ�นวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จำ�นวน 4 ท่าน
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 3 ท่าน
• กรรมการที่เป็นอิสระ		
จำ�นวน 4 ท่าน
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่อ
นายสรรเสริญ
นายชูทอง
นายสริศ
นายมากาโต
นายทวีฉัตร
นายกรกฤช
นายคาซูฮิโร
นายกวี
นายอภินันท์
นายปริญญา
นายฉัตรชัย

จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง
พัฒนะเมลือง
เทราอุรา
จุฬางกูร
จุฬางกูร
ทาเคชิตะ
วสุวัต
ณ ระนอง
ไววัฒนา
เอียสกุล

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

จำ�นวนครั้งการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

จำ�นวนครัง้ การเข้า
ร่วมประชุมคณะ
กรรมการบริษทั
3
4
5
1
5
5
5
5
5
5

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือนายทวีฉัตร จุฬางกูร หรือนายกรกฤช จุฬางกูร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายชูทอง พัฒนะเมลือง
หรือนายสริศ พัฒนะเมลือง หรือนายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำ�คัญของบริษัท หรือนายชูทอง พัฒนะเมลือง
หรือนายสริศ พัฒนะเมลือง ลงลายมือชื่อร่วมกับนายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ และประทับตราสำ�คัญของบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (ฉบับปรับปรุง)
ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสำ�นักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกาศและมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23
กันยายน 2557 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
ภาษาไทย
http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10
ภาษาอังกฤษ http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=10
และเพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติเกณฑ์มาตรฐานการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (ทั้งคณะและตนเอง) และมีผลบังคับ
ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป (รอบบัญชี เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ได้อนุมัติให้คณะกรรมการตรวจสอบกลับเข้า
ดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการมีคุณสมบัติตามที่สำ�นักงานกลต.
และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด และทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ
จำ�นวนครั้งการประชุม
จำ�นวนครั้งการเข้าร่วม
คณะกรรมการบริษัท ประชุมคณะกรรมการบริษัท
1 นายกวี
วสุวัต
ประธาน
5
5
2 นายอภินันท์ ณ ระนอง
กรรมการ
5
5
3 นายปริญญา ไววัฒนา*
กรรมการ
5
5
4 นายฉัตรชัย เอียสกุล
กรรมการ
5
5
* นายปริญญา ไววัฒนา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
ลำ�ดับที่

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

โดยมีนางเบญจมาส เทพฤทธิ์ (หัวหน้าแผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น
ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสำ�นักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกาศและมีผลบังคับตั้งแต่
วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจ
สอบให้เป็นปัจจุบันแล้ว โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียรับทราบบนเว็บไซต์
ของบริษัทแล้ว
ภาษาไทย
http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10
ภาษาอังกฤษ
http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=10
3. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
				
ลำ�ดับที่

รายชื่อ

1 นายทวีฉัตร จุฬางกูร
2 นายสริศ พัฒนะเมลือง
3 นายกรกฤช จุฬางกูร
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
1 นายกวี
วสุวัต
2 นายอภินันท์ ณ ระนอง
3 นายปริญญา ไววัฒนา
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คณะกรรมการชุดเดิม
ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งการประชุม จำ�นวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

1
1
1

1
1
1

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

2
2
2

2
2
2
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ลำ�ดับที่

คณะกรรมการชุดใหม่
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

คณะกรรมสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
1 นายกวี
วสุวัต
ประธาน
2 นายอภินันท์ ณ ระนอง กรรมการ
3 นายปริญญา ไววัฒนา กรรมการ
4 นายฉัตรชัย เอียสกุล
กรรมการ

จำ�นวนครั้งการประชุม จำ�นวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1
1
1
1

1
1
1
1

การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2557 เมือ่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ได้มมี ติอนุมตั ิให้ด�ำ เนินการรวมคณะกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทน กับ คณะกรรมการสรรหา เข้าด้วยกันโดยมีนางสาวสิรณิ า พัฒนะเมลือง (ผูจ้ ดั การทัว่ ไป - ส่วนงานบริหารธุรกิจ)
เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2557 เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ได้มมี ติอนุมตั กิ ฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนขึน้ มีผลบังคับตัง้ แต่วนั ที่ 6 สิงหาคม 2557 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษทั แล้ว
ภาษาไทย
http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10
ภาษาอังกฤษ
http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=10
4. คณะกรรมการการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติโครงสร้างคณะกรรมการการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ ดังนี้				
ลำ�ดับที่
1
2
3
4

รายชื่อ
นายกวี
นายอภินันท์
นายปริญญา
นายฉัตรชัย

วสุวัต
ณ ระนอง
ไววัฒนา*
เอียสกุล

ตำ�แหน่ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จำ�นวนครั้งการประชุม จำ�นวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1
1
1
1

1
1
1
1

โดยมีนางกสิตา พิทกั ษ์สงคราม (เลขานุการบริษทั ) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2557 เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ได้มมี ติอนุมตั กิ ฎบัตรคณะกรรมการการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี น้ึ
มีผลบังคับตัง้ แต่วนั ที่ 6 สิงหาคม 2557 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องได้เสีย รับ
ทราบบนเว็บไซต์ของบริษทั แล้ว
ภาษาไทย
http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10
ภาษาอังกฤษ
http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=10
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5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง					
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ดังนี้
ลำ�ดับที่

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งการประชุม จำ�นวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

1 นายสริศ
พัฒนะเมลือง
ประธาน
1
2 นายไชยยันต์
สาวนะชัย
รองประธาน
1
3 ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานทั้งหมด)
กรรมการ
1
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะผู้บริหารของบริษัท จึงไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเบี้ยประชุมฯ

1
1
1

โดยมีนางเบญจมาส เทพฤทธิ์ (หัวหน้าแผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมีผล
บังคับตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2557 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย
รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
ภาษาไทย
http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10
ภาษาอังกฤษ
http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=10
6. ผู้บริหาร					
รายชื่อและตำ�แหน่งของผู้บริหาร และโครงสร้างการบริหารจัดการ
ลำ�ดับที่
รายชื่อ
1 นายสรรเสริญ จุฬางกูร
2 นายชูทอง
พัฒนะเมลือง

ตำ�แหน่ง

3

นายสริศ

พัฒนะเมลือง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ และ
รักษาการผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานจัดหา)

4

นายไชยยันต์

สาวนะชัย

รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)

