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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
ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - มุ่งสู่การเป็นผู้ 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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จุดเด่นทางการเงิน

คณะผู้บริหาร

สารจาก 
คณะผู้บริหาร

ประวัติ 
คณะกรรมการบริษัท

นโยบายและภาพรวม 
การประกอบธุรกิจของบริษัท

ผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่าย 
เงินปันผลของบริษัท

การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง

การวิเคราะห์และ 
คำาอธิบายของ 
ฝ่ายจัดการ (MD&A)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างองค์กร

การกำากับดูแลกิจการ

รายการระหว่างกัน

ข้อมูลทั่วไป 
และข้อมูลสำาคัญอื่น

ปัจจัยความเสี่ยง

แนวโน้มภาวะอุสาหกรรม 
และการแข่งขันในอนาคต

โครงสร้างการจัดการ

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

ข้อมูลสำาคัญ 
ทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)

จุดเด่นทางการเงิน
Financial Hilight

งบการเงินของบริษัท ณ 30 กันยายน
Financial Statement as of September 30th

(หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht)

2555
2012

2556
2013

2557
2014

ผลการดำาเนินงาน
Operating Performance

รายได้จากการขาย
Revenues from sales

 2,355  3,656 2,732

รายได้ทั้งหมด
Total Revenues

 2,381  3,779 2,760

ค่าใช้จ่ายรวม
Total Expenses

2,217  3,426 2,618

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
Earnings Before Finance Costs and Income Tax

164 353 142

กำาไรสุทธิ
Net Earnings

 154  328 127

ฐานะทางการเงิน
Financial Situation

สินทรัพย์หมุนเวียน
Current Assets

1,235 1,250 1,221

สินทรัพย์รวม
Total Assets

2,427 2,604 2,690

หนี้สินรวม
Total Liabilities

 868 925 1,014

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Equity

1,559 1,679 1,676

ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย : บาท)
Per Share Data (Unit : Baht)

กำาไรสุทธิต่อหุ้น
Earnings per Share (EPS)

0.59 1.29 0.49

เงินปันผลต่อหุ้น
Dividend per Share

0.50 0.80 0.50

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
Book Value per Share

6.001 6.463 6.451

อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย : %)
Financial Ratios (Unit : %)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
Debt/Equity Ratio

0.56 0.55  0.60

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม
Net Earnings Margin

6  9 5

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น
Return on Equity (ROE)

10 20 8

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
Return on Asset (ROA)

7 13 5

    

รายได้จากการขาย / Revenues from sales

รายได้ทั้งหมด / Total Revenues

กำาไรสุทธิ / Net Earnings

สินทรัพย์รวม / Total Assets

ล้านบาท
Million Baht

3,750 -
3,000 -
2,250 -
1,500 -
  750 -
   0 -
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 เศรษฐกจิไทยในปี 2557 จากผลกระทบของสถานการณท์างการเมอืงในประเทศและบวกกบัสถานการณเ์ศรษฐกจิโลกท่ีประสบกบัภาวะ

ถดถอย ส่งผลให้มีการขยายตัวเพียงเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์ทางการเมืองได้มีการคลี่คลาย โดยการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ท่ี

เนน้การสนับสนุนใหเ้ศรษฐกิจขยายตวั จงึคาดไดว้า่จะสามารถสรา้งความเชือ่มัน่ของครวัเรอืนและภาคธรุกจิใหก้ลับเขา้สูส่ภาวะปกตไิดใ้นไมช่า้ 

 ในระยะยาวภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังมีความโดดเด่น และเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำาคัญที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน

โดยเมื่อมีการเปิดการค้าเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 จะทำาให้เกิดโอกาสในการส่งออกรถยนต์ในภูมิภาคนี้มาก

ขึ้น ประเทศไทยจึงเป็นเป้าหมายที่ผู้ผลิตรถยนต์พยายามเพิ่มกำาลังการผลิตเพื่อส่งออกและหาโครงการรถยนต์ใหม่ ๆ มาเพิ่มเติมเสมอ อีกทั้ง

โครงการ ECO-car 2 ของภาครัฐซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการถึง 10 ค่าย จึงถือได้ว่าเป็นแนวโน้มที่ดีในอนาคต

 นอกจากการดำาเนินธุรกิจที่ให้ได้ผลประกอบการที่ดีแล้ว บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก โดยมีภารกิจ

ของบริษัทคือ มุ่งสู่ตลาดโลก มุ่งสู่การเป็นผู้ออกแบบระดับโลก มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพระดับโลก

 มากกว่านั้นปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งความสำาเร็จและภาคภูมิใจอย่างยิ่งของบริษัทฯ อีกปีหนึ่ง จากการได้รับรางวัล “Thailand’s Corporate 

Brand Rising Stars 2014” ในหมวดของสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับสื่อในเครือผู้จัดการ

และบรษัิทเซทเทรด ดอท คอม จำากดั ซ่ึงจะมอบให้กบับรษัิทท่ีมกีารเตบิโตของแบรนดส์งูสดุ โดยมีวตัถปุระสงคท่ี์จะพฒันาการวดัมลูคา่แบรนด์

องคก์รในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ และเพ่ือกระตุน้ให้องคก์รธรุกจิไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัของการพฒันาแบรนดอ์งคก์รเพือ่ความย่ังยืนสบืไป

 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร รู้สึกซาบซ้ึงต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างหนัก และความมุ่งม่ันของผู้บริหารและ

พนกังานทุกคนท่ีมสีว่นรว่มในการผลกัดนัให้บริษัทประสบความสำาเรจ็อยา่งสมบูรณ์ในทุกๆ ปี  มัน่ใจไดว้า่ บรษัิทจะสามารถกา้วผา่นความท้าทาย

ต่าง ๆ ในอนาคต รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อโอกาสที่ดีจากอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีแนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง  เพราะการปฏิบัติงาน

ของเรานั้น ไม่ใช่เพียงแค่เตรียมรับวิกฤติหรือรอรับโอกาส แต่หมายถึงการใช้ประโยชน์จากทั้งวิกฤตและโอกาสนั้น ๆ ให้ได้มากที่สุดด้วย

 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนมีความเชื่อมั่นในบริษัท

เสมอมา และขอให้ท่านม่ันใจได้ว่า บริษัทจะมุ่งม่ันพัฒนา กำากับดูแลกิจการ และพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือเติบโตอย่างต่อเน่ืองและสมดุล จะ

ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

(นายชูทอง พัฒนะเมลือง)
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

(นายสริศ พัฒนะเมลือง)
กรรมการผู้จัดการ

สารจากคณะผู้บริหาร
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นายสรรเสริญ  จุฬางกูร 
Mr. Sunsurn  Jurangkool 

ประธานกรรมการ

นายชูทอง  พัฒนะเมลือง 
Mr. Choothong  Patanatmarueng 

รองประธานกรรมการ

นายมากาโต  เทราอุรา 
Mr. Makoto  Teraura 

กรรมการ

นายกวี  วสุวัต 
Mr. Kavee  Vasuvat 
กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายทวีฉัตร  จุฬางกูร 
Mr. Thaveechat  Jurangkool 

กรรมการ

นายอภินันท์ ณ ระนอง 
Mr. Apinan Na Ranong 

กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ

นายกรกฤช  จุฬางกูร 
Mr. Kornkrit Jurangkool 

กรรมการ

นายปริญญา  ไววัฒนา 
Mr. Prinya Waiwatana 
กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ     

นายคาซูฮิโร  ทาเคชิตะ 
Mr. Kazuhiro  Takeshita 

กรรมการ

นายฉัตรชัย  เอียสกุล 
Mr. Chatchai  Earsakul 

กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ

นายสริศ  พัฒนะเมลือง 
Mr. Sarit  Patanatmarueng 

กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะผู้บริหาร

นายสรรเสริญ  จุฬางกูร 
Mr. Sunsurn  Jurangkool 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายชูทอง  พัฒนะเมลือง 
Mr. Choothong  Patanatmarueng 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุทน  เปรมปรี 
Mr. Suthon  Prempree  

ผู้จัดการทั่วไป 
(ส่วนงานผลิต)

นางสาวสิริณา  พัฒนะเมลือง 
Ms. Sirina  Patanatmarueng 

ผู้จัดการทั่วไป 
(ส่วนงานบริหารธุรกิจ)

นายสวัสดิ์  สุขะอาจิณ 
Mr. Sawat  Sukaachin 

ผู้จัดการทั่วไป 
(ส่วนงานคุณภาพ)

นายนาโอฮิโร  โคอิซูมิ 
Mr. Naohiro  Koizumi 

ผู้จัดการทั่วไป 
(ส่วนงานการตลาด)

นายไชยยันต์  สาวนะชัย 
Mr. Chaiyant  Savanachai 
รองกรรมการผู้จัดการ และ 
รักษาการผู้จัดการทั่วไป 

(ส่วนงานปฎิบัติการธุรกิจ)

นายคาซูฮิโร  ทาเคชิตะ 
Mr. Kazuhiro  Takeshita 

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส 
(ส่วนงานวิจัย และพัฒนา)

นายสริศ  พัฒนะเมลือง 
Mr. Sarit  Patanatmarueng 

กรรมการผู้จัดการ และ 
รักษาการผู้จัดการทั่วไป 

(ส่วนงานจัดหา)
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   ข้อมูลบริษัท

 

 ชื่อบริษัท     : บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”)

 เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000145

 ประเภทธุรกิจ  : ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง 

     รถยนต์ โดยจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่  

     ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ

 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำาบลพานทอง อำาเภอพานทอง จังหวัด

 และโรงงาน   ชลบุรี 20160

 เว็บไซต์บริษัท  : www.thaisteelcable.com

 โทรศัพท์  : (038) 447 200 - 15

 โทรสาร  : (038) 185 025

 ทุนจดทะเบียน  :  268,500,000 บาท (เรียกชำาระแล้ว 259,800,000 บาท)

    อ่ืน ๆ  : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล 

     ประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทข้างต้น

   ข้อมูลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

    บริษัทมิได้ถือหุ้นใด ๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น

   ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

 นายทะเบียน  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

   เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

   โทรศัพท์       : (02) 229 2800

   โทรสาร       : (02) 359 1259

 ผู้สอบบัญชี  นายกฤษดา  เลิศวนา

   ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 4958

   บริษัท สำานักงาน  อีวาย จำากัด

   เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

   กรุงเทพฯ 10110 

                           โทรศัพท์       : (02) 264 9090

   โทรสาร       : (02) 264 0789

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสายควบคุมสำาหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ เพื่อจำาหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำา ตลอดจนศูนย์อะไหล่และบริษัทผู้ค้ารายย่อยต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า  และเครื่องหมายการค้าของไฮเล็กซ์คอร์ปอเรชั่น ได้แก่  
            และ “HI-LEX” โดยผลิตภัณฑ์ใดทำาการผลิตภายใต้สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิค 
ที่ทำากับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นนั้น บริษัทก็จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นด้วย

 บริษัทได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานว่า ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพดี ราคาเหมาะสม และมีการบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย

 ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดสำาหรับสายควบคุมสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย โดยมีลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัท
ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำาของทั้งประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัท 
Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd. ให้เป็นผู้ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในรถรุ่นต่อไปที่จะทำาการผลิตด้วย

เป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ
 บริษัทมีเป้าหมายหลักที่จะรักษาความเป็นผู้นำาในการเป็นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ชั้นนำาในระดับโลก โดยจะให้การสนับสนุนด้านชิ้นส่วนแก่บริษัทในกลุ่มของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นเป็นหลัก
ซึ่งบริษัทตระหนักว่า ปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ บริษัทจะต้องดำาเนินการรักษาและปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทอื่น
ในกลุ่มไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นให้มากยิ่งขึ้นในด้านการรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของบริษัทผู้ผลิต
รถยนต์และรถจักรยานยนต์นั้น ปัจจัยสำาคัญคือการรักษาและปรับปรุงคุณภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัท
ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญดังกล่าว โดยทำาการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการผลิตจนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตใน
ระดับสากล คือ ISO/TS16949