5 นางสาวสินีนุช ศรีธรรมา
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6 นายคาซูฮิโร
ทาเคชิตะ
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)
7 นายสุทน
เปรมปรี
ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานผลิต)
8 นายสวัสดิ์
สุขะอาจิณ
ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานคุณภาพ)
9 นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานบริหารธุรกิจ)
10 นายนาโอฮิโร โคอิซูมิ
ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานการตลาด)
ผูบ้ ริหาร หมายความว่า ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งระดับบริหารสีร่ ายแรกนับต่อจากคณะกรรมการบริษทั ลงมา รวมถึงผูซ้ งึ่ ดำ�รงตำ�แหน่ง
เทียบเท่าผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยรวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ผู้บริหารลำ�ดับที่ 1-5 เป็นผู้บริหารภายใต้นิยามดังกล่าว)
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ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผูจ้ ดั การมีอ�ำ นาจหน้าทีด่ �ำ เนินการตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมาย ซึง่ อยูภ่ ายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของ
บริษทั ทัง้ นี้ การมอบอำ�นาจดังกล่าวต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอำ�นาจทีท่ �ำ ให้กรรมการผูจ้ ดั การสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ น
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัท
ย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำ�หนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำ�หนดขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ได้ดังนี้
1. รับผิดชอบดูแลการบริหารงานทั่วไปที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
2. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในด้านบัญชี การเบิก-จ่ายเงินใด ๆ ของบริษัทที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
3. รับและจ้างพนักงานของบริษัทที่ไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยเป็นผู้มีอำ�นาจแทนบริษัทที่จะลงนามใน
สัญญาจ้างแรงงาน
4. เข้าร่วมพิจารณางบประมาณของบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาเอกสารหรือสัญญาที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานตามปกติของบริษัท ให้คำ�แนะนำ�และข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
6. ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท
7. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางกสิตา พิทักษ์สงคราม ทำ�หน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอำ�นาจหน้าที่ตามที่กำ�หนดไว้
ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีคุณสมบัติ ขอบเขต
และหน้าที่ ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติ
อ้างอิงจากกฎหมายมิได้ก�ำ หนดคุณสมบัตขิ องเลขานุการบริษทั ไว้ จึงถือเป็นหน้าทีข่ องคณะกรรมการทีจ่ ะต้องดูแลรับผิดชอบ
ให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทมิสามารถรับ
หน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทอื่น ๆ แต่อาจรับหน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทย่อยได้
ขอบเขตและหน้าที่เลขานุการบริษัท
บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัททำ�หน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ทำ�หน้าที่ดูแลและประสานงาน
ด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง สนับสนุนให้ด�ำ เนินการตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี พร้อมปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ
และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัทกำ�หนด ดังนี้
1. ให้คำ�แนะนำ�เบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้
มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำ�เสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำ�เนินการให้มีการปฎิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึง
ปฎิบัติต่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำ�หนดของ กลต. และ
ตลท.
6. จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ทะเบียนกรรมการ
(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำ�ปีของบริษัท
(3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
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7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำ�เนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
9. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
8. หัวหน้าแผนก – ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้ความเชื่อมั่น และให้คำ�ปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและ
ปรับปรุงการดำ�เนินงานของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
โดยหัวหน้าแผนก ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีขอบเขต และหน้าที่ ดังนี้
1. กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และควบคุมงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
2. กำ�หนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบประจำ�
ปี (Audit plan) เสนอคณะกรรมการตรวจสอบก่อนขออนุมัติดำ�เนินการตรวจสอบ
3. วางมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสอบทานการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำ�หนดไว้
4. พิจารณาอนุมัติแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
5. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการตรวจ
สอบ และผู้บริหาร
6. ติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ในการให้บริการแก่ผู้บริหาร
7. ให้คำ�ปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำ�แนะนำ�แนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน และการควบคุม
ภายใน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจต่าง ๆ
8. จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ความสามารถ ตรวจสอบงานได้บรรลุ
ตามเป้าหมาย และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. ทำ�หน้าทีฝ่ า่ ยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจัดวาระการประชุม จัดหาข้อมูล สรุปผลและบันทึกประชุม
พร้อมแจ้งมติให้กับผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบเพื่อมั่นใจว่า ปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎบัตร และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมทั้งบริหารงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
10. ควบคุมการจัดทำ�งบประมาณประจำ�ปี ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
11. กำ�กับการประสานงานการตรวจสอบภายในโดย Outsource ตรวจสอบภายใน ให้เป็นตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำ�กับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์มีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อบริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุนทุกประเภท และตลาดทุน อีกทั้งยังต้องติดต่อ
ประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือผู้ลงทุน เป็นต้น ตลอดจนปฏิบัติงานในงานด้านการอำ�นวย
ความสะดวก ประสานงานจัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารสำ�คัญในนามบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท การวางแผนและ
กำ�กับดูแลการดำ�เนินกิจการให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พรบ.มหาชนจำ�กัด ข้อบังคับ
กฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดทำ�และส่งข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กำ�หนดและโปร่งใส โดยมีขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลสำ�คัญในตลาดทุนสำ�หรับผู้บริหารระดับสูงและกรรมการบริษัท
2. รายงานผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
3. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
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4. สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท โดยรายงานข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลที่
ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ
5. ให้การรับรองและต้อนรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ลงทุน
6. ประสานงาน จัดทำ� ตรวจสอบเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น และเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. จัดทำ� จัดส่งและการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่สำ�คัญเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถ
ตรวจสอบได้ (เช่น ทะเบียนกรรมการบริษัท รายงานประจำ�ปี และรายงานการประชุมต่าง ๆ)
8. วางแผนการกำ�กับดูแลการดำ�เนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พรบ.มหาชนจำ�กัด ข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. จัด ทำ�ข้อ มูลรายงานการเปิด เผยต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งตามกฎระเบี ย บ
และกฎหมายข้างต้น (เช่น รายงานประจำ�ปี, แบบ 56-1, งบการเงิน รวมถึงการลงประกาศข้อมูลในหนังสือพิมพ์
ตามข้อกำ�หนด)
10. ให้ค�ำ แนะนำ� คำ�ปรึกษาเบือ้ งต้นและสนับสนุนงานของกรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียปฎิบตั ิ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำ�หนดกฎหมายที่มีนัยสำ�คัญแก่กรรมการทราบ
10. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง จะมีการพิจารณาคัดเลือก
และกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะดำ�เนินการ
ตามนโยบายของบริษัท
การสรรหากรรมการ
1. หลักเกณฑ์และวิธีการ
คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาและคำ�นึงถึงคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมสอดคล้องตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาทำ�งานให้บริษัทอย่างเพียงพอ ตามข้อบังคับของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่
ก็ได้
2. การแต่งตั้ง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงตามคราวออกตามวาระ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการแทนผู้ครบกำ�หนดออกตามวาระ โดยกรรมการที่ครบ
กำ�หนดออกจากตำ�แหน่งอาจได้รับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกได้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งจำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการในขณะนั้น ถ้า
จำ�นวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการซึง่ พ้นจากตำ�แหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตำ�แหน่งอีกได้ กรรมการทีจ่ ะต้องออกจาก
ตำ�แหน่งในปีแรกหรือปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีถัดไปให้กรรมการ
คนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง
กรณีที่ 2 ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำ�แหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของกรรมการต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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3. หลักเกณฑ์และวิธีการที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวน
กรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งประกอบด้วย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน พิจารณากำ�หนดความรู้ ความสามารถ (Competency)
ประสบการณ์ของแต่ละตำ�แหน่ง เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำ�หนด สามารถสืบทอด
งานของแต่ละตำ�แหน่งได้
3. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ประเมินการปฏิบตั งิ านและความรู้ ความสามารถของผูบ้ ริหารทีม่ คี ณ
ุ สมบัตสิ อดคล้อง
เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำ�แผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
และมอบหมายให้ ร องประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และกรรมการผู้ จั ด การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ฝ่ า ยบริ ห าร
เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
5. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำ�แผนการสืบทอดตำ�แหน่งงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นประจำ�และรายงาน
คณะกรรมการบริษัท ทราบปีละ 2 ครั้ง
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร***
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร*** ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้อง
กับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเท่านั้น)
ค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้
• ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม) ในอัตราเดียวกับปี 2556 คือ
- ประธานกรรมการบริษัท			
เป็นเงิน 35,000 บาท
- กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
เป็นเงิน 25,000 บาท
• จ่ายบำ�เหน็จกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำ�เนินงานปี 2556
ทั้งนี้ บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)

**คณะ
*คณะ
คณะ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะ
บริษัท
ตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการการ บำ�เหน็จ
กำ�หนดค่า สรรหา สรรหาและ กำ�กับดูแล
กำ�หนดค่า กิจการที่ดี
ตอบแทน
ตอบแทน

รวมสุทธิ

ประธานกรรมการ

105,000

-

-

-

-

-

283,418

388,418

2. นายชูทอง

พัฒนะเมลือง

รองประธานกรรมการ

100,000

-

-

-

-

-

283,418

383,418

3. นายสริศ

พัฒนะเมลือง

กรรมการ

125,000

-

-

25,000

-

-

283,418

433,418

4. นายมากาโต

เทราอุรา

กรรมการ

-

-

-

-

-

-

283,418

283,418

5. นายทวีฉัตร

จุฬางกูร

กรรมการ

25,000

-

-

25,000

-

-

283,418

333,418

6. นายกรกฤช

จุฬางกูร

กรรมการ

125,000

-

-

25,000

-

-

283,418

433,418

7. นายคาซูฮิโร

ทาเคชิตะ

กรรมการ

125,000

-

-

-

-

-

118,091

243,091

8. นายกวี

วสุวัต

กรรมการอิสระ

125,000

125,000

50,000

-

25,000

-

283,418

608,418

9. นายอภินันท์

ณ ระนอง

กรรมการอิสระ

125,000

125,000

50,000

-

25,000

25,000

283,418

633,418

10. นายปริญญา ไววัฒนา

กรรมการอิสระ

125,000

125,000

50,000

-

25,000

25,000

283,418

633,418

11. นายฉัตรชัย เอียสกุล

กรรมการอิสระ

125,000

125,000

25,000

-

25,000

25,000

283,418

608,418

1,105,000

500,000

175,000

รวม

75,000

100,000

75,000 2,952,271 4,982,271

* คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน อนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
(รวม 2 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน)
**คณะกรรมการการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี อนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557
(จัดตั้งใหม่)
รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร*** ของบริษัท
ค่าตอบแทน

ปี 2556
จำ�นวนเงิน (ล้านบาท))

ปี 2557
จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)

เงินเดือน โบนัสและอื่น ๆ

99.87 (จำ�นวน 10 ราย)

134.59 (จำ�นวน 12 ราย)

(1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร***
• มีนโยบายปรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำ�ปี 2557 ในอัตราไม่เกิน 10% ของอัตราในปี
ก่อนหน้า
• ค่าตอบแทนของผู้บริหาร*** ระดับรองลงไปเป็นดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร*** ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้กับ
ผู้บริหาร*** จำ�นวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น 134.59 บาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น
• ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
- ไม่มี –
• ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร***
เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษทั ได้จดั ให้มกี องทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ โดยพนักงานจ่ายสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือน และบริษทั
สมทบให้ในอัตราเท่ากัน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับผู้บริหารทั้ง 12 ราย
รวมทั้งสิ้น 1,419,551 บาท
เงินประกันสังคม
ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินประกันสังคมสำ�หรับผู้บริหารทั้ง 12 ราย รวมทั้งสิ้น 52,500 บาท
***ผู้บริหารของบริษัทที่นับต่อจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,
กรรมการผู้จัดการ, รองกรรมการผู้จัดการ, และผู้จัดการทั่วไปทุกราย
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทกำ�หนดจรรยาบรรณฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำ�ข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน
ตนและผู้อ่ืน โดยสื่อสารการใช้ข้อมูลภายในคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการให้ผู้ที่เกี่ยวรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการ
คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบเห็นการปฏิบัติที่ขัดต่อนโยบายดังกล่าว
ให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี สรุปได้ดังนี้
• จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบุว่าห้ามมิให้กรรมการและลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ตนเอง
และบุคคลภายนอก ซึง่ ข้อมูลภายในหมายรวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้มกี ารเปิดเผยสูส่ าธารณชนภายใต้กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
• จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน ระบุว่าห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน หรือ
บุคคลใดก็ตามที่รับทราบข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำ�คัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ซึ่งข้อมูลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยใน
ตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องมาซื้อ
ขายหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำ กว่าร้อยละ 25 ของกำ�ไรสุทธิหลังจากหักเงินสำ�รองต่าง ๆ ทุกประเภท
ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำ�เป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผล
กระทบต่อการดำ�เนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำ�คัญ และนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำ�ใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่
กรณีทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำ�บอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์
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การก�ำกับการดูแลกิจการ
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำ�เนินธุรกิจ
เพิ่มมูลค่าขององค์กร และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการอันเป็น
สากล เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและรักษาคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ� ดังนั้น บริษัทจึงได้กำ�หนดนโยบายการ
กำ�กับดูแลกิจการเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท และบริหารจัดการธุรกิจทุก
ระดับด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา และเข้าใจในหลักการกำ�กับดูแลกิจการ โดยถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติ
งานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความสุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนสามารถเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับมาตรฐานการดำ�เนินธุรกิจและมาตรฐานสากล ตลอดจนความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้
บริษัทมีการบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำ�คัญและความรับผิด
ชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความร่วมมืออย่างเต็มที่ของทุกฝ่าย ทั้งคณะ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน โดยได้เผยแพร่คมู่ อื หลักการกำ�กับดูแลกิจการ ซึง่ ได้รวมถึงจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนนโยบายสำ�คัญและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะ
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาทบทวนคู่มือหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการของบริษัทดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันแล้ว (โดยจะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2558 รับทราบต่อไป)
ภาษาไทย
http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC-CG-Handbook-TH-Version-resize.pdf
ภาษาอังกฤษ http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC-CG-Handbook-ENG-Version-resize.pdf
ทั้งนี้บริษัทได้ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้
1. คณะกรรมการ ทบทวนคู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการเป็นประจำ�ทุกปี
2. ผู้บริหารได้รับฟังสรุปสาระสำ�คัญคู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการในที่ประชุมระดับบริหารเป็นประจำ�ทุกปี
3. จัดทำ� Training Road Map สำ�หรับทุกตำ�แหน่งงาน เพื่อให้มีการศึกษาและทบทวนคู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
4. ประชาสัมพันธ์คู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการให้พนักงานทุกคนรับทราบ โดยการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
ผลการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2557 อยู่ในระดับ “ดีเยีย่ ม” ด้วยคะแนน 98.75 คะแนน จากบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 528 บริษัท
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
รายละเอียดนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยได้เผยแพร่รวมอยู่ในคู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
ภาษาไทย
http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC-CG-Handbook-TH-Version-resize.pdf (หน้า 53 – 75)
ภาษาอังกฤษ http://www.thaisteelcable.com/upload_images/file/TSC-CG-Handbook-ENG-Version-resize.pdf (หน้า55 – 77)
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะดำ�เนินการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องในคู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการเป็นประจำ�ทุกปี
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ทีแ่ สดง
ไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทข้างต้น
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในระหว่างปี 2557 โดยในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่
2/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ทีฝ่ า่ ยบริหารของบริษทั กำ�หนดขึน้ ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ คือ “โดยรวมบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และ
เหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารได้ให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี มีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะ
สมกับการดำ�เนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้ง
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ”
ทั้งนี้คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่า จากการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วทุกด้าน
บริษัทได้จัดทำ�และรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำ�เสมอ
โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำ�เนินการ การกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การ
ป้องกันรักษาทรัพย์สนิ และการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ บริษทั มีการตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด และมีฝา่ ย
ตรวจสอบภายในของบริษทั ดำ�เนินการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้ก�ำ หนดไว้ตามแผนการ
ตรวจสอบประจำ�ปีที่ได้รบั อนุมตั ิ รวมทัง้ เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายบริหารแจ้งให้ตรวจสอบกรณีพเิ ศษ (ถ้ามี) และมอบหมาย
ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2557 ซึ่งจัดทำ�โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด และฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ไม่พบ
ประเด็นความผิดพลาดทีเ่ ป็นนัยสำ�คัญ บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีร่ ดั กุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อกำ�หนด และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง และได้มีการป้องกันทรัพย์สิน มิให้ผู้บริหาร และพนักงานนำ�ไป
ใช้โดยมิชอบ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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รายการระหว่างกัน
• รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

ในระหว่างปี บริษทั มีรายการระหว่างกันกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั ได้คดิ ราคาซือ้ /ขายสินค้าและบริการกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันตาม
ราคาที่เทียบเท่ากับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ ซึ่งรายการเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องนี้ บริษัทได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 ในงบการเงินประจำ�ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

• ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันตามข้อ (12.1) แล้วมีความเห็นว่ารายการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และบริการ
รวมถึงรายการซือ้ สินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ตามปกติของบริษทั และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจำ�เป็นต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษทั โดยการเข้าทำ�รายการดังกล่าวบริษทั ได้พจิ ารณาถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็นสำ�คัญ โดยเงือ่ นไข
ต่าง ๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำ�หนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขัน หรือเป็น
ราคาที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

• มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน

บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำ�เป็น มีความสมเหตุสมผล
และยึดแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำ�เป็นในการเข้าทำ�รายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไข
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำ�เนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด
และในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระสำ�คัญ บริษัทจะจัดให้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
ทัง้ นีห้ ากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชำ�นาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั จะจัดให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระ เป็น
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

• นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีความจำ�เป็นที่จะต้องเข้าทำ�รายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึง
การปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการได้มาหรือจำ�หน่ายไป กรณีการเข้าทำ�รายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นปกติ เช่น การจ้างผลิตชิ้นงาน การซื้อผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ
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และการขายผลิตภัณฑ์ เป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ลักษณะการค้าโดยทัว่ ไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงือ่ นไขทีเ่ หมาะสม ให้มคี วามยุตธิ รรม สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบเทียบกับราคา
ตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ของรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคณะ
กรรมการตรวจสอบได้ก�ำ หนดให้มกี ารตรวจสอบการทำ�รายการระหว่างกันโดยว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญการตรวจสอบภายในมาดำ�เนินการตรวจ
สอบว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทำ�รายการระหว่างกันที่ไม่เข้าข่ายรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ คำ�สัง่ หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ าม
ข้อกำ�หนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั และเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั และได้รบั การสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้ นีห้ ากมีรายการระหว่างกันเกิดขึน้ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมีสว่ นได้สว่ นเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชำ�นาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำ�นาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
ทีม่ คี วามเป็นอิสระ เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วาม
ชำ�นาญพิเศษ จะถูกนำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำ�
รายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำ�รายการที่บริษัทได้
คำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบงบทางการเงินของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) และข้อมูลทางการเงินทีป่ รากฏ
ในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอและใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังอย่างดีทสี่ ดุ ในการจัดทำ� รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำ คัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ในการตรวจสอบนั้นทาง
คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
ในการนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างบริษัท เป็น
ผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ซึง่
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัทประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 มีความเชื่อถือได้ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

			

		

(นายสริศ พัฒนะเมลือง)		
กรรมการผู้จัดการ

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการตรวจ
สอบ 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์ฯ มีรายนามดังนี้
1. นายกวี
วสุวัต		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอภินันท์
ณ ระนอง		
กรรมการตรวจสอบ
3. นายปริญญา
ไววัฒนา
กรรมการตรวจสอบ
4. นายฉัตรชัย
เอียสกุล		
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2557 (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง
บางครั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสำ�คัญสรุปได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทั ได้จัดทำ�ขึน้ อย่างถูก
ต้อง และเชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าว มีความถูก
ต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชี และวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการ
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเกี่ยวข้องทุกไตรมาส
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดำ�เนินการตรวจสอบ อีกทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่ตรวจสอบภายใน
ตามแผนงานตรวจสอบประจำ�ปีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำ�คัญ
รวมทั้งได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่าบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และไม่พบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำ�คัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบ
ถ้วน
นอกจากนี้ ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
อัตรากำ�ลัง และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกำ�หนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการมีความเห็นว่า การตรวจสอบ
ภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล
3. สอบทานการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ บริษทั ได้วา่ จ้างทีป่ รึกษาให้ความรู้ และประสานงานการบริหารความเสีย่ งของบริษทั โดย
องค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่งบริษัทเป็นผู้บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก จัดการความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงาน โดยได้รับคำ�แนะนำ�จากที่ปรึกษา
เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ และหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อการบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ กร สามารถจั ด การความเสี่ ย งให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ อ ย่ า งทั น กาล ซึ่ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบมี ค วามเห็ นว่ า บริ ษั ท มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งเพี ย งพอ และควรเฝ้ า ติ ด ตามปรั บ ปรุ ง
เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น
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4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำ�คัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่พบรายการที่ก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งได้ปฏิบัติ
เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณฯ ที่กำ�หนดอย่างเหมาะสม
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความ
เป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายกฤษฎา เลิศวนา และ/หรือ
นางสาววิสสุตา จริยธนากร และ/หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ แห่งบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำ�
ปี 2558 (รอบบัญชี 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ค่าสอบบัญชีรวม 1,100,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำ�นวน 225,000 บาท)
โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และมีความเห็นว่าบริษทั มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการดำ�เนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อกำ�หนด และข้อผูกพันต่าง ๆ มีการปฏิบัติกับรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน
การสอบบัญชี

(นายกวี วสุวัต)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน
2557 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแส เงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ� งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ กำ�หนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่
ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ การตรวจสอบ
รวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจำ�นวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธกี ารตรวจ
สอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำ�คัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ทำ�ขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี เนือ่ งจากการ นำ�มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ที่แสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว และนำ�เสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2555 เพือ่ เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกีย่ วกับภาษีเงินได้ที่ได้น�ำ มาถือปฏิบตั ิใหม่ดว้ ยเช่นกัน ทัง้ นี้ ข้าพเจ้า
มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด
เรื่องอื่น
งบการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 (ก่อนปรับปรุงใหม่) และ 30 กันยายน
2555 (ซึ่งนำ�มาใช้เพื่อจัดทำ�งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ตามที่กล่าวในวรรคก่อน) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่ง
แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ตามลำ�ดับ
กฤษดา เลิศวนา
								
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
กรุงเทพฯ: 25 พฤศจิกายน 2557
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
(หน่วย :

30 กันยายน 2557 30 กันยายน 2556
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1 ตุลาคม 2555

(ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร - ส่วนทีถ่ งึ กำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าซือ้ - ส่วนทีถ่ งึ กำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึง่ ปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

บาท)

412,761,478
100,651
492,492,034
308,564,833
6,590,844
1,220,509,840

213,006,575
99,354
615,765,904
414,201,305
7,016,150
1,250,089,288

140,999,572
97,286
663,697,655
415,162,392
15,183,823
1,235,140,728

11
12
13
14
23

25,704,000
133,672,096
1,228,182,379
20,942,520
7,451,996
53,130,623
1,469,083,614
2,689,593,454

25,704,000
135,922,607
1,137,113,834
23,714,453
7,233,078
24,144,089
1,353,832,061
2,603,921,349

25,704,000
138,002,815
977,129,697
28,103,660
44,500
23,209,500
1,192,194,172
2,427,334,900

15
16

400,000,000
528,314,323

100,000,000
646,754,275

695,728,015

17

18,750,000

75,000,000

56,250,000

18

4,302,198
7,813,603
959,180,124

6,770,521
20,940,461
849,465,257

6,386,230
7,773,495
766,137,740

9
10
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
(หน่วย :

บาท)

30 กันยายน 2557 30 กันยายน 2556 1 ตุลาคม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 268,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกและชำ�ระแล้ว
หุน้ สามัญ 259,800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

17

-

18,750,000

52,250,000

18
19
20

2,291,010
36,013,386
15,901,435
154,855
54,360,686
1,013,540,810

4,811,266
33,544,883
18,077,143
66,856
75,250,148
924,715,405

8,495,691
22,652,053
18,572,258
98,456
102,068,458
868,206,198

268,500,000

268,500,000

268,500,000

259,800,000
464,870,185

259,800,000
464,870,185

259,800,000
464,870,185

26,850,000
930,639,583
(6,107,124)
1,676,052,644
2,689,593,454

26,850,000
933,792,883
(6,107,124)
1,679,205,944
2,603,921,349

26,850,000
807,608,517
1,559,128,702
2,427,334,900

21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
(หน่วย :

2557

2556
(ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ
กำ�ไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี

24

23

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ผลขาดทุนจาการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
กำ�ไรต่อหุน้
กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
กำ�ไรส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
จำ�นวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ น้�ำ หนัก (หุน้ )

บาท)

2,731,858,056
28,176,294
2,760,034,350

3,655,872,054
123,277,789
3,779,149,843

2,230,752,608
92,029,095
295,476,379
2,618,258,082
141,776,268
(14,561,361)
127,214,907
(468,207)
126,746,700

2,941,502,783
109,292,016
375,208,365
3,426,003,164
353,146,679
(9,702,923)
343,443,756
(9,419,390)
334,024,366

126,746,700

(6,107,124)
327,917,242

0.49

1.29

259,800,000

259,800,000

25
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
(หน่วย :

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
กำ�ไรจากการจำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายอุปกรณ์
สำ�รองจากการประมาณการหนี้สิน
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่
เงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
จ่ายดอกเบีย้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)

บาท)

2557

2556

127,214,907

343,443,756

130,296,436
644,825
2,196,520
(1,095,606)
5,219,010
3,607,416
(1,277,545)
(1,043,098)
14,561,361

111,149,604
39,277,341
(10,210,936)
11,457,911
6,313,553
(370,232)
(796,921)
9,702,923

280,324,226

509,966,999

123,436,103
103,439,952
(573,264)
(28,986,534)

8,830,243
961,087
8,167,674
(934,590)

(112,039,876)
(501,803)
(8,445,630)
356,653,174
(14,552,141)
(12,313,611)
329,787,422

(30,378,562)
(71,489)
(13,637,108)
482,904,254
(9,681,515)
(3,244,876)
469,977,863

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
(หน่วย :

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
โอนอุปกรณ์ ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บาท)

2557

2556

(1,297)
(222,547,985)
(558,950)
4,666,468
1,043,097
(217,398,667)

(2,068)
(286,634,817)
(4,657,699)
22,429,702
796,921
(268,067,961)