 ในด้านการควบคุมต้นทุนการผลิตน้ัน บริษัทมีเป้าหมายในการลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น โดยปรับเป้าหมายการผลิตให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำาการออกแบบไลน์การผลิตที่ทันสมัย เน้นการป้องกันความผิดพลาด และ
ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับภูมิภาค ประกอบกับบริษัทได้ว่าจ้าง
บุคคลภายนอก ซึ่งมีความชำานาญในการบริหารคลังสินค้า (เฉพาะวัตถุดิบ) มาดำาเนินการบริหารจัดการ นำาเทคโนโลยีและแนวทางการ
บริการมาปรับปรุง รวมทั้งพัฒนาระบบต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการ เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องแม่นยำาในเร่ืองของจำานวนสินค้า ตำาแหน่งจัดเก็บ การใช้พ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดจำานวนสินค้าท่ีหมดอายุ และลดปริมาณ
สินค้าคงคลังเพื่อช่วยในเรื่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

 สำาหรับการจัดส่งน้ัน บริษัทมีเป้าหมายพัฒนาช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซ่ึงรวมถึงการว่าจ้าง 
ผู้เชี่ยวชาญในการจัดส่งเข้ามาดำาเนินการในการกระจายผลิตภัณฑ์ในกรณีที่มีความจำาเป็น ทั้งนี้ เพื่อรองรับการจัดส่งให้กับลูกค้า
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้บริษัทสามารถส่งผลิตภัณฑ์ได้ตามกำาหนด และช่วยลดต้นทุนที่
เกี่ยวข้องลงได้ เนื่องจากผู้จัดส่งสามารถรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่จะต้องจัดส่งในจุดหมายเดียวกันจากผู้ว่าจ้างหลายรายเพื่อดำาเนินการ
จัดส่งในคราวเดียวกันได้ ทำาให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งแต่ละครั้งถูกลง นอกจากนี้ การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะช่วยลดภาระ
ของบริษัทในการรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่งด้วย เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำา
ประกันภัยเอง

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

 ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ
 บริษัทเดิมชื่อว่า บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จำากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2521 โดยผู้ก่อตั้งหลัก 2 ท่าน 
 คือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมลือง บริษัทมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกจำานวน 4 ล้านบาท และมี 
      กำาลังการผลิตในช่วงแรก 250,000 เส้นต่อปี ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นบริษัท 
         ผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น 

 ต่อมาในปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท  
         ไทยสตีล เคเบิล จำากัด (มหาชน) แต่สัดส่วนผู้ถือหุ้นยังคงเดิม
 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
2555
 -  ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025: 2005) จากสำานักงานมาตรฐาน 
             อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นการรับประกันความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
 -  ได้รับรางวัล Improvement Award จาก บริษัท ไทยซูซุกิมอเตอร์ จำากัด ซ่ึงเป็นรางวัลสำาหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนด้านท่ีมี 
             การจัดส่งสินค้าดีเด่นติดต่อกัน 3 ปี
 -  ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจำานวน 1 บัตร คือ บัตรท่ี 3 ส่งเสริมการลงทุนในโครงการขยายการ 
             ดำาเนินงานของบริษัท 
2556
 -  ได้ประกาศเกียรติคุณในฐานะท่ีเป็นสถานประกอบการท่ีปฏิบัติพรบ. ส่งเสริมและพัฒนาการคุณภาพชีวิตคนพิการดีเด่น 
         ประจำาปี จากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยการสนับสนุนเงินสมทบเข้ากองทุนคนพิการ และมีการจ้างผู้พิการเป็น 
             พนักงานของบริษัท
 -   ได้รับรางวัล Cost Reduction จาก บริษัท ยามาฮ่า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด 
2557
 -   ได้รับรางวัลประสิทธิภาพความถูกต้อง (TOYOTA Delivery Accuracy) จาก บริษัท โตโยต้า พาร์ทเซ็นเตอร์ เอเชียแปซิฟิก จำากัด 
 -  ได้รับรางวัล Quality Improvement จาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด ซ่ึงเป็นรางวัลสำาหรับการแก้ไขปรับปรุง 
              และพัฒนาทางด้านคุณภาพ
 -  ได้รับรางวัล Thailand Corporate Brand Rising Star 2014 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส     
              (ประเทศไทย) จำากัด ซ่ึงเป็นรางวัลสำาหรับบริษัทท่ีมีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดประจำาปี 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
     แบบใช้สายควบคุมสำาหรับรถยนต์ทุกประเภท

 การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น บริษัททำาการผลิต 
         ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) ระหว่างบริษัท 
      กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (Hi-LEX Corporation) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำาหรับยานยนต์ชั้นนำาของประเทศญี่ปุ่นและเป็น 
         ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

   บริษัทมีการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับคู่ค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัทแยก 
ตามผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2555 - 2557 ได้ดังตารางต่อไปนี้

สายผลิตภัณฑ์
2555** 2556 2557

รายได้
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

รายได้
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

รายได้
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(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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สถิติยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
(หน่วย : คัน)

ปี

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

ยอดผลิต 
(คัน)

ยอดขาย 
ในประเทศ 

(คัน)

ยอดส่งออก 
(คัน)

อัตราการ
เติบโตของ

ยอดผลิต (%)

ยอดผลิต 
(คัน)

ยอดขาย 
ในประเทศ 

(คัน)

ยอดส่งออก 
(คัน)

อัตราการ
เติบโตของ

ยอดผลิต (%)

2555 2,453,717 1,427,046 1,026,671 68 2,606,161 2,292,170 313,991 28

2556 2,457,057 1,335,754 1,121,303 1 2,218,625 1,884,845 333,780 (15)

2557* 1,568,940 626,781 942,159 (26) 1,669,235 1,417,966 230,983 (13)

* ข้อมูลสะสม 10 เดือน (มกราคม - ตุลาคม)                           
ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2557 

 อุตสาหกรรมรถยนต์ปี 2557 จากการประเมินยอดการผลิตล่าสุดมองว่าจะต่ำากว่าเป้าหมายที่ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

(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 เป็นเพราะกำาลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวมากและปัญหาการเมืองช่วงที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบัน

เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ราคาสินค้าเกษตรลดลง ขณะที่ส่งออกมาจากเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว 

และปัญหาโรคระบาดอีโบล่าในแอฟริกา ปัญหาการเมืองในตะวันออกกลางทำาให้ทั้ง 2 ตลาดนี้มียอดขายลดลงมากมีเพียงกลุ่มยูโรโซนที่มียอด

นำาเข้ารถยนต์จากไทยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.62  เนื่องจากต้องเร่งนำาเข้าก่อนที่รถยนต์จากไทยจะถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (จีเอสพี) ในปีหน้า

 ปัจจุบันประเทศไทยผลิตรถยนต์เป็นอันดับ 9 ของโลก และมียอดส่งออกรถยนต์อันดับ 13 ของโลก แม้ว่าอินโดนีเซียจะมีอัตราการ

เติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ปี 2557 ร้อยละ 15 สูงกว่าไทยที่คาดว่าจะโตร้อยละ 12 แต่ภาพรวมทุกฝ่ายเชื่อว่าไทยยังมีศักยภาพที่ดีกว่า 

และจะยังรักษาฐานการผลิตอันดับหนึ่งในอาเซียนได้

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2558

 จากการที่ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล (อีโคคาร์เฟส 2) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะ

ทำาให้ยอดผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นอีกกว่า 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 ตามที่สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยร้องขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณสร้าง เพื่อช่วยลดภาระผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ชิ้นส่วนยานยนต์โดยเฉพาะ Tier 2 และ Tier 3 ที่ปัจจุบันจำาเป็นต้องส่งชิ้นส่วนไปทดสอบมาตรฐานในต่างประเทศ การไม่ส่งไปต่างประเทศ

เป็นการช่วยลดต้นทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย

 จึงประมาณการยอดการผลิตปี 2558 อยู่ในระดับ 2.2 - 2.3 ล้านคัน แบ่งเป็นตลาดในประเทศ 1 ล้านคัน เนื่องจากการปรับเงินเดือน

ข้าราชการ การท่องเที่ยวฟื้นตัว และการลงทุนภาครัฐ ส่วนส่งออกคาดว่าจะมีจำานวน 1.2 ล้านคัน หากเศรษฐกิจดีขึ้นก็อาจไปถึงระดับ 1.3 ล้าน

คัน และจะสามารถผลิตให้ถึงเป้าหมาย 3 ล้านคันได้ในปี 2560 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขันในอนาคต
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ปัจจัยความเสี่ยง

 •   ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
      บริษัทมีการทำาสัญญารับความช่วยเหลือในด้านพึ่งพาเครื่องหมายการค้า ภายใต้ชื่อ                     และ “HI-LEX”    
    และสัญญารับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจก 
      หน้าต่างรถยนต์ แบบใช้สายเคเบิลควบคุมจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) เป็นลายลักษณ์อักษร
     
    ในกรณีท่ีไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจำาหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มท่ีจะผลิตเอง  
       บริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น อย่างไรก็ดี ไม่มีสัญญาควบคุมในการ   
       จัดซื้อวัตถุดิบ ระหว่างกันแต่อย่างใด  

สำาหรับความเสี่ยงด้านการสั่งซ้ือวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบนั้นบริษัทสามารถจัดซ้ือจากผู้ผลิตอ่ืนแทนการส่ังซ้ือจาก 
ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ันได้ แต่อาจมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าท่ีต่างจากเดิม ในปัจจุบันบริษัทได้สรรหาแหล่งจัดซ้ือ
วัตถุดิบ และช้ินส่วนประกอบในประเทศมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าขนส่งและภาษีนำาเข้าลงได้

ส่วนความเสี่ยงในแง่ของสัญญาฯ ดังกล่าวนั้น บริษัทเห็นว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นจะต่อสัญญาให้อย่างแน่นอนเนื่องจาก 
ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นได้ให้คำารับรองเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ว่า หากสัญญาปัจจุบันหมดอายุ จะต่อสัญญาให้อีกคราว
ละ 5 ปี (ซึ่งเป็นนโยบายการต่อสัญญาที่ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ใช้กับบริษัทในเครือทุกบริษัท) ประกอบกับไฮเล็กซ์ 
คอร์ปอเรชั่น มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมทุนและเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาเป็นเวลามากว่า 36 ปี 
ทำาให้มีความมั่นใจว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้น และให้การสนับสนุนบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป
 

      ด้วยเหตุนี้ ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่ำา 

 •   ความเสี่ยงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ
บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการต่างชาติท่ีย้ายฐานการผลิตช้ินส่วนเข้ามา 
ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีปัจจัยหลักท่ีจะทำาให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้คือคุณภาพ ต้นทุน 
การผลิตการผลิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การส่งมอบท่ีตรงเวลา และการบริการหลังการขายเพ่ือสร้างความ
มั่นใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้กำาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำาคัญ คือ มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการ
ดำาเนินงานลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดส่งท่ีตรงต่อเวลา และการกำาหนดราคาผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมและสามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งได้ ซ่ึงบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ผลิตช้ันนำาท่ีมีฐานการผลิตในประเทศไทย และมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า
เหล่าน้ีมาโดยตลอด ประกอบกับได้มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำางาน 

ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงต่ำาที่คู่แข่งขันจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขันได้ในระดับเดียวกัน เนื่องจากจะต้องลงทุนสูง
และไม่สามารถดำาเนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกับบริษัท

 •    ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ในปี 2557 บริษัทได้จัดซื้อวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมูลค่ารวมกว่าร้อยละ 50 
ของมูลค่าวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่บริษัทจัดซื้อทั้งหมด โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากความผันผวน
ของราคาซื้อขายอันเนื่องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าวในตลาดโลก ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องโดยปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท 
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                                                                                 อยา่งไรกต็าม   หากราคาวตัถดุบิเกดิความผนัผวนถงึขนาดท่ีมีนยัสำาคญั    บริษัทสามารถจะปรับราคาผลติภณัฑ์ให้สอดคลอ้ง 
                                        กับต้นทุนวัตถุดิบที่มีความผันผวนนั้นได้ ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนที่บริษัททำากับลูกค้านั้นได้กำาหนดให้บริษัท 