300,000,000
(75,000,000)
(7,733,852)
(129,900,000)
87,366,148
199,754,903
213,006,575
412,761,478
-

100,000,000
(14,750,000)
(7,312,899)
(207,840,000)
(129,902,899)
72,007,003
140,999,572
213,006,575
-

5,938,809
2,745,272
6,030,610

18,422,188
4,012,764
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
(หน่วย :

กำ�ไรสะสม
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว
ที่ออกและ
หุ้นสามัญ สำ�รองตาม
ชำ�ระแล้ว
กฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้ 259,800,000
เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 259,800,000
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี - ปรับปรุงใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หลังการปรับปรุง
259,800,000

464,870,185 26,850,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - ตามที่รายงานไว้ 259,800,000
เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - หลังการปรับปรุง 259,800,000
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
259,800,000

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

807,564,017

-

1,559,084,202

44,500

-

44,500

464,870,185 26,850,000 807,564,017
- (207,840,000)
- 334,024,366

(6,107,124)

1,559,128,702
(207,840,000)
327,917,242

464,870,185 26,850,000

933,792,883

(6,107,124) 1,679,205,944

464,870,185 26,850,000

926,684,440

(6,231,759)

1,671,972,866

7,108,443

124,635

7,233,078

464,870,185 26,850,000 933,792,883
- (129,900,000)
- 126,746,700
464,870,185 26,850,000 930,639,583

(6,107,124)
(6,107,124)

1,679,205,944
(129,900,000)
126,746,700
1,676,052,644

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกำ�ไร (ขาดทุน)
จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย

บาท)

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
1.

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ คือการผลิตและจำ�หน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ที่อยู่ตามที่
จดทะเบียนของบริษทั ฯ อยูท่ น่ี คิ มอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 หมูท่ ่ี 1 ตำ�บลพานทอง อำ�เภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

2.

เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน
งบกำ�รเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงราย
การในงบการเงินตามข้อกำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3.

มาตรฐานการบัญชีใหม่

มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันและท่ี่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบัน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 			
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)		
การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
						
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)		
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8 				
ส่วนงานดำ�เนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 				
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
						
กับกิจกรรมดำ�เนินงาน
ฉบับที่ 21 				
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตี 		
ราคาใหม่
ฉบับที่ 25				
ภาษีเงินได้ - การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถ้ อื หุน้
แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีเกีย่ วกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีขา้ งต้น ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภำ�ษีเงินได้
มาตรฐานฉบับนี้กำ�หนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรูผ้ ลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในงวดปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงิน
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ของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯ รับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษี `
เงินได้ รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 4
ข. มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
											
มาตรฐานการบัญชี
		
กรอบแนวคิดสำ�หรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)		
		
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
การนำ�เสนองบการเงิน				
		
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
งบกระแสเงินสด				
		
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ภาษีเงินได้					
		
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
สัญญาเช่า					
		
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
รายได้					
		
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ผลประโยชน์ของพนักงาน			
		
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลของอัตรา		
						
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
		
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
						
ที่เกี่ยวข้องกัน
		
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม				
		
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า			
		
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
งบการเงินระหว่างกาล				
		
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
การด้อยค่าของสินทรัพย์			
		
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน				
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์			
		
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
การรวมธุรกิจ					
		
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2555)
สัญญาประกันภัย				
		
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถถือไว้เพื่อขายและ
						
การดำ�เนินงานที่ยกเลิก
		
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนงานดำ�เนินงาน				
การตีความมาตรฐานการบัญชี
		
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
		
ฉบับที่ 27		
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าพื้นที่ทำ�ขึ้นตาม
						
รูปแบบกฎหมาย
		
ฉบับที่ 29		
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน		
						
บริการ
		
ฉบับที่ 32		
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซด์		
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		
ฉบับที่ 1		
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ
						
รื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะ
						
คล้ายคลึงกัน
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วันที่มีผลบังคับใช้
มีผลบังคับใช้ทันที
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

										
		
ฉบับที่ 4		
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย		
						
สัญญาเช่าหรือไม่
		
ฉบับที่ 5		
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน		
						
การบูรณะและการปรับปรุง
						
สภาพแวดล้อม
		
ฉบับที่ 7		
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ
						
บัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทาง
						
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อ
						
รุนแรง
		
ฉบับที่ 10		
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า		
		
ฉบับที่ 12 		
ข้อตกลงสัมปทานบริการ			
		
ฉบับที่ 13		
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า			
		
ฉบับที่ 17		
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ		
		
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า			

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ มาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินเมื่อนำ�มา
ถือปฏิบัติ
4.

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำ�มาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ
ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เนื่อง
จากการนำ�มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดัง
กล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
จำ�นวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่
30 กันยายน 2557
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
กำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น
องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

7,452
7,327
125

ณ วันที่
30 กันยายน 2557

ณ วันที่
1 ตุลาคม 2555

7,233
7,108
125
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45
45
-
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(หน่วย :

					
ณ วันที่
2557
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กำ�ไรหรือขาดทุน :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (บาท)
5.

พันบาท)

ณ วันที่
2556

219
219
0.001

7,189
7,189
0.028

นโยบายบัญชีที่สำ�คัญ
5.1 การรับรู้รายได้
		
ขายสินค้า
		
บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำ�คัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้
กับผู้ซื้อแล้วรายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำ�กับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำ�หรับสินค้าที่ได้ส่ง
		
มอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
		
ดอกเบี้ยรับ
		
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
		
เงินปันผลรับ
		
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
		
ซึ่งถึงกำ�หนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้
5.3 ลูกหนี้การค้า
		
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุน		
		
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและ		
		
การวิเคราะห์อายุหนี้
5.4 สินค้าคงเหลือ
		
สินค้าสำ�เร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง) หรือมูลค่า		
		
สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงาน
		
ด้วย
		
วัตถุดิบและวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า และจะ		
		
ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
5.5 เงินลงทุน
		
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่า		
		
เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
		
บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการคำ�นวณต้นทุนของเงินลงทุน
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5.6
		
		
		
		
		
		
5.7
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษทั ฯ บันทึกมูลค่าเริม่ แรกของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนในราคาทุนซึง่ รวมต้นทุนการทำ�รายการ หลังจากนั้น
บริษทั ฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสือ่ ม
ราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนคำ�นวณจากราคาทุนโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย ประมาณ 20 ปี
และ 40 ปี ค่าเสือ่ มราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนรวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงานบริษทั ฯ รับรูผ้ ลต่าง
ระหว่างจำ�นวนเงินที่ได้รบั สุทธิจากการจำ�หน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำ�ไร หรือขาดทุนในงวดที่
ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำ�นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน				
20 ปี
อาคาร					
40 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร			
5 - 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์			
3 - 15 ปี
เครื่องมือและเครื่องใช้			
3 - 10 ปี
แม่พิมพ์					
3 - 10 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำ�นักงาน 3 - 10 ปี
ยานพาหนะ
			
10 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

		
บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำ�หน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
		
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำ�หน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
		
จะรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		
บริษัทฯ ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง
		
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นน้ั และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นน้ั เกิดการด้อยค่า
		
บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำ�หน่ายและวิธีการตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์ ไม่มี ตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็น
		
อย่างน้อยค่าตัดจำ�หน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
		
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดมีดังนี้
								
อายุการให้ประโยชน์
		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
				
3 - 10 ปี
5.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ
		
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
		
		
		

นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ซึ่งทำ�ให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำ�คัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำ�นาจใน
การวางแผนและควบคุมการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
รายงานประจำ�ปี 2557
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5.10
		

สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของ จำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำ�กว่าภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการ
เงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
สินทรัพย์ที่ ได้มาตามสัญญาเช่า การเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุ
ของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำ�กว่า

		

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญา
เช่าดำ�เนินงาน จำ�นวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของบริษัทฯรายการที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่ง
อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ จะทำ�การประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่
ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน

5.11
		

5.12
		
		
		
		
		
		

5.13
		
		
		

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และ
จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ ในงวดก่อนก็ตอ่ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงประมาณการที่ใช้ก�ำ หนดมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคย
รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนทันที
ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

		

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน

		
		
		

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่
บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

		
		
		
		

บริษัทฯ มีภาระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการ
ผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำ�หรับ
พนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัล
การปฏิบัติงานครบกำ�หนดระยะเวลา

		
		
		