                     และลูกค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นครั้งคราว เช่น ทุก ๆ  6 เดือน หรือทุก ๆ  ครั้งที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง 
      ตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไปเป็นต้นชึ่งการปรับราคาแต่ละครั้งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทำาการตกลงร่วมกันโดยบางครั้งลูกค้าจะ 
     ยินยอมให้ทำาการปรับราคาย้อนหลังด้วย ซึ่งการปรับราคาได้ดังกล่าวจะช่วยทำาให้ผลกระทบจากความผันผวนของราคา 
                     วัตถุดิบลดลง และบริษัทได้กำาหนดนโยบายให้ให้ผู้ผลิตทำาการลดต้นทุนเพื่อเกิดการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ซึ่งเมื่อผู้ผลิต 
      มีความแข็งแกร่ง มีต้นทุนการบริหารจัดการที่ต่ำาแล้วก็จะสามารถควบคุมราคาขายให้มีเสถียรภาพได้ แม้ราคาวัตถุดิบ 
              จะสูงขึ้นก็ตาม
     
 •    ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในปี 2557 บริษัทมีการจัดซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบโดยนำาเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 30 ของยอดซ้ือ
วตัถดุบิและช้ินสว่นประกอบท้ังหมด โดยบริษัทมียอดการสัง่ซ้ือวัตถดุบิและช้ินสว่นประกอบท้ังหมดท่ีเป็นสกลุเงนิตราตา่ง
ประเทศตลอดท้ังปีเทียบเท่าเงินบาทจำานวนประมาณ 349 ล้านบาท ซ่ึงทำาให้บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับตัวสูงขึ้น

 •    ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่
ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 6 ราย และผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ราย
ใหญ่ 2 ราย โดยรายไดร้วมจากการขายผลติภณัฑ์ให้แกบ่รษัิทเหลา่นีค้ดิเป็นประมาณร้อยละ 86 ของรายไดร้วมของบรษัิท
ในปี 2557 ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงด้านรายได้หากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งลดปริมาณการผลิตหรือเลิกการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากบริษัทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำาเนินการของบริษัทใน
อนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
ท่ีดำาเนินธุรกิจมากว่า 35 ปี โดยได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตจนมีช่ือเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตท่ีได้คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองส่งผล
ให้ลดเวลาและเพิม่ความรวดเรว็ในการดำาเนนิงาน อีกท้ัง การทำาธรุกจิกบับริษัทผูผ้ลติรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตรายใหญ่
มาเป็นเวลานาน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุมชั้นนำาของประเทศญี่ปุ่นตลอดจน
การเป็นบรษัิทในกลุม่ของซัมมิท คอรป์อเรช่ัน ซ่ึงเป็นผูผ้ลติช้ินสว่นรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตร์ายใหญ่ของประเทศไทย 
ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมานาน เป็นผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ในกลุ่มซัมมิท คอร์ปอเรช่ันครอบคลุมถึงอุปกรณ์และช้ินส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์ และรถจักรยานยนต ์อาทิ ตวัถงั เบาะ
ท่ีนัง่ ผนงัประตขู้าง ฯลฯ ซ่ึงคณุสมบัตดิงักลา่วทำาให้เห็นวา่มีความเป็นไปไดต้่ำาท่ีบริษัทผู้ผลติรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์
เหล่านี้จะเปลี่ยนไปสั่งซื้อจากคู่แข่งของบริษัท 

 
อนึ่ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยมีแผนการจะเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น เพื่อเป็นการลด
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย

 •   ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอำานาจบริหารจัดการบริษัท  
              และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท 

ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม คือกลุ่มจุฬางกูร กลุ่มพัฒนะเมลือง และไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยถือหุ้น
รวมกนัในประมาณรอ้ยละ 80 ของทุนจดทะเบียนและชำาระแลว้ของบริษัท ซ่ึงสามารถควบคมุมตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้นไดเ้กือบ
ท้ังหมด ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพ่ือทำาการตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ ใน
บางกรณีผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือของผู้ถือหุ้นรายอื่นนอกจากนี้ ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ยังเป็นผูมี้อำานาจในการบรหิารจดัการบรษัิทโดยดำารงตำาแหนง่กรรมการบรษัิทถงึ 7 ท่าน จากท้ังหมด 11 ท่าน 
จึงมีความเสี่ยงจากการท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อำานาจบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จ และบริหารจัดการไปในทางท่ี 
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้
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อย่างไรก็ตามบริษัทมีคณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทสามารถ
ทำาหน้าที่ตรวจสอบการดำาเนินงานของผู้บริหาร และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้อย่างเพียงพออีกท้ัง
บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบของบริษัท 
ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบจะนำาไปปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
      ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น

 •    ความเสี่ยงจากการชดใช้ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim) 
ตามท่ีบริษัทมีหน้าท่ีในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษัทนั้น กรณีท่ีเกิดความเสีย
หายอนัเนือ่งมาจากความบกพรอ่งของผลติภณัฑข์องบรษัิท ในสญัญาซือ้ขายช้ินสว่นระบุให้บริษัทตอ้งชำาระคา่เสยีหายท่ี
เกิดจากความบกพร่องนั้น ๆ  ซึ่งหากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัทชำาระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ 
ในจำานวนเท่ากบัหรอืมากกวา่ยอดขายของบรษัิท และศาลมีคำาสัง่เป็นท่ีสดุให้บริษัทชำาระเงนิจำานวนดงักลา่ว บรษัิทกอ็าจ
ได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมท้ังการท่ีบริษัทต้องร่วมรับผิดกับผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนตหาก
มีผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของบริษัทในแต่ละปีที่ผ่านมา ลูกค้าได้มีการเรียกร้อง
ใหบ้ริษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์อยู่บา้ง แต่เป็นจำานวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทยีบกับยอดขาย และการเรียกร้องให้
ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ปกติของการดำาเนินธุรกิจยานยนต์ไม่ใช่ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจสั่งซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และเท่าท่ีผ่านมาไม่เคยมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินงานปกติของบริษัทแต่ 
ประการใด นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่องคุรภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นก่อนการส่งให้ลูกค้า 
บริษัทจะทำาการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วน และทุก ๆ ครึ่งปี บริษัทจะสรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชย 
ค่าเสียหายเพื่อนำาผลลัพธ์ไปวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป ซ่ึงบริษัทเชื่อว่าจะช่วยลด 
ความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทต้องชำาระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ได้

 
 •    ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

การดำาเนินการของบริษัทจะเปล่ียนแปลงไปในแนวทางท่ีสอดคล้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นสำาคัญ
ซ่ึงหากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงักงัน บริษัทก็จะได้รับผลกระทบในการ
การประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน 

เน่ืองจากปัจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล หลายประเทศจึง
พยายามสนับสนุนให้เกิดการผลิตภายในประเทศตัวเองให้มากที่สุด ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับ 9 ของ
โลก มียอดผลิตในปี 2557 ประมาณ 2 ล้านคัน ภาครัฐมีนโยบายเพิ่มเติมในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ของภูมิภาคอาเซียน โดยได้ริเริ่มโครงการ Eco Car 2 ซ่ึงคาดว่าโอกาสท่ีอุตสาหกรรมยานยนต์ 
จะเข้าสู่ภาวะถดถอยยิ่งมีน้อยลง
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 •    ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
บริษัทอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดแก่บริษัทคู่แข่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็น
ธุรกิจ  เนื่องจากการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเที่ยงตรง เพื่อให้ได้
คณุภาพตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้แตล่ะราย นอกจากนี้ในการสัง่ซ้ือชิน้สว่นสำาหรบัรถยนตห์รือรถจกัรยานยนต ์แตล่ะ
รุ่นนั้น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะทำาการคัดเลือกผู้ผลิตช้ินส่วนล่วงหน้าก่อนการผลิตจริงโดยผู้ผลิตชิ้น
ส่วนที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้รับคำาสั่งซือ้ผลิตภัณฑ์จากบริษทัผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อยา่งต่อเนือ่งตลอด
อายุการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นน้ัน ๆ อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงรุ่นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตสายควบคุม และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์มากนัก 

 ดังน้ัน บริษัทในฐานะท่ีเป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ซึ่งดำาเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 36 ปี เป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ มีผลงานและชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาเป็นเวลานาน จึงได้เปรียบคู่แข่งอื่น ๆ  ในการผลิตสายควบคุมและ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เพ่ือประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นบรษัิท
จึงมั่นใจว่ายังสามารถจะแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ผู้ถือหุ้น

ลำาดับที่ ผู้ถือหุ้น
ทุนชำาระแล้ว

จำานวน 259,800,000 บาท
จำานวนหุ้น 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 จำากัด    12,750,000          4.91

5 นายไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข      6,500,000          2.50

6 นายดำารงค์ กุลธนพงศ์      6,000,000          2.31

7 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำากัด (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

- นายสรรเสริญ จุฬางกูร ถือหุ้นจำานวน 83,115,000 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.99 ของทุนชำาระแล้ว 

- นายทวีฉัตร จุฬางกูร ถือหุ้นจำานวน 19,980,500 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  7.69 ของทุนชำาระแล้ว 

- นายกรกฤช จุฬางกูร ถือหุ้นจำานวน 4,000,000 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.54 ของทุนชำาระแล้ว

- นายอภิชาติ จุฬางกูร ถือหุ้นจำานวน 192,500 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.07 ของทุนชำาระแล้ว

หมายเหตุ:   1) กลุ่มจุฬางกูร ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย ได้แก่

ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 มีดังนี้

กลุ่มจุฬางกูร

41.30% 12.03% 19.73%

6%

94%

26.94%

กลุ่มพัฒนะเมลือง อื่น ๆ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน) 

ทุนชำาระแล้ว 259.80 ล้านบาท

บริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จำากัด 

ทุนชำาระแล้ว 11.15 ล้านเหรียญสหรัฐ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
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- นายชูทอง พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจำานวน 16,997,400 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.54 ของทุนชำาระแล้ว

- นางอรสา พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจำานวน 12,000,000 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  4.62 ของทุนชำาระแล้ว

- นายสันติ พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจำานวน 1,641,200 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.63 ของทุนชำาระแล้ว

- นายสริศ พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจำานวน  460,200 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.18 ของทุนชำาระแล้ว

- นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจำานวน 150,100 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  0.06 ของทุนชำาระแล้ว

3) กลุ่มพัฒนะเมลือง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 ราย ได้แก่

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
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โครงสร้างองค์กร

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557
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โครงสร้างการจัดการ
บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำานวน 5 ชุด โดยแบ่งเป็น 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดดังต่อไปนี้
    1. คณะกรรมการบริษัท
       คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 มีจำานวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
 •     กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  จำานวน 4 ท่าน
 •     กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  จำานวน 3 ท่าน
 •     กรรมการที่เป็นอิสระ  จำานวน 4 ท่าน 

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือนายทวีฉัตร จุฬางกูร หรือนายกรกฤช จุฬางกูร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายชูทอง พัฒนะเมลือง 
หรือนายสริศ พัฒนะเมลือง หรือนายคาซูฮิโร  ทาเคชิตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญของบริษัท หรือนายชูทอง พัฒนะเมลือง 
หรือนายสริศ พัฒนะเมลือง ลงลายมือชื่อร่วมกับนายคาซูฮิโร  ทาเคชิตะ และประทับตราสำาคัญของบริษัท
  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (ฉบับปรับปรุง)  
ซ่ึงมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสำานักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่ีประกาศและมีผลบังคับตั้งแต่วันท่ี 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)
 
 

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท

จำานวนคร้ังการเข้า
ร่วมประชุมคณะ
กรรมการบริษัท

1 นายสรรเสริญ   จุฬางกูร ประธานกรรมการ 5 3

2 นายชูทอง       พัฒนะเมลือง รองประธานกรรมการ 5 4

3 นายสริศ        พัฒนะเมลือง กรรมการ 5 5

4 นายมากาโต     เทราอุรา กรรมการ 5 -

5 นายทวีฉัตร     จุฬางกูร กรรมการ 5 1

6 นายกรกฤช     จุฬางกูร กรรมการ 5 5

7 นายคาซูฮิโร     ทาเคชิตะ กรรมการ 5 5
8 นายกวี          วสุวัต กรรมการอิสระ 5 5

9 นายอภินันท์    ณ ระนอง กรรมการอิสระ 5 5

10 นายปริญญา     ไววัฒนา กรรมการอิสระ 5 5

11 นายฉัตรชัย     เอียสกุล กรรมการอิสระ 5 5
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      2. คณะกรรมการตรวจสอบ
 การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2556 ได้อนุมัติให้คณะกรรมการตรวจสอบกลับเข้า             
      ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง  ซ่ึงมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการมีคุณสมบัติตามท่ีสำานักงานกลต. 
         และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด และทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ

ลำาดับที่ รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งการประชุม
คณะกรรมการบริษัท

จำานวนครั้งการเข้าร่วม
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

โดยมีนางเบญจมาส เทพฤทธิ์ (หัวหน้าแผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น  
ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสำานักงานกลต. 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. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
                          คณะกรรมการชุดเดิม 

ลำาดับที่ รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งการประชุม จำานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

1 นายทวีฉัตร  จุฬางกูร ประธาน 1 1

2 นายสริศ     พัฒนะเมลือง    กรรมการ 1 1

3 นายกรกฤช  จุฬางกูร กรรมการ 1 1

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

1 นายกวี       วสุวัต ประธาน 2 2

2 นายอภินันท์  ณ ระนอง กรรมการ 2 2

3 นายปริญญา  ไววัฒนา กรรมการ 2 2
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ลำาดับที่ รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งการประชุม จำานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

1 นายกวี       วสุวัต ประธาน 1 1

2 นายอภินันท์  ณ ระนอง กรรมการ 1 1

3 นายปริญญา  ไววัฒนา กรรมการ 1 1

4 นายฉัตรชัย   เอียสกุล กรรมการ 1 1

                           คณะกรรมการชุดใหม่ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี 3/2557  เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้ดำาเนินการรวมคณะกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน กับ คณะกรรมการสรรหา เข้าด้วยกันโดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง (ผู้จัดการท่ัวไป - ส่วนงานบริหารธุรกิจ) 
เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี 4/2557  เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทนข้ึนมีผลบังคับต้ังแต่วันท่ี 6 สิงหาคม 2557  โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ได้เสีย 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

      4. คณะกรรมการการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งท่ี 4/2557 เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติโครงสร้างคณะกรรมการการ 
         กำากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ ดังนี้    
 

ลำาดับที่ รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งการประชุม จำานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

1 นายกวี       วสุวัต ประธาน 1 1

2 นายอภินันท์  ณ ระนอง กรรมการ 1 1

3 นายปริญญา  ไววัฒนา* กรรมการ 1 1

4 นายฉัตรชัย   เอียสกุล กรรมการ 1 1

โดยมีนางกสิตา  พิทักษ์สงคราม (เลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการการกำากับดูแลกิจการท่ีดีข้ึน 
มีผลบังคับต้ังแต่วันท่ี 6  สิงหาคม 2557  โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้เสีย รับ
ทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 
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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     6.  ผู้บริหาร     
         รายชื่อและตำาแหน่งของผู้บริหาร และโครงสร้างการบริหารจัดการ

    5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     
     การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร 
        ความเสี่ยง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ดังนี้

ลำาดับที่ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2 นายชูทอง พัฒนะเมลือง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3 นายสริศ พัฒนะเมลือง
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)

ผู้บรหิาร  หมายความวา่  ผูด้ำารงตำาแหนง่ระดบับรหิารสีร่ายแรกนบัตอ่จากคณะกรรมการบรษัิทลงมา รวมถงึผูซ่ึ้งดำารงตำาแหนง่
เทียบเท่าผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย  โดยรวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ผู้บริหารลำาดับที่ 1-5 เป็นผู้บริหารภายใต้นิยามดังกล่าว)

ลำาดับที่ รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งการประชุม จำานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

1 นายสริศ          พัฒนะเมลือง     ประธาน 1 1

2 นายไชยยันต์      สาวนะชัย     รองประธาน 1 1

3 ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานทั้งหมด)     กรรมการ 1 1

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะผู้บริหารของบริษัท จึงไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเบี้ยประชุมฯ

โดยมีนางเบญจมาส เทพฤทธิ์ (หัวหน้าแผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมีผล
บังคับตั้งแต่วันท่ี 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
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ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผูจ้ดัการมีอำานาจหนา้ท่ีดำาเนนิการตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมาย ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบและข้อบังคับของ
บรษัิท ท้ังน้ี การมอบอำานาจดงักลา่วตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอำานาจท่ีทำาให้กรรมการผูจ้ดัการสามารถอนมุตัริายการท่ีตน
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัท
ย่อยของบริษัท ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องผ่านมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
(แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำาหนดขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอำานาจหน้าที่ได้ดังนี้
1.   รับผิดชอบดูแลการบริหารงานทั่วไปที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
2.   ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในด้านบัญชี การเบิก-จ่ายเงินใด ๆ ของบริษัทที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
3.  รับและจ้างพนักงานของบริษัทท่ีไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยเป็นผู้มีอำานาจแทนบริษัทท่ีจะลงนามใน 
     สัญญาจ้างแรงงาน
4.   เข้าร่วมพิจารณางบประมาณของบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท
5.   พิจารณาเอกสารหรือสัญญาที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คำาแนะนำาและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว  
6.   ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

      7. เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางกสิตา  พิทักษ์สงคราม ทำาหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอำานาจหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ 
  ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีคุณสมบัติ ขอบเขต 
  และหน้าที่  ดังต่อไปนี้
  คุณสมบัติ
  อ้างองิจากกฎหมายมไิดก้ำาหนดคณุสมบัตขิองเลขานกุารบรษัิทไว ้ จงึถอืเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีจะตอ้งดแูลรบัผดิชอบ 
  ให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่  โดยเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทมิสามารถรับ 
  หน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทอื่น ๆ แต่อาจรับหน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทย่อยได้
  ขอบเขตและหน้าที่เลขานุการบริษัท
 บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัททำาหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ทำาหน้าที่ดูแลและประสานงาน 
 ด้านกฎหมาย กฎเกณฑต์า่ง ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง สนบัสนนุให้ดำาเนนิการตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีพรอ้มปฏบัิตติามขอ้บังคับ 
 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  (กลต.)  โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัทกำาหนด ดังนี้ 

 1.   ให้คำาแนะนำาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้
     มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำาเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญแก่กรรมการ 
 2.  ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
     ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำาเนินการให้มีการปฎิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 
 3.   จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึง 
     ปฎิบัติต่าง ๆ
 4.   บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติ  
      ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
5.    ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำาหนดของ กลต. และ 
     ตลท.
6.   จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
     (1)  ทะเบียนกรรมการ 
     (2)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำาปีของบริษัท 
     (3)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
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7.   เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8.   ดำาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด 
9.   จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ  
     ผู้บริหาร และพนักงาน 
10.  ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

      8.  หัวหน้าแผนก – ฝ่ายตรวจสอบภายใน
  บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้ความเช่ือมั่น และให้คำาปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพิ่มคุณค่าและ 
  ปรับปรุงการดำาเนินงานของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
  โดยหัวหน้าแผนก ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีขอบเขต และหน้าที่ ดังนี้ 

1.  กำากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และควบคุมงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
     สากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
2.  กำาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบประจำา 
     ปี (Audit plan) เสนอคณะกรรมการตรวจสอบก่อนขออนุมัติดำาเนินการตรวจสอบ
3.   วางมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสอบทานการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำาหนดไว้
4.   พิจารณาอนุมัติแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
5.   สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการตรวจ 
    สอบ และผู้บริหาร
6.  ติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานของฝ่ายตรวจสอบ 
     ภายใน ในการให้บริการแก่ผู้บริหาร
7.   ให้คำาปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำาแนะนำาแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน และการควบคุม 
     ภายใน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจต่าง ๆ
8.  จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ความสามารถ ตรวจสอบงานได้บรรลุ 
     ตามเป้าหมาย และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายตรวจสอบภายใน
9.   ทำาหนา้ท่ีฝา่ยเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจดัวาระการประชุม จดัหาข้อมูล สรุปผลและบันทึกประชุม 
   พร้อมแจ้งมติให้กับผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบเพื่อมั่นใจว่า ปฏิบัติหน้าที่ตาม 
    กฎบัตร และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมทั้งบริหารงานตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสนับสนุน 
     การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
10. ควบคุมการจัดทำางบประมาณประจำาปี ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
11. กำากับการประสานงานการตรวจสอบภายในโดย Outsource ตรวจสอบภายใน ให้เป็นตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

     9.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
  กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุนทุกประเภท และตลาดทุน อีกทั้งยังต้องติดต่อ 
  ประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือผู้ลงทุน เป็นต้น  ตลอดจนปฏิบัติงานในงานด้านการอำานวย 
  ความสะดวก ประสานงานจัดทำาและเก็บรักษาเอกสารสำาคัญในนามบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท การวางแผนและ 
   กำากบัดแูลการดำาเนนิกจิการให้เป็นไปตามกฏหมายวา่ดว้ยพรบ.หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย ์พรบ.มหาชนจำากดั ขอ้บังคบั 
  กฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดทำาและส่งข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กำาหนดและโปร่งใส โดยมีขอบเขต 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.    รวบรวมข้อมูลสำาคัญในตลาดทุนสำาหรับผู้บริหารระดับสูงและกรรมการบริษัท
2.    รายงานผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
3.   ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
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4.   สร้างความน่าเช่ือถือให้แก่บริษัท โดยรายงานข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วน  ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลท่ี 
      ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ
5.   ให้การรับรองและต้อนรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ลงทุน
6.   ประสานงาน จัดทำา ตรวจสอบเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น และเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
7.  จัดทำา จัดส่งและการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ท่ีสำาคัญเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ระเบียบท่ี 
    เกี่ยวข้อง ที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถ 
      ตรวจสอบได้ (เช่น ทะเบียนกรรมการบริษัท รายงานประจำาปี และรายงานการประชุมต่าง ๆ)
8.   วางแผนการกำากับดูแลการดำาเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
     พรบ.มหาชนจำากัด ข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9.  จัดทำาข้อมูลรายงานการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามกฎระเบียบ 
        และกฎหมายขา้งตน้ (เชน่ รายงานประจำาปี, แบบ 56-1, งบการเงนิ รวมถงึการลงประกาศขอ้มูลในหนงัสอืพมิพ ์
     ตามข้อกำาหนด)
10.   ให้คำาแนะนำา คำาปรกึษาเบ้ืองตน้และสนบัสนนุงานของกรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบียปฎบัิต ิ
      ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำาหนดกฎหมายที่มีนัยสำาคัญแก่กรรมการทราบ 

  10.   การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  
     การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง จะมีการพิจารณาคัดเลือก 
       และกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาก่อน จึงจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะดำาเนินการ 
        ตามนโยบายของบริษัท 
        การสรรหากรรมการ

1.    หลักเกณฑ์และวิธีการ
   คณะกรรมการสรรหา จะพจิารณาและคำานงึถงึคณุสมบัตท่ีิเหมาะสมสอดคลอ้งตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท       
 โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาทำางานให้บริษัทอย่างเพียงพอ ตามข้อบังคับของบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง   
  ของจำานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม ่
  ก็ได้

2.    การแต่งตั้ง  แบ่งเป็น 2 กรณี  ดังนี้
     กรณีที่ 1  ตำาแหน่งกรรมการว่างลงตามคราวออกตามวาระ  

ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการแทนผู้ครบกำาหนดออกตามวาระ โดยกรรมการท่ีครบ 
กำาหนดออกจากตำาแหน่งอาจได้รับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกได้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
ประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้า 
จำานวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมการซึง่พน้จากตำาแหนง่อาจไดรั้บเลอืกให้กลบัเข้ามารบัตำาแหนง่อีกได ้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ตำาแหน่งในปีแรกหรือปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีถัดไปให้กรรมการ
คนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง

     กรณีที่ 2 ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ  เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน  โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน  โดยมติของกรรมการต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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    3.  หลักเกณฑ์และวิธีการที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
   -  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง 
     คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
   -  บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมหรือจะ 
   พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวน 
     กรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
  -   ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง 
    ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 
     กึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

        การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
  1. คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งประกอบด้วย 
     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
  2. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน พิจารณากำาหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) 
     ประสบการณ์ของแต่ละตำาแหน่ง เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำาหนด สามารถสืบทอด 
      งานของแต่ละตำาแหน่งได้
    3. ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ประเมินการปฏบัิตงิานและความรู ้ความสามารถของผูบ้รหิารท่ีมีคณุสมบัตสิอดคลอ้ง 
     เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำาแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
  4. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้อง 
   และมอบหมายให้รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร 
     เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
  5. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่งงานของ 
   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นประจำาและรายงาน 
     คณะกรรมการบริษัท ทราบปีละ 2 ครั้ง
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร***
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร***  ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้อง
กับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีจดทะเบียนใน 
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
  • จ่ายบำาเหน็จกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำาเนินงานปี 2556

 ทั้งนี้ บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

* คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน อนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 
  (รวม 2 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน)
**คณะกรรมการการกำากับดูแลกิจการท่ีดี อนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 
  (จัดตั้งใหม่)

รายชื่อ ตำาแหน่ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)

รวมสุทธิ

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะ

กรรมการ

กำาหนดค่า

ตอบแทน

คณะ

กรรมการ

สรรหา

*คณะ

กรรมการ

สรรหาและ

กำาหนดค่า

ตอบแทน

**คณะ

กรรมการการ

กำากับดูแล

กิจการที่ดี

บำาเหน็จ

1. นายสรรเสริญ   จุฬางกูร 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

รวม 1,105,000 500,000 175,000 75,000 100,000 75,000 2,952,271 4,982,271
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ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร*** ของบริษัท

ค่าตอบแทน
ปี 2556

จำานวนเงิน (ล้านบาท))
ปี 2557

จำานวนเงิน (ล้านบาท)

เงินเดือน โบนัสและอื่น ๆ 99.87 (จำานวน 10 ราย) 134.59 (จำานวน 12 ราย)

 
(1.2)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร***

•  มีนโยบายปรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำาปี 2557 ในอัตราไม่เกิน 10% ของอัตราในปี 
   ก่อนหน้า 
•   ค่าตอบแทนของผู้บริหาร***  ระดับรองลงไปเป็นดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร***  ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้กับ
ผู้บริหาร***   จำานวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น 134.59 บาท

   (2) ค่าตอบแทนอื่น
• ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
     - ไม่มี –
• ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร***
 เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
 บรษัิทไดจ้ดัให้มีกองทุนสำารองเลีย้งชพี โดยพนกังานจา่ยสมทบในอตัราสว่นรอ้ยละ 3 หรอื 5 ของเงนิเดอืน และบริษัท  
   สมทบให้ในอัตราเท่ากัน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหารทั้ง 12 ราย 
    รวมทั้งสิ้น 1,419,551 บาท

 เงินประกันสังคม
 ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินประกันสังคมสำาหรับผู้บริหารทั้ง 12 ราย รวมทั้งสิ้น 52,500 บาท

  ***ผู้บริหารของบริษัทท่ีนับต่อจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, 
   กรรมการผู้จัดการ, รองกรรมการผู้จัดการ, และผู้จัดการทั่วไปทุกราย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทกำาหนดจรรยาบรรณฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน
ตนและผู้อื่น โดยสื่อสารการใช้ข้อมูลภายในคู่มือการกำากับดูแลกิจการให้ผู้ท่ีเกี่ยวรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงคณะกรรมการ 
คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีพบเห็นการปฏิบัติท่ีขัดต่อนโยบายดังกล่าว 
ให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี สรุปได้ดังนี้
•  จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์  ระบุว่าห้ามมิให้กรรมการและลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ตนเอง 
    และบุคคลภายนอก ซ่ึงข้อมลูภายในหมายรวมถงึข้อมูลท่ีไม่ไดม้กีารเปิดเผยสูส่าธารณชนภายใตก้ฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์ 
   แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำาหนด 
•  จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน ระบุว่าห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน หรือ 
  บุคคลใดก็ตามท่ีรับทราบข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำาคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ซ่ึงข้อมูลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยใน 
   ตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องมาซื้อ 
   ขายหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน
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บรษัิทมนีโยบายจา่ยเงนิปันผลในอตัราไมต่่ำากวา่รอ้ยละ 25 ของกำาไรสทุธหิลงัจากหักเงนิสำารองตา่ง ๆ   ทุกประเภท
ตามท่ีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำาเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผล 
กระทบต่อการดำาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำาคัญ และนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำาใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันท่ีคณะกรรมการมีมติแล้วแต่
กรณีทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
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การก�ากับการดูแลกิจการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก สร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำาเนินธุรกิจ 
เพิ่มมูลค่าขององค์กร และส่งเสริมการเติบโตอย่างย่ังยืนของบริษัท ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการอันเป็น
สากล เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและรักษาคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำา  ดังนั้น บริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายการ
กำากับดูแลกิจการเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำากับดูแลกิจการของบริษัท และบริหารจัดการธุรกิจทุก 
    ระดับด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา และเข้าใจในหลักการกำากับดูแลกิจการ โดยถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
2.   คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติ 
     งานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความสุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
3.  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนสามารถเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้สอดคล้อง 
     และเหมาะสมกับมาตรฐานการดำาเนินธุรกิจและมาตรฐานสากล ตลอดจนความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้

บริษัทมีการบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยตระหนักถึงความสำาคัญและความรับผิด
ชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความร่วมมืออย่างเต็มที่ของทุกฝ่าย ทั้งคณะ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน โดยไดเ้ผยแพรคู่มื่อหลกัการกำากบัดแูลกจิการ  ซ่ึงไดร้วมถงึจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้รหิาร
และพนักงาน  จรรยาบรรณธุรกิจ  จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์  ตลอดจนนโยบายสำาคัญและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้คณะ
กรรมการ  ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการการกำากับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาทบทวนคู่มือหลักการ
กำากับดูแลกิจการของบริษัทดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันแล้ว (โดยจะรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งท่ี 3/2558 ในวันท่ี 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 

ทั้งนี้บริษัทได้ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำากับดูแลกิจการของบริษัท  ดังนี้  
1.   คณะกรรมการ  ทบทวนคู่มือหลักการกำากับดูแลกิจการเป็นประจำาทุกปี
2.   ผู้บริหารได้รับฟังสรุปสาระสำาคัญคู่มือหลักการกำากับดูแลกิจการในที่ประชุมระดับบริหารเป็นประจำาทุกปี
3.   จัดทำา Training Road Map สำาหรับทุกตำาแหน่งงาน เพื่อให้มีการศึกษาและทบทวนคู่มือหลักการกำากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง  
4.   ประชาสัมพันธ์คู่มือหลักการกำากับดูแลกิจการให้พนักงานทุกคนรับทราบ โดยการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  

ผลการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีดังนี้
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
คณุภาพการจดัการประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจำาปี 2557 อยู่ในระดบั “ดเีย่ียม” ดว้ยคะแนน 98.75 คะแนน   จากบรษัิทท่ีเข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 528 บริษัท 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
รายละเอียดนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยได้เผยแพร่รวมอยู่ในคู่มือหลักการกำากับดูแลกิจการ 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)
  
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะดำาเนินการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องในคู่มือหลักการกำากับดูแลกิจการเป็นประจำาทุกปี

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมลูของบริษทัที่ออกหลักทรัพยเ์พิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจำาป ี(แบบ 56-1) ของบริษทัทีแ่สดง
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
ระบบการควบคุมภายในของบรษัิทฯ ท่ีฝา่ยบรหิารของบรษัิทกำาหนดข้ึนในดา้นตา่ง ๆ   5 สว่น คอื การควบคมุภายในองคก์ร การประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ คือ “โดยรวมบริษัทฯ  มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และ
เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารได้ให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี การ
ควบคมุภายใน และการบรหิารความเสีย่งอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ให้บรษัิทฯ มีการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีมีการควบคมุภายในท่ีเพยีงพอเหมาะ
สมกับการดำาเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้ง
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ”

ทั้งนี้คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่า จากการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วทุกด้าน

บริษัทได้จัดทำาและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำาเสมอ 
โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำาเนินการ การกำากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การ
ป้องกนัรกัษาทรพัย์สนิ และการบรหิารความเสีย่ง ซ่ึงบรษัิทมีการตรวจสอบภายในโดยวา่จา้งบริษัท สอบบัญชธีรรมนติ ิจำากดั และมีฝา่ย
ตรวจสอบภายในของบรษัิท ดำาเนนิการตรวจสอบการปฏบัิตงิานของหนว่ยงานตา่ง ๆ  ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีไดก้ำาหนดไวต้ามแผนการ
ตรวจสอบประจำาปีท่ีไดร้บัอนมัุต ิรวมท้ังเรือ่งท่ีคณะกรรมการตรวจสอบหรอืฝ่ายบริหารแจง้ให้ตรวจสอบกรณพีเิศษ (ถา้มี) และมอบหมาย
ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2557 ซึ่งจัดทำาโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด และฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ไม่พบ
ประเดน็ความผดิพลาดท่ีเป็นนยัสำาคญั บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายในท่ีรัดกมุเพยีงพอ ตลอดจนการปฏบัิตติามระเบียบข้อกำาหนด และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง และได้มีการป้องกันทรัพย์สิน มิให้ผู้บริหาร และพนักงานนำาไป
ใช้โดยมิชอบ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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รายการระหว่างกัน

• รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา
ในระหว่างปี บรษัิทมรีายการระหว่างกนักบับรษัิทท่ีเกีย่วข้อง โดยบรษัิทไดค้ดิราคาซ้ือ/ขายสนิคา้และบรกิารกบับรษัิทท่ีเกีย่วข้องกนัตาม
ราคาที่เทียบเท่ากับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ ซึ่งรายการเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องนี้ บริษัทได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 ในงบการเงินประจำาปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

• ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันตามข้อ (12.1) แล้วมีความเห็นว่ารายการซ้ือขายผลิตภัณฑ์ และบริการ
รวมถงึรายการซ้ือสนิทรพัย์ระหวา่งกนั เป็นรายการท่ีเกดิขึน้ตามปกตขิองบรษัิท และเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล และจำาเป็นตอ่การดำาเนนิ
ธรุกจิของบรษัิท โดยการเข้าทำารายการดงักลา่วบรษัิทได้พจิารณาถงึประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและผูถ้อืหุ้นโดยรวมเป็นสำาคญั โดยเงือ่นไข
ต่าง ๆ  ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำาหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขัน หรือเป็น
ราคาที่มีความสมเหตุสมผล  และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการทำารายการกับบุคคลภายนอก

• มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน 
บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำาเป็น มีความสมเหตุสมผล 
และยึดแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำารายการกับบุคคลภายนอก กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นในการเข้าทำารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไข
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด 
และในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญ  บริษัทจะจัดให้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 
รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี  

ท้ังนีห้ากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชำานาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกดิข้ึน บรษัิทจะจดัให้ผูเ้ชีย่วชาญอิสระ เป็น
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

• นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต 
ในอนาคตบริษัทอาจมีความจำาเป็นท่ีจะต้องเข้าทำารายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึง
การปฏบัิติตามข้อกำาหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอืจำาหนา่ยไป   กรณกีารเข้าทำารายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นปกติ เช่น การจ้างผลิตชิ้นงาน การซื้อผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ
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และการขายผลิตภัณฑ์ เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ลกัษณะการคา้โดยท่ัวไป โดยอา้งอิงกบัราคาและเงือ่นไขท่ีเหมาะสม ให้มีความยตุธิรรม สมเหตสุมผล และสามารถเปรยีบเทียบกบัราคา
ตลาดท่ีใช้กับลูกค้าท่ัวไป รวมท้ังสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ของรายการท่ีเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ และคณะ
กรรมการตรวจสอบไดก้ำาหนดให้มีการตรวจสอบการทำารายการระหวา่งกนัโดยวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญการตรวจสอบภายในมาดำาเนนิการตรวจ
สอบว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทำารายการระหว่างกันที่ไม่เข้าข่ายรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบังคบั คำาสัง่ หรอืข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบัิตติาม
ข้อกำาหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการระหว่างกนั และการไดม้าหรือจำาหนา่ยไปซ่ึงทรพัย์สนิของบรษัิท และเปิดเผยรายการ
ระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษัท และไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท้ังนีห้ากมีรายการระหวา่งกนัเกดิข้ึนกบับุคคลท่ีเกีย่วขอ้งมีสว่นไดส้ว่นเสยี หรอือาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 
จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำานาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
ท่ีมคีวามเป็นอิสระ เป็นผูใ้ห้ความเห็นเกีย่วกบัรายการระหวา่งกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืบุคคลท่ีมคีวามรู้ความ
ชำานาญพิเศษ จะถูกนำาไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความม่ันใจว่าการเข้าทำา
รายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำารายการที่บริษัทได้
คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบรษัิทเปน็ผูร้บัผดิชอบงบทางการเงนิของบรษัิท ไทยสตลีเคเบิล จำากดั (มหาชน) และข้อมลูทางการเงนิท่ีปรากฏ
ในรายงานประจำาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ี 
เหมาะสมและถอืปฏบัิตอิย่างสม่ำาเสมอและใช้ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงัอยา่งดท่ีีสดุในการจดัทำา รวมท้ังมกีารเปิดเผยข้อมลูท่ีสำาคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้ม่ันใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ในการตรวจสอบนั้นทาง 
คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

 ในการนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างบริษัท เป็น
ผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเร่ืองนี ้ซ่ึง
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจและสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัทประจำาปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 มีความเชื่อถือได้ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
                         
                           (นายสริศ พัฒนะเมลือง)       (นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
               กรรมการผู้จัดการ                        ประธานกรรมการ

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท  มีกรรมการตรวจ
สอบ 4 ท่าน ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์ฯ มีรายนามดังนี้
 1.  นายกวี              วสุวัต  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2.  นายอภินันท์         ณ ระนอง  กรรมการตรวจสอบ
 3.  นายปริญญา         ไววัฒนา          กรรมการตรวจสอบ
 4.  นายฉัตรชัย          เอียสกุล  กรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ในรอบปี 2557 (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม  2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง 
บางครั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้
 1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาป ีเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายงานทางการเงินของบริษทัไดจ้ัดทำาขึน้อยา่งถูก 
        ต้อง และเชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าว  มีความถูก 
              ต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชี และวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการ 
             ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเกี่ยวข้องทุกไตรมาส

 2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยว่าจ้าง 
        ผู้เช่ียวชาญการตรวจสอบภายในมาดำาเนินการตรวจสอบ อีกท้ังมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 
        ตามแผนงานตรวจสอบประจำาปีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ ซ่ึงครอบคลุมระบบงานท่ีสำาคัญ 
        รวมท้ังได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่าบริษัทมี 
        ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และไม่พบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนเกี่ยวกับ 
           ระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำาคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบ 
             ถ้วน 
    นอกจากนี้ ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
        อัตรากำาลัง และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการ 
        ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการมีความเห็นว่า การตรวจสอบ 
             ภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล

 3.  สอบทานการบรหิารความเสีย่ง ซ่ึงบรษัิทไดว่้าจา้งท่ีปรึกษาให้ความรู้ และประสานงานการบรหิารความเสีย่งของบรษัิทโดย 
             องค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM)  ซึ่งบริษัทเป็นผู้บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน 
         และปัจจัยภายนอก จัดการความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงาน โดยได้รับคำาแนะนำาจากท่ีปรึกษา  
        เพื่อให้ม่ันใจว่า สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ และหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อการบรรลุ 
        วัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้อย่างทันกาล ซ่ึงคณะกรรมการ 
        ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และควรเฝ้าติดตามปรับปรุง 
             เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น
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 4.  สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ 
              กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำาคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติ 
              ตามกฎหมาย และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง 

 5.  สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
         การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่พบรายการท่ีก่อให้ 
         เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน  รวมท้ังได้ปฏิบัติ 
              เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณฯ ที่กำาหนดอย่างเหมาะสม

 6.  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะ 
              กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความ 
         เป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายกฤษฎา เลิศวนา และ/หรือ  
               นางสาววิสสุตา  จริยธนากร และ/หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ แห่งบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำา 
              ปี 2558 (รอบบัญชี 1 ตุลาคม  2557 – 30 กันยายน  2558) ค่าสอบบัญชีรวม 1,100,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบ  
              การปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำานวน 225,000 บาท)

 โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่
ไดร้บัอนมัุติจากคณะกรรมการบรษัิท และมีความเห็นวา่บรษัิทมกีารรายงานขอ้มูลทางการเงนิ และการดำาเนนิงานอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น  
มีระบบการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อกำาหนด และข้อผูกพันต่าง ๆ  มีการปฏิบัติกับรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน
การสอบบัญชี

                                                                                              (นายกวี   วสุวัต)
                                                                                      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษัิท ไทยสตลีเคเบิล จำากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2557 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแส เงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงนิเหลา่นี้โดยถกูตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำา งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของข้าพเจา้ ข้าพเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกำาหนดให้ข้าพเจา้ปฏบัิตติามขอ้กำาหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบัิตงิานตรวจสอบเพือ่
ให้ไดค้วามเช่ือม่ันอยา่งสมเหตสุมผลวา่ งบการเงนิปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสำาคญัหรอืไม่ การตรวจสอบ
รวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบัญชีเกีย่วกบัจำานวนเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิ วิธกีารตรวจ
สอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชท่ีีผูบ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชท่ีีจดัทำาข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม 
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจา้ขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 3 เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญช ีเนือ่งจากการ นำามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ที่แสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว และนำาเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 
ตลุาคม 2555 เพ่ือเป็นขอ้มูลเปรยีบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกีย่วกบัภาษีเงนิไดท่ี้ไดน้ำามาถอืปฏบัิติใหม่ดว้ยเช่นกนั ท้ังนี ้ขา้พเจา้
มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องอื่น
งบการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 (ก่อนปรับปรุงใหม่) และ 30 กันยายน 
2555 (ซึ่งนำามาใช้เพื่อจัดทำางบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ตามที่กล่าวในวรรคก่อน) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่ง
แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ตามลำาดับ

                                                                                      กฤษดา เลิศวนา
          ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 25 พฤศจิกายน 2557
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30 กันยายน 2557 30 กันยายน 2556 1 ตุลาคม 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8  412,761,478  213,006,575  140,999,572 

เงินลงทุนชั่วคราว  100,651  99,354  97,286 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 9  492,492,034  615,765,904  663,697,655 

สินค้าคงเหลือ 10  308,564,833  414,201,305  415,162,392 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  6,590,844  7,016,150  15,183,823 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,220,509,840  1,250,089,288  1,235,140,728 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 11  25,704,000  25,704,000 25,704,000 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 12  133,672,096  135,922,607 138,002,815 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13  1,228,182,379  1,137,113,834  977,129,697 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14  20,942,520  23,714,453 28,103,660 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23  7,451,996  7,233,078 44,500 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  53,130,623  24,144,089  23,209,500 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,469,083,614  1,353,832,061  1,192,194,172 

รวมสินทรัพย์  2,689,593,454  2,603,921,349  2,427,334,900 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 15 400,000,000 100,000,000  - 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 16 528,314,323  646,754,275 695,728,015 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - ส่วนท่ีถึงกำาหนด

   ชำาระภายในหนึ่งปี 17 18,750,000 75,000,000 56,250,000

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ - ส่วนท่ีถึงกำาหนด       

   ชำาระภายในหน่ึงปี 18 4,302,198  6,770,521 6,386,230 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,813,603  20,940,461 7,773,495 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  959,180,124  849,465,257  766,137,740 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



56        รายงานประจำาปี 2557
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

(หน่วย : บาท)

30 กันยายน 2557 30 กันยายน 2556 1 ตุลาคม 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึง   
  กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 17  -

 
18,750,000 52,250,000 

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนด          
  ชำาระภายในหนึ่งปี 18

 
2,291,010  4,811,266 8,495,691

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 19  36,013,386  33,544,883 22,652,053 

ประมาณการหนี้สิน  20  15,901,435  18,077,143 18,572,258

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  154,855  66,856 98,456 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  54,360,686  75,250,148 102,068,458 

รวมหนี้สิน  1,013,540,810  924,715,405 868,206,198

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

     หุ้นสามัญ 268,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  268,500,000  268,500,000 268,500,000

   ทุนท่ีออกและชำาระแล้ว

     หุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  259,800,000  259,800,000 259,800,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  464,870,185  464,870,185 464,870,185

กำาไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 21  26,850,000  26,850,000  26,850,000

   ยังไม่ได้จัดสรร  930,639,583  933,792,883 807,608,517 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  (6,107,124)  (6,107,124) - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,676,052,644  1,679,205,944 1,559,128,702

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,689,593,454  2,603,921,349  2,427,334,900

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจำาปี 2557       57
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

2557  2556

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

กำาไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย 24  2,731,858,056  3,655,872,054 

รายได้อื่น  28,176,294  123,277,789 

รวมรายได้  2,760,034,350  3,779,149,843 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย  2,230,752,608  2,941,502,783 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  92,029,095  109,292,016 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  295,476,379  375,208,365 

รวมค่าใช้จ่าย  2,618,258,082  3,426,003,164 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  141,776,268  353,146,679 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (14,561,361)  (9,702,923)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  127,214,907  343,443,756 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23  (468,207) (9,419,390)

กำาไรสำาหรับปี  126,746,700  334,024,366 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

ผลขาดทุนจาการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

   - สุทธิจากภาษีเงินได้  - (6,107,124)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 126,746,700 327,917,242 

กำาไรต่อหุ้น 25

กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

กำาไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  0.49  1.29 

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียน้ำาหนัก (หุ้น)  259,800,000  259,800,000 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



58        รายงานประจำาปี 2557
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

2557  2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 

กำาไรก่อนภาษี  127,214,907  343,443,756 

รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดำาเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  130,296,436  111,149,604 

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  644,825  39,277,341 

   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ  2,196,520  - 

   กำาไรจากการจำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายอุปกรณ์  (1,095,606)  (10,210,936)

   สำารองจากการประมาณการหนี้สิน  5,219,010  11,457,911 

   สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  3,607,416  6,313,553 

   กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  (1,277,545)  (370,232)

   ดอกเบี้ยรับ  (1,043,098)  (796,921)

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  14,561,361  9,702,923 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี้สินดำาเนินงาน  280,324,226  509,966,999 

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  123,436,103  8,830,243 

   สินค้าคงเหลือ  103,439,952  961,087 

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (573,264)  8,167,674 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (28,986,534)  (934,590)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน  (112,039,876)  (30,378,562)

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (501,803)  (71,489)

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  (8,445,630)  (13,637,108)

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน  356,653,174  482,904,254 

   จ่ายดอกเบ้ีย  (14,552,141)  (9,681,515)