บริษทั ฯ คำ�นวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญ
อิสระได้ทำ�การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

		
		
		
5.14
		
		
		
5.15
		

บริษัทฯ รับรู้ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานในกำ�ไรหรือขาดทุน
ประมาณการหนี้สิน
บริษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้วและ
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น
และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		
		
		
		
		
		
		
		

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจำ�นวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำ�นวณจากกำ�ไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร

		
		
		
		
		

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจำ�นวน
เท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะทำ�การ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว
หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯจะไม่มกี �ำ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

		
		
		

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ โดยใช้อตั ราภาษีทม่ี ผี ลบังคับใช้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่
ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
รายงานประจำ�ปี 2557
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6.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ
ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง
ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
ต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนที่ประมาณการไว้การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่สำ�คัญมีดังนี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์
ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำ�นึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่
ในขณะนั้น เป็นต้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำ�คัญและ
เป็นระยะเวลานานหรือเมือ่ มีขอ้ บ่งชีข้ องการด้อยค่า การทีจ่ ะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำ�คัญหรือเป็นระยะ
เวลานานหรือไม่นั้นจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการคำ�นวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องทำ�การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคง
เหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลง
เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหาร
จำ�เป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำ�นวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เมื่อ
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและ
ขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จำ�นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็น
จำ�นวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำ�นวนกำ�ไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตรา
การขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน เป็นต้น
7.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

			
ชื่อบริษัท							
ลักษณะความสัมพันธ์
Hi-Lex Corporation						
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำ�กัด				
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำ�กัด				
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
บริษัท ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด				
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด		
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จำ�กัด					
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำ�กัด			
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลล์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำ�กัด		
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
บริษัท ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท จำ�กัด				
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
บริษัท ไทยออโตอินดัสตรี จำ�กัด					
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
บริษัท ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า จำ�กัด					
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
บริษัท ซัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ จำ�กัด				
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
Armstrong Auto Parts SDN.BHD.					
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd.						
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
PT. Hi-Lex Indonesia						
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
Hi-Lex India Private Limited					
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
TSK (Korea) Co., Ltd.						
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
Yantai TSK Cable System Co., Ltd.				
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
Hi-Lex Hungary KFT Co., Ltd.					
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
Chongqing Hi-Lex Cable System Co., Ltd.				
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
Hi-Lex America Co., Ltd.						
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
Chongqing Hi-Lex Control Cable System Co., Ltd.			
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
Hi-Lex Mexicana S.A. DE C.V.					
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
Hi-Lex Controls, Inc.						
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
Guangdong Hi-Lex Cable System Co., Ltd.				
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
รายงานประจำ�ปี 2557
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ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข		
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ		
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขาย
ซื้อวัตถุดิลและสินค้าสำ�เร็จรูป
ซื้อสินทรัพย์
ค่าลิขสิทธิ์

2557

2556

นโยบายการกำ�หนดราคา

159
398
3
42

122
729
25
54

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
2557
2556
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
24,732
29,789
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
154
140
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
72,618
88,355
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
369
515
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
10,451
13,279
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร
ดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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2557
93,624
170
93,794

2556
102,691
687
103,378

8.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย :

2557
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

9.

253
412,508
412,761

พันบาท)

2556
331
212,676
213,007

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เงินฝากออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.04 ถึง 1.55 ต่อปี (2556 : ร้อยละ 1.57
ถึง 2.05 ต่อปี)
ลูกหนึ้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย : พันบาท)
2557
2556
ลูกหนึ้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนึ้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
24,725
27,549
ค้างชำ�ระไม่เกิน 3 เดือน
7
2,240
รวมลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
24,732
29,789
ลูกหนึ้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนึ้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�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

435,456
2,124
573
13,009
451,162
(13,009)

553,954
3,496
116
12,761
570,327
(12,361)

438,153
462,885

557,966
587,755

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

140
54,787
54,927
(26,916)
28,011
615,766

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
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10.

สินค้าคงเหลือ
ราคาทุน
สินค้าสำ�เร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม

11.

2557
73,877
45,437
164,021
27,426
310,761

2556
82,186
42,341
255,803
33,871
414,201

การปรับราคาทุนให้เป็น
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2557
2556
(1,095)
(139)
(962)
(2,196)

(หน่วย :

พันบาท)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2557
2556
72,782
82,186
45,298
42,341
163,059
255,803
27,426
33,871
308,565
414,201

-

เงินลงทุนระยะยาว
(หน่วย :
ชื่อบริษัท

Hi-Lex Vietnam Co., Ltd.

12.

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

เวียดนาม

ทุนชำ�ระแล้ว
2557
2556
USD
USD
11,150,000 11,150,000

พันบาท)

สัดส่วนเงินลงทุน
2557
2556
ร้อยละ
ร้อยละ

2557

2556

6.28

25,704

25,704

6.28

ราคาทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯได้แก่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 		
และ 2556 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
รวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557:
ราคาทุน
93,510
161,877
255,387
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
(4,076)
(117,638)
(121,714)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
89,434
44,239
133,673
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556:
ราคาทุน
93,510
161,877
255,387
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
(4,076)
(115,388)
(119,464)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
89,434
46,489
135,923
การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำ�หรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ค่าเสื่อมราคา
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2557
135,923
(2,250)
133,673

2556
138,003
(2,080)
135,923

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯมีมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำ�นวน 327 ล้านบาท (2556: 327
ล้านบาท) มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งใช้เกณฑ์ราคาตลาด
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)

13.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย : พันบาท)
เครื่องจักร
ที่ดินและ
อาคารและ อุปกรณ์โรงงาน
ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์
ที่ดิน
อาคาร
โรงงานอื่น
ราคาทุน
1 ตุลาคม 2555
ซื้อเพิ่ม

ยานพาหนะ

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้ง
อุปกรณ์สำ�นักงาน
และอุปกรณ์
ดำ�เนินงานอื่น

สินทรัพย์
ระหว่าง
ติดตั้งและ
ก่อสร้าง

รวม

140,922
-

362,601
16,727

840,563
120,227

31,349
-

91,473
14,499

156,901
120,772

1,623,809
272,225

จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย

-

-

(18,777)

-

(758)

-

(19,535)

โอนเข้า (ออก)

-

178,016

22,873

-

(3,890)

(196,999)

-

140,922

557,344

964,886

31,349

101,324

80,674

1,876,499

ซื้อเพิ่ม

-

151

17,949

-

6,151

195,104

219,355

จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย

-

-

(63,490)

-

(7,220)

-

(70,710)

โอนเข้า (ออก)

-

9,827

164,000

-

-

(179,858)

(6,031)

140,922

567,322

1,083,345

31,349

100,255

95,920

2,019,113

1 ตุลาคม 2555

(15)

(102,216)

(475,131)

(19,694)

(49,623)

-

(646,679)

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

(6)

(12,096)

(75,215)

(3,132)

(9,573)

-

(100,022)

-

-

6,628

-

688

-

7,316

(21)

(114,312)

(543,718)

(22,826)

(58,508)

-

(739,385)

(6)

(14,102)

(87,693)

(3,135)

(13,749)

-

(118,685)

-

-

60,487

-

6,652

-

67,139

(27)

(128,414)

(570,924)

(25,961)

(65,605)

-

(790,931)

1 ตุลาคม 2555

140,907

260,385

305,432

11,655

41,850

156,901

977,130

30 กันยายน 2556

140,901

443,032

421,168

8,523

42,816

80,674

1,137,114

30 กันยายน 2557

140,895

438,908

512,421

5,388

34,650

95,920

1,228,182

30 กันยายน 2556

30 กันยายน 2557
ค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
30 กันยายน 2556
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
30 กันยายน 2557
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2556 (จำ�นวน 86 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

100,022

2557 (จำ�นวน 103 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

118,685

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็น		
จำ�นวนเงิน 5 ล้านบาท (2556: 7 ล้านบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตาม
บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำ�นวนเงินประมาณ 298 ล้านบาท (2556: 269 ล้านบาท)
รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
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14.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
2,515
2,515

54,268
(33,325)
20,943

45,163
(23,964)
21,199

2,515
2,515

47,678
(23,964)
23,714

2557

(หน่วย : พันบาท)
2556

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า - ราคาตามบัญชี
ตัดจำ�หน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

23,714
599
6,031
(9,361)
20,943

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

รวม

51,753
(33,325)
18,428

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำ�หรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

15.

(หน่วย : พันบาท)

28,104
4,658
(9,048)
23,714

(หน่วย : พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
MMR

2557
400,000

2556
100,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเป็นเงินกู้ยืมสกุลบาทและไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน
16.

เจ้าหนึ้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
2557
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนึ้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม
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รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)

72,618
301,740
44,081
109,875
528,314

(หน่วย : พันบาท)
2556
88,355
353,092
52,076
153,231
646,754

17.

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
(หน่วย : พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
MLR - 2.40

การชำ�ระคืน
ชำ�ระคืนเป็นงวดทุกเดือน เดือนละ 6.25 ล้านบาท
เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2556
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

2557

2556

18,750
(18,750)
-

93,750
(75,000)
18,750

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
หัก: ชำ�ระคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

93,750
(75,000)
18,750

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำ�รงอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น
18.

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
(หน่วย : พันบาท)
2557
2556
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
6,968
12,396
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำ�หน่าย
(375)
(814)
รวม
6,593
11,582
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
(4,302)
(6,771)
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
2,291
4,811
บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาเช่าซื้อกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์ใช้ในการดำ�เนินงานของกิจการโดยมีกำ�หนดการชำ�ระค่าเช่าเป็น
รายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ปี
บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำ�ตามสัญญาเช่าซื้อดังนี้

ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
4,585
2,383
6,968
(283)
(92)
(375)
4,302
2,291
6,593
รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
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ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
19.

(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
7,382
5,014
12,396
(611)
(203)
(814)
6,771
4,811
11,582

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้ในปี
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย : พันบาท)
สำ � รองโครงการ
ผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ของพนักงาน

สำ�รอง
ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน

21,032
5,759
624
(1,489)

1,620
849
267
(1,349)

22,652
6,608
891
(2,838)

6,232

-

6,232

รวม

32,158
2,544
753
(989)

1,387
33,545
258
2,802
52 805
(150)
(1,139)

34,466

1,547

36,013

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
2557
2556
2,802
6,608
805
891
3,607
7,499

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทฯที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้
เป็นส่วนหนึ่งของกำ�ไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีจำ�นวน 6 ล้านบาท
สมมติฐานที่สำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
2557
(ร้อยละต่อปี)
4.4
0.00 - 7.0
0.0 - 20.0

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)

2556
(ร้อยละต่อปี)
4.4
0.0 - 7.0
0.0 - 20.0

จำ�นวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพพันที่ถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์สำ�หรับปีปัจจุบัน
ย้อนหลังแสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555

20.

จำ�นวนภาระผูกพัน
ตามโครงการผลประโยชน์
สำ�รองโครงการ
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน
ของพนักงาน
34,466
1,547
32,158
1,387
21,032
1,620

รวม
36,013
33,545
22,652

จำ�นวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง
จากผลของประสบการณ์
สำ�รองโครงการ
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน
ของพนักงาน
6,155
296
-

รวม
6,451
-

ประมาณการหนี้สิน
จำ�นวนเงินประมาณการหนี้สินเป็นประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

18,572
11,458
(11,953)
18,077
5,219
(1,675)
(5,720)
15,901

บริษัทฯ บันทึกประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
โดยตั้งขึ้นในอัตราร้อยละของยอดขายซึ่งอัตราดังกล่าวประมาณขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในอดีต

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
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21.

สำ�รองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
ส่วนหนึง่ ไว้เป็นทุนสำ�รองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน สำ�รองนี้
จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำ�รองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้
ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำ�รองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
2557
2556
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
517,600
588,041
ค่าเสื่อมราคา
120,935
102,102
ค่าตัดจำ�หน่าย
9,361
9,048
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
4,892
สำ�รองการรับประกันสินค้า
5,219
11,458
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
19,256
19,696
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
1,322,167
1,934,297
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต
5,213
5,548
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
2,196
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
2557
2556
(ปรับปรุงใหม่)
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี
687
16,483
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
(219)
(7,064)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
468
9,419

22.

23.

จำ�นวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้
2557
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)

-

(หน่วย : พันบาท)
2556
(ปรับปรุงใหม่)
125
125

รายการกระทบยอดจำ�นวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำ�ไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2557 และ 2556 สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
2557
2556
(ปรับปรุงใหม่)
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
127,215
343,444
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ:
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 24)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

20%
25,443
(9,874)

23%
78,992
(2,143)

(19,518)
1,167
(247)
3,497
(15,101)
468

(76,105)
1,303
(147)
7,519
(67,430)
9,419

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 2557 30 กันยายน 2556 1 ตุลาคม 2555
(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
ประมาณการหนี้สินค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

7,098
44
720
318
47
8,227

6,973
671
361
19
8,024

458
393
9
860

739
36
775
7,452

772
19
791
7,233

809
6
815
45

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
อื่นๆ
สุทธิ

รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
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ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555
และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสำ�หรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษีดังกล่าวในการคำ�นวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว
การส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ณ
วันที่ 30 กันยายน 2557 สิทธิประโยชน์ที่สำ�คัญบางประการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

24.

การผลิตสายควบคุมสำ�หรับ
ยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์
การผลิตสายควบคุมสำ�หรับ
ยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์
การผลิตสายควบคุมสำ�หรับ
ยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์
การผลิตสายควบคุมสำ�หรับ
ยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์
การผลิตสายควบคุมสำ�หรับ
ยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์

บัตรส่งเสริม
การลงทุนเลขที่
7017(2)/2549

การยกเว้น
อากรขาเข้า
สำ�หรับเครื่องจักร
หมดอายุแล้ว

การยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำ�หรับกำ�ไรสุทธิ
เป็นระยะเวลา
7 ปี

วันเริ่มใช้สิทธิ
ในบัตรส่งเสริม
1 มกราคม 2550

1827(2)/2550

หมดอายุแล้ว

8 ปี

1 กรกฎาคม 2550

1715(2)/2555

จะหมดอายุภายในวันที่
7 ธันวาคม 2557
จะหมดอายุภายในวันที่
3 กรกฎาคม 2559
จะหมดอายุภายในวันที่
28 ตุลาคม 2559

7 ปี

28 กุมภาพันธ์ 2556

7 ปี

9 ธันวาคม 2556

7 ปี

ยังไม่เริ่มใช้สิทธิ

1006(2)/2557
1539(2)/2557

รายได้ของบริษัทฯสำ�หรับปีจำ�แนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน
2557
2556
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่งออก
รวมรายได้จากการขาย

25.

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

3,380,627
34,182
3,414,809

กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน
2557
2556
728,087
90,093
818,180

206,026
35,037
241,063

รวม
2557
2,609,505
122,353
2,731,858

2556
3,586,653
69,219
3,655,872

กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย
จำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
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26.

ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำ�เนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและจำ�หน่ายสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และดำ�เนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย
บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนัน้ รายได้ กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำ�เนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

27.

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปีทเ่ี ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ) ด้วยจำ�นวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้
บริหารโดย บริษัท เอไอเอ จำ�กัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ
บริษัทฯในระหว่างปี 2557 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำ�นวนเงิน 7 ล้านบาท (2556: 6 ล้านบาท)

28.

เงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลประจำ�ปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2555
เงินปันผลระหว่างกาลสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
วันที่ 30 กันยายน 2556
รวมเงินปันผลสำ�หรับปี 2556
เงินปันผลประจำ�ปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2556

29.

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)

129,900

0.50

77,940
207,840

0.30
0.80

129,900

0.50

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจำ�นวนเงิน 33 ล้านบาท และ 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐ
(2556: 19 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออุปกรณ์
29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำ�เนินงานและบริการ
บริษัทฯ ได้เข้าทำ�สัญญาเช่าดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ และสัญญาบริการอายุของสัญญามีระยะ
เวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริษัทฯ มีจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
2557
2556
จ่ายชำ�ระ
ภายใน 1 ปี
39
28
มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี
59
2
รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)

81

29.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว
บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาค่าสิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในต่างประเทศเพื่อการใช้
เครื่องหมายการค้า และรับข้อมูลด้านการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยภายใต้เงื่อนไขตาม
สัญญา บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมปีละ 2 ครั้งตามอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
บริษัทฯมีค่าธรรมเนียมที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 42 ล้านบาท (2556: 54 ล้านบาท)
29.4 การค้ำ�ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯมีหนังสือค้ำ�ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำ�นวน 3 ล้านบาท
และ 0.04 ล้านเหรียญสหรัฐ (2556: 3 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของ
บริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำ�ประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ
30.

เครื่องมือทางการเงิน
30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิด
เผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เงินกู้ยืม
ระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ
กำ�หนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระ
สำ�คัญจากการให้สนิ เชือ่ นอกจากนี้ การให้สนิ เชือ่ ของบริษทั ฯไม่มกี ารกระจุกตัวเนือ่ งจากบริษทั ฯมีฐานของลูกค้าทีห่ ลากหลาย
และมีอยู่จำ�นวนมากราย จำ�นวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น
และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น
ลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ
จึงอยู่ในระดับต่ำ�
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำ�คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำ�หนด หรือ วันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำ�หนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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(หน่วย : ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
คงที่ภายใน 1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

0.1
0.1

391.1
391.1

21.6
492.5
514.1

412.7
0.1
492.5
905.3

0.125 - 0.50
1.04 - 2.55
-

-

400.0
18.8
418.8

528.3
528.3

400.0
528.3
18.8
947.1

3.15-3.47
4.85-4.98
(หน่วย : ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
คงที่ภายใน 1 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

0.1
0.1

194.8
194.8

18.2
615.8
634.0

213.0
0.1
615.8
828.9

0.125 - 0.625
1.57 - 2.05
-

-

100.0
93.8
193.8

648.8
646.8

100.0
648.8
93.8
840.6

3.15-3.47
4.85-4.98
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ
ไม่ได้ทำ�สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เยน

สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน
2557
2556

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน
2557
2556

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

0.9
3.3

1.0
1.8

1.3
133.0

0.8
174.0

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 30 กันยายน
2557
2556

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.37
0.30

31.39
0.32

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำ�ระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่าย
มีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
วิธีการกำ�หนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำ�หนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือ
กำ�หนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
31.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ ในการบริหารจัดการทุนที่สำ�คัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.60:1 (2556: 0.55:1)

32.

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงาน
ประจำ�ปี 2557 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำ�นวนเงิน 129.9 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯจะเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

33.

การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
นอกเหนือจากผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 บริษัทฯได้
จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการใหม่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2555 และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี
ในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำ�ไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ตามที่จัด
ตามที่เคย
ประเภทใหม่
รายงานไว้
งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน

(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
ตามที่จัด
ตามที่เคย
ประเภทใหม่
รายงานไว้

615,766
7,016
24,144
646,754
20,940

620,624
25,283
1,019
640,921
21,296
6,864

663,698
15,184
23,209
695,728
7,773

674,736
26,336
1,019
658,736
39,718
6,667

32,158

33,545

22,652

21,032

(หน่วย : พันบาท)
ตามที่จัด
ประเภทใหม่
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้อื่น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
34.

ตามที่เคย
รายงานไว้

123,278
2,941,503
375,208
9,703

77,575
2,895,085
288,519
86,026
11,081

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
รายการที่

ชื่อบริษัทผู้จ่าย

ชื่อผู้สอบบัญชี

ประเภทของงานตรวจ
สอบ

ค่าตอบแทนของงาน
ตรวจสอบ

1
2

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล

บจ. สำ�นักงาน อีวาย

ตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบ BOI

1,050,000
200,000
1,250,000

รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ

บริษัทได้พิจารณาเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีในปี 2557 โดยผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
รายการที่

ชื่อบริษัทผู้จ่าย

1

4
5

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล

ให้บริการที่ปรึกษา
พิกัด อากรกรมศุลกากร

บจก. แท็กซ์โปร

ให้บริการที่ปรึกษาด้าน
กฏหมาย

สำ�นักกฏหมาย
วีระวงค์, ชินวัฒน์และ
เพียงพนอ

ให้บริการที่ปรึกษาด้าน
สำ�นักกฎหมายนิติรัฐภูมิ
กฏหมาย
รวมค่าตอบแทนสำ�หรับงานบริการอื่น (non-audit fee)

*PwC = Price waterhouse Coopers ABAS Ltd.
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ผู้ให้บริการ

ที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชี
PwC*
ให้บริการที่ปรึกษา
พัฒนานโยบายความเสี่ยง บจก. ดีลอยท์ ทู้ชโธมัทสุ

2
3

ประเภทของงานบริการอื่น
(non-audit service)
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ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
ส่วนที่จะ
ส่วนที่จ่ายไป
ต้องจ่าย
ในระหว่างปี
ในอนาคต
บัญชี
630,000
625,671

-

384,020

-

277,612

-

150,000

-

1,437,303

630,000

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
ฐานะทางการเงิน
2555
ณ 30 ก.ย. 55

2556
ณ 30 ก.ย. 56

2557
ณ 30 ก.ย. 57

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม

1,235.14
2,427.33
766.14
868.21

1,250.09
2,603.92
849.47
924.71

1,220.51
2,689.50
959.18
1,013.54

ส่วนของเจ้าของรวม

1,559.13

1,679.21

1,676.05

2555
(1 ม.ค. - 30 ก.ย. 55)

2556
(1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)

2557
(1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57)

17.13%
9.88%
1.61

19.54%
19.52%
1.47

18.34%
7.56%
1.27

0.56

0.55

0.60

หน่วย : ล้านบาท

อัตราส่วน
อัตราส่วนกำ�ไรขั้นต้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนหนี้ต่อทุน

อัตราส่วนกำ�ไรขัน้ ต้น (Gross Profit Ratio) และอัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (Return on Equity: ROE) ของปี 2557 ต่�ำ กว่าปี 2556 เนือ่ งจาก
ค่าใช้จา่ ยคงทีม่ สี ดั ส่วนเพิม่ ขึน้ มากกว่ายอดขายทีล่ ดลง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ลดลงจากปี 2556 เนือ่ งจากบริษทั ทำ�การกูย้ มื เงินระยะสัน้ จากธนาคารพาณิชย์เพือ่ ใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียน
อัตราหนีส้ นิ ต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2557 เพิม่ ขึน้ กว่าปีกอ่ น เนือ่ งจากบริษทั ทำ�การกูย้ มื เงินระยะสัน้ จากธนาคารพาณิชย์ สำ�หรับ
ขยายการลงทุนด้านเครือ่ งจักร
บริษทั ได้ท�ำ การปรับปรุงการผลิตและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เตรียมความพร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการ
ทีเ่ อเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นฐานการผลิตของตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ อะไหล่ และชิน้ ส่วนประกอบ ในอนาคต
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ผลการดำ�เนินการ
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
ค่าใช่จ่ายในการขายและบริหาร

%
2555
ต่อยอด
(1 ม.ค. ขาย
30 ก.ย. 55)
2,354.73
100%

2557
%
2556
%
(1 ต.ค. 55 - ต่อยอด (1 ต.ค. 56 - ต่อยอดขาย
30 ก.ย. 57)
ขาย
30 ก.ย. 56)
3,655.87 100%
2,731.86
100%

(1,951.38) (82.87%)

(2,941.50) (80.46%)

(2,230.75)

(81.66%)

(239.56) (10.17%)

(361.22) (9.88%)

(359.34)

(13.15%)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(1.01)

(0.04%)

(9.70) (0.27%)

(14.56)

(0.53%)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

(8.61)

(0.37%)

(9.42) (0.26%)

(0.46)

(0.02%)

126.75

4.64%

กำ�ไร (ขาดทุน) จากการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

(6.11)
154.17

6.55%

327.92

8.97%

รายได้จากการขายในปี 2557 เท่ากับ 2,731.86 ล้านบาท ลดลง 924.01 ล้านบาท หรือลดลง 25.27% เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีกอ่ น อันเนือ่ งมาจากสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยถดถอย
กำ�ไรสุทธิของปี 2557 เท่ากับ 126.75 ล้านบาท ต่�ำ กว่าปี 2556 ทีม่ กี �ำ ไรสุทธิ 327.92 ล้านบาท หรือลดลง 61.35% เนือ่ งจากปริมาณการ
ขายลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญ
เนื่องจากไม่มีปัจจัยบวกใด ๆ เข้ามากระตุ้นความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น ประกอบกับปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยืดเยื้อ
มากกว่า 6 เดือนในปีน้ี ทำ�ให้อตุ สาหกรรมยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอย
อย่างไรก็ดี ด้วยรัฐบาลใหม่และแผนนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจ เชือ่ ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะกลับมามีศกั ยภาพได้เต็มที่ในปี 2558
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