   จ่ายภาษีเงินได้  (12,313,611)  (3,244,876)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน  329,787,422  469,977,863 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจำาปี 2557       59
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

2557  2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น  (1,297)  (2,068)

เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์  (222,547,985)  (286,634,817)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (558,950)  (4,657,699)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์  4,666,468  22,429,702 

ดอกเบี้ยรับ  1,043,097  796,921 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (217,398,667)  (268,067,961)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น  300,000,000  100,000,000 

ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (75,000,000)  (14,750,000)

เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ  (7,733,852)  (7,312,899)

จ่ายเงินปันผล  (129,900,000)  (207,840,000)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  87,366,148  (129,902,899)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  199,754,903  72,007,003 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  213,006,575  140,999,572 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)  412,761,478  213,006,575 

 -  - 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

   เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์ลดลง  5,938,809  18,422,188 

   ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ  2,745,272  4,012,764 

   โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  6,030,610  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)



60        รายงานประจำาปี 2557
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ

ชำาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า

หุ้นสามัญ

จัดสรรแล้ว

สำารองตาม

กฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 ผลกำาไร (ขาดทุน) 

จากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ 

ประกันภัย

รวมส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้

เดิม

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

   เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4) 

259,800,000

-

464,870,185

-

26,850,000

-

807,564,017

44,500

-

-

1,559,084,202

44,500

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - หลังการปรับปรุง

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี - ปรับปรุงใหม่

259,800,000

-

-

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 - 

   หลังการปรับปรุง 259,800,000 464,870,185 26,850,000 933,792,883 (6,107,124) 1,679,205,944

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - ตามที่รายงานไว้

เดิม

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

   เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4) 

259,800,000

-

464,870,185

-

26,850,000

-

926,684,440

7,108,443

(6,231,759)

124,635

1,671,972,866

7,233,078

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - หลังการปรับปรุง

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 

259,800,000

-

-

464,870,185

-

-

26,850,000

-

-

933,792,883

(129,900,000)

126,746,700

(6,107,124)

-

-

1,679,205,944

(129,900,000)

126,746,700

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 259,800,000 464,870,185 26,850,000 930,639,583 (6,107,124) 1,676,052,644

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กำาไรสะสม



รายงานประจำาปี 2557       61
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1.     ข้อมูลทั่วไป

      บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของ 
        บริษัทฯ คือการผลิตและจำาหน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ที่อยู่ตามที่ 
       จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขท่ี 700/737 หมู่ท่ี 1 ตำาบลพานทอง อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

2.     เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

       งบกำารเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงราย 
      การในงบการเงินตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
     การบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ 
        ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

       งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3.     มาตรฐานการบัญชีใหม่
       
       มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันและท่ี่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
       ก.    มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบัน
             มาตรฐานการบัญชี
        ฉบับที่ 12       ภาษีเงินได้
        ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)  การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
         ช่วยเหลือจากรัฐบาล
                ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
             มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
        ฉบับที่ 8     ส่วนงานดำาเนินงาน
             การตีความมาตรฐานการบัญชี
        ฉบับที่ 10     ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง      
         กับกิจกรรมดำาเนินงาน
        ฉบับที่ 21     ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตี   
                                                         ราคาใหม่
        ฉบับท่ี 25    ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
              แนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

              มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้น ไม่มี      
              ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินน้ี ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปน้ี

             มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภำาษีเงินได้ 

             มาตรฐานฉบับนี้กำาหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่    
             แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
             ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในงวดปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงิน      

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
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              ของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯ รับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษี  `      
              เงินได้ รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบ 
              งบการเงิน 4
       
       ข.     มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
           วันที่มีผลบังคับใช้
      มาตรฐานการบัญชี
  กรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)           มีผลบังคับใช้ทันที
  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)      การนำาเสนองบการเงิน    1 มกราคม 2557
  ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)      งบกระแสเงินสด    1 มกราคม 2557
  ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)      ภาษีเงินได้     1 มกราคม 2557
  ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)      สัญญาเช่า     1 มกราคม 2557
  ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)      รายได้     1 มกราคม 2557
  ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)      ผลประโยชน์ของพนักงาน   1 มกราคม 2557
  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)      ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลของอัตรา  1 มกราคม 2557
      แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)      การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 1 มกราคม 2557
      ที่เกี่ยวข้องกัน
  ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)      เงินลงทุนในบริษัทร่วม    1 มกราคม 2557
  ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)      ส่วนได้เสียในการร่วมค้า   1 มกราคม 2557
  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)      งบการเงินระหว่างกาล    1 มกราคม 2557
  ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)      การด้อยค่าของสินทรัพย์   1 มกราคม 2557
  ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)      สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    1 มกราคม 2557
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)      การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์   1 มกราคม 2557
  ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)      การรวมธุรกิจ     1 มกราคม 2557
  ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2555)      สัญญาประกันภัย    1 มกราคม 2559
  ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)      สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถถือไว้เพื่อขายและ 1 มกราคม 2557
      การดำาเนินงานที่ยกเลิก
  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)      ส่วนงานดำาเนินงาน    1 มกราคม 2557
      การตีความมาตรฐานการบัญชี
  ฉบับที่ 15            สัญญาเช่าดำาเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 1 มกราคม 2557
  ฉบับที่ 27       การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าพื้นที่ทำาขึ้นตาม 1 มกราคม 2557
      รูปแบบกฎหมาย
  ฉบับที่ 29       การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน  1 มกราคม 2557
      บริการ
  ฉบับที่ 32       สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซด์  1 มกราคม 2557
      การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 1             การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ 1 มกราคม 2557
      รื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะ
      คล้ายคลึงกัน
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                        วันที่มีผลบังคับใช้
  ฉบับที่ 4             การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย  1 มกราคม 2557
      สัญญาเช่าหรือไม่
  ฉบับที่ 5             สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน  1 มกราคม 2557
      การบูรณะและการปรับปรุง
      สภาพแวดล้อม
  ฉบับที่ 7             การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ 1 มกราคม 2557
      บัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทาง
      การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อ
      รุนแรง
  ฉบับที่ 10       งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า  1 มกราคม 2557
  ฉบับที่ 12        ข้อตกลงสัมปทานบริการ   1 มกราคม 2557
  ฉบับที่ 13       โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า   1 มกราคม 2557
  ฉบับที่ 17       การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ  1 มกราคม 2557
  ฉบับที่ 18               การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า   1 มกราคม 2557

    ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ มาตรฐานการบัญชี               
         และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินเมื่อนำามา 
              ถือปฏิบัติ

4.      ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

        ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำาคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เนื่อง    
     จากการนำามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดัง        
        กล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

        จำานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 กันยายน 2557 30 กันยายน 2557 1 ตุลาคม 2555

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 7,452 7,233 45

กำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 7,327 7,108 45

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 125 125 -

(หน่วย : พันบาท)
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ณ วันที่ ณ วันที่

2557 2556

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กำาไรหรือขาดทุน :

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 219 7,189

กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 219 7,189

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (บาท) 0.001 0.028

(หน่วย : พันบาท)

5. นโยบายบัญชีที่สำาคัญ 
 5.1 การรับรู้รายได้
  ขายสินค้า
  บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายเม่ือได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสำาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้ 
                  กับผู้ซื้อแล้วรายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำาหรับสินค้าที่ได้ส่ง 
  มอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
  ดอกเบี้ยรับ
  ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
  เงินปันผลรับ
  เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
 5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง  
  ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้
 5.3 ลูกหนี้การค้า
  ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุน  
  โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและ  
  การวิเคราะห์อายุหนี้ 
 5.4 สินค้าคงเหลือ
  สินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง) หรือมูลค่า  
  สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงาน 
  ด้วย
  วัตถุดิบและวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า และจะ  
  ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
 5.5 เงินลงทุน
  เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่า  
  เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  
  บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน 
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 5.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
  บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมต้นทุนการทำารายการ หลังจากนั้น 
  บริษัทฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเส่ือม 
  ราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนคำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย ประมาณ 20 ปี 
  และ 40 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนรวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงานบริษัทฯ รับรู้ผลต่าง 
  ระหว่างจำานวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจำาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำาไร หรือขาดทุนในงวดท่ี 
  ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
 5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
  ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการ 
  ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
  ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
  ส่วนปรับปรุงที่ดิน    -     20  ปี
  อาคาร     -     40  ปี
  ส่วนปรับปรุงอาคาร   - 5 - 20  ปี
  เครื่องจักรและอุปกรณ์   - 3 - 15  ปี
  เครื่องมือและเครื่องใช้   - 3 - 10  ปี
  แม่พิมพ์     - 3 - 10  ปี
  เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำานักงาน - 3 - 10  ปี
  ยานพาหนะ     -     10  ปี
  ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน
  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

  บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ 
  เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์  
  จะรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
 5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  บริษัทฯ ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง 
  เศรษฐกิจของสินทรัพย์น้ัน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์น้ัน เกิดการด้อยค่า  
  บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มี ตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็น 
  อย่างน้อยค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดมีดังนี้
        อายุการให้ประโยชน์
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์       3 - 10 ปี
 5.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ 
  ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

  นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
  ซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำานาจใน 
  การวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ



66        รายงานประจำาปี 2557
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)

 5.10 สัญญาเช่าระยะยาว
  สญัญาเช่าอุปกรณท่ี์ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสว่นใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ชา่ถอืเป็นสญัญาเช่า 
                   การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธ ิ
            ของ จำานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำากว่าภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการ 
           เงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 
           สินทรัพย์ท่ีได้มาตามสัญญาเช่า การเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรืออายุ 
                  ของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำากว่า
                  
  สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญา      
           เช่าดำาเนินงาน จำานวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธี 
                  เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
 5.11 เงินตราต่างประเทศ
  บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯรายการท่ีเป็นเงินตรา 
                ต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่ง 
            อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
                   กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน
 5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
  ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำาการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ท่ี 
  ไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อ 
  มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ท้ังนี้มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  คนืหมายถงึมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุในการขายของสนิทรพัยห์รอืมลูคา่จากการใชส้นิทรพัยแ์ลว้แตร่าคาใดจะสงูกวา่
  บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
           
  หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
           ท่ีรับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และ 
                  จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ ในงวดกอ่นกต็อ่เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงประมาณการที่ใชก้ำาหนดมลูคา่ 
            ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ 
                  ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคย 
           รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อย 
                  ค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที
 5.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน
  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
  บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
  โครงการสมทบเงิน

  บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่ 
  บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่ 
  บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
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  โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

  บริษัทฯ มีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการ 
  ผลตอบแทนพนักงานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับ 
  พนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัล 
  การปฏิบัติงานครบกำาหนดระยะเวลา

  บริษัทฯ คำานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาว 
  อื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญ 
  อิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

  บริษัทฯ รับรู้ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์ 
  หลังออกจากงานของพนักงานในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม 
  หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานในกำาไรหรือขาดทุน
 5.14 ประมาณการหนี้สิน
  บรษัิทฯ จะบันทึกประมาณการหนีส้นิไวใ้นบัญชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีไดเ้กดิข้ึนแลว้และ 
  มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น 
  และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 
 5.15 ภาษีเงินได้ 
  ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
  บรษัิทฯ บันทึกภาษีเงนิไดปั้จจบุนัตามจำานวนท่ีคาดวา่จะจา่ยให้กบัหนว่ยงานจดัเกบ็ภาษีของรฐั โดยคำานวณจากกำาไร 
  ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร
  
  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน 
  ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องน้ัน โดยใช้อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช้  
  ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 
  บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย ์
  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจำานวน 
  เท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง 
  ชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
  บรษัิทฯ จะทบทวนมลูคา่ตามบัญชีของสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับัญชีทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะทำาการ 
                  ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว 
  หากมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่บรษัิทฯจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพยีงพอตอ่การนำาสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับัญชี 
                  ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

  บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวข้องกับรายการท่ี 
  ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
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6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง 
 ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ 
 ต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนท่ีประมาณการไว้การใช้ดุลยพินิจ 
  และการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้
 
 สัญญาเช่า 
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ 
      ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ 
         ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะ 
 เกิดข้ึนจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ท่ีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ 
 ในขณะนั้น เป็นต้น

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
 บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนท่ัวไปเม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญและ 
 เป็นระยะเวลานานหรอืเมือ่มข้ีอบ่งช้ีของการดอ้ยคา่ การท่ีจะสรปุวา่เงนิลงทุนดงักลา่วไดล้ดลงอยา่งมสีาระสำาคญัหรอืเป็นระยะ 
 เวลานานหรือไม่นั้นจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคง 
 เหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลง 
 เกิดขึ้น

 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก 
 การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ 
 ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหาร 
 จำาเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด 
 รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือ 
 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวและ 
 ขาดทุนน้ัน ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็น 
 จำานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
  
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน  
 ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตรา 
 การขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

   ชื่อบริษัท       ลักษณะความสัมพันธ์
 Hi-Lex Corporation      ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำากัด    มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
 บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำากัด    มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
 บริษัท ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด    มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
 บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด  มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
 บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จำากัด     มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
 บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำากัด   มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
 บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลล์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำากัด  มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
 บริษัท ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท จำากัด    มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
 บริษัท ไทยออโตอินดัสตรี จำากัด     มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
 บริษัท ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า จำากัด     มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ
 บริษัท ซัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ จำากัด    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
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 ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข  
 ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ  
 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

 

2557 2556 นโยบายการกำาหนดราคา

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขาย 159 122     ราคาตลาด

ซื้อวัตถุดิลและสินค้าสำาเร็จรูป 398 729     ราคาตลาด

ซื้อสินทรัพย์ 3 25     ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าลิขสิทธิ์ 42 54      ร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

 

2557 2556

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

       บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    24,732 29,789

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

       บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 154 140

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

       บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 72,618 88,355

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

       บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    369 515

ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

       บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 10,451 13,279

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผู้บริหาร

ดังต่อไปนี้

2557 2556

ผลประโยชน์ระยะสั้น 93,624 102,691

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 170 687

รวม 93,794 103,378
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2557 2556

เงินสด 253 331

เงินฝากธนาคาร 412,508 212,676

รวม 412,761 213,007

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เงินฝากออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.04 ถึง 1.55 ต่อปี (2556 : ร้อยละ 1.57    
 ถึง 2.05 ต่อปี)

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : พันบาท)

9. ลูกหนึ้การค้าและลูกหนี้อื่น
 

2557 2556

ลูกหนึ้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนึ้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 24,725 27,549

ค้างชำาระไม่เกิน 3 เดือน 7 2,240

รวมลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 24,732 29,789

ลูกหนึ้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนึ้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 435,456 553,954

   ไม่เกิน 3 เดือน 2,124 3,496

   3 - 6 เดือน 573 116

   มากกว่า 12 เดือน 13,009 12,761

รวม 451,162 570,327

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (13,009) (12,361)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 438,153 557,966

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 462,885 587,755

ลูกหนี้อื่น 

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 154 140

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 56,366 54,787

รวม 56,520 54,927

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (26,913) (26,916)

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 29,607 28,011

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 492,492 615,766

(หน่วย : พันบาท)
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10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย : พันบาท)

การปรับราคาทุนให้เป็น

ราคาทุน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2557 2556 2557 2556 2557 2556

สินค้าสำาเร็จรูป 73,877 82,186 (1,095)     - 72,782 82,186

สินค้าระหว่างผลิต 45,437 42,341 (139)     - 45,298 42,341

วัตถุดิบ 164,021 255,803 (962)     - 163,059 255,803

วัตถุดิบระหว่างทาง 27,426 33,871 -     - 27,426 33,871

รวม 310,761 414,201 (2,196)     - 308,565 414,201

11. เงินลงทุนระยะยาว

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ ทุนชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

2557 2556 2557 2556 2557 2556

ร้อยละ ร้อยละ

Hi-Lex Vietnam Co., Ltd. ผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์ เวียดนาม USD 

11,150,000

USD

11,150,000 6.28 6.28 25,704 25,704

(หน่วย : พันบาท)

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯได้แก่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่   30 กันยายน 2557   
  และ 2556 แสดงได้ดังนี้

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

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำาหรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

2557 2556

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 135,923 138,003

ค่าเสื่อมราคา (2,250) (2,080)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 133,673 135,923

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯมีมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำานวน 327 ล้านบาท (2556: 327  

 ล้านบาท) มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งใช้เกณฑ์ราคาตลาด

(หน่วย : พันบาท)
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินและ

ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร

เครื่องจักร

อุปกรณ์โรงงาน

และอุปกรณ์

โรงงานอื่น ยานพาหนะ

เครื่องตกแต่ง

ติดตั้ง

อุปกรณ์สำานักงาน

และอุปกรณ์

ดำาเนินงานอื่น

สินทรัพย์

ระหว่าง

ติดตั้งและ

ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

1 ตุลาคม 2555     140,922 362,601        840,563      31,349           91,473      156,901   1,623,809

ซื้อเพิ่ม - 16,727        120,227 -           14,499      120,772     272,225

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - -   (18,777) - (758) - (19,535)

โอนเข้า (ออก) - 178,016         22,873 - (3,890) (196,999) -

30 กันยายน 2556     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

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - (63,490) - (7,220) - (70,710)

โอนเข้า (ออก) -       9,827        164,000 - - (179,858) (6,031)

30 กันยายน 2557     140,922     567,322      1,083,345      31,349          100,255       95,920   2,019,113

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 ตุลาคม 2555 (15) (102,216) (475,131) (19,694) (49,623) - (646,679)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี           (6) (12,096) (75,215) (3,132) (9,573) - (100,022)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - -          6,628 -              688 -       7,316

30 กันยายน 2556          (21) (114,312)      (543,718) (22,826) (58,508) - (739,385)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี (6) (14,102) (87,693)      (3,135) (13,749) - (118,685)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย  -  -         60,487  -             6,652 -      67,139

30 กันยายน 2557 (27) (128,414) (570,924) (25,961) (65,605) - (790,931)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

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

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

2556 (จำานวน 86 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)     100,022

2557 (จำานวน 103 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)     118,685

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็น  

 จำานวนเงิน 5 ล้านบาท (2556: 7 ล้านบาท)

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตาม

 บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ 298 ล้านบาท (2556: 269 ล้านบาท)

(หน่วย : พันบาท)
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระหว่างติดตั้ง รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557:

ราคาทุน                  51,753 2,515                  54,268

หัก: ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (33,325) - (33,325)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ                  18,428 2,515 20,943

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556:

ราคาทุน                  45,163 2,515 47,678

หัก: ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (23,964) - (23,964)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ                  21,199 2,515 23,714

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำาหรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

2557 2556

มูลค่าตามบัญชีต้นปี                  23,714                  28,104

ซื้อเพิ่ม                     599                   4,658

โอนเข้า - ราคาตามบัญชี                   6,031 -

ตัดจำาหน่าย (9,361) (9,048)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี                  20,943                  23,714

(หน่วย : พันบาท)

15. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 
(หน่วย : พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี) 2557 2556

ตั๋วสัญญาใช้เงิน MMR 400,000 100,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเป็นเงินกู้ยืมสกุลบาทและไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำาประกัน

16. เจ้าหนึ้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

2557 2556

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 72,618 88,355

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 301,740 353,092

เจ้าหนึ้อื่น 44,081 52,076

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 109,875 153,231

รวม 528,314 646,754

(หน่วย : พันบาท)
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17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

(หน่วย : พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี) การชำาระคืน 2557 2556

MLR - 2.40 ชำาระคืนเป็นงวดทุกเดือน เดือนละ 6.25 ล้านบาท  
   เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2556          18,750          93,750

หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (18,750) (75,000)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี                    -          18,750

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557  มีรายละเอียดดังนี้              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556          93,750

หัก: ชำาระคืนเงินกู้  (75,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557          18,750

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำารงอัตราส่วนหนี้สิน  
 ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำาระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น

(หน่วย : พันบาท)

18. หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 

(หน่วย : พันบาท)

2557 2556

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 6,968 12,396

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำาหน่าย (375) (814)

รวม 6,593 11,582

หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (4,302) (6,771)

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 2,291 4,811

บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์ใช้ในการดำาเนินงานของกิจการโดยมีกำาหนดการชำาระค่าเช่าเป็น
รายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ปี

บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำาตามสัญญาเช่าซื้อดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า        4,585        2,383        6,968

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อรอการตัดบัญชี (283) (92) (375)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า        4,302        2,291        6,593
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(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า        7,382        5,014       12,396     

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อรอการตัดบัญชี (611) (203) (814)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า        6,771        4,811       11,582     

19. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

สำารองโครงการ
ผลประโยชน์

หลังออกจากงาน
ของพนักงาน

สำารอง
ผลประโยชน์ 
ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน รวม

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
   ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555           21,032          1,620 22,652

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน            5,759            849 6,608

ต้นทุนดอกเบี้ย              624            267 891

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (1,489) (1,349) (2,838)

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
   ประกันภัยที่รับรู้ในปี           6,232 - 6,232

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
   ณ วันที่ 30 กันยายน 2556          32,158 1,387 33,545

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน           2,544 258 2,802

ต้นทุนดอกเบี้ย             753 52 805

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (989) (150) (1,139)

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
   ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 34,466 1,547 36,013

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

 2557 2556

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 2,802 6,608

ต้นทุนดอกเบี้ย 805 891

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 3,607 7,499

(หน่วย : พันบาท)
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ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทฯที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้
เป็นส่วนหนึ่งของกำาไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีจำานวน 6  ล้านบาท

สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

2557 2556

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 4.4 4.4

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 0.00 - 7.0 0.0 - 7.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ) 0.0 - 20.0 0.0 - 20.0

จำานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพพันที่ถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์สำาหรับปีปัจจุบัน
ย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

จำานวนภาระผูกพัน

ตามโครงการผลประโยชน์

จำานวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง

จากผลของประสบการณ์

สำารองโครงการ

ผลประโยชน์

หลังออกจากงาน

ของพนักงาน

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื่น

ของพนักงาน รวม

สำารองโครงการ

ผลประโยชน์

หลังออกจากงาน

ของพนักงาน

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื่น

ของพนักงาน รวม

ปี 2557 34,466 1,547 36,013 - - -

ปี 2556 32,158 1,387 33,545 6,155 296 6,451

ปี 2555 21,032 1,620 22,652 - - -

(หน่วย : พันบาท)

20. ประมาณการหนี้สิน 

จำานวนเงินประมาณการหนี้สินเป็นประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงสำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 18,572

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 11,458

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (11,953)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 18,077

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 5,219

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (1,675)

โอนกลับประมาณการหนี้สิน (5,720)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 15,901

บริษัทฯ บันทึกประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า

โดยตั้งขึ้นในอัตราร้อยละของยอดขายซึ่งอัตราดังกล่าวประมาณขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในอดีต
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ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี
ส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน สำารองน้ี 
จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้  
ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

21. สำารองตามกฎหมาย 

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้ 

2557 2556

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 517,600 588,041

ค่าเสื่อมราคา 120,935 102,102

ค่าตัดจำาหน่าย 9,361 9,048

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 4,892 -

สำารองการรับประกันสินค้า 5,219 11,458

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 19,256 19,696

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,322,167 1,934,297

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต 5,213 5,548

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 2,196 -

(หน่วย : พันบาท)

23. ภาษีเงินได้
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท)

2557 2556

  (ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 687 16,483

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว

    และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (219) (7,064)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 468 9,419

จำานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

2557 2556

(ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน

    จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - 125

รวม - 125

(หน่วย : พันบาท)
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รายการกระทบยอดจำานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2557 และ 2556 สามารถแสดงได้ดังนี้

2557 2556

(ปรับปรุงใหม่)

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 127,215 343,444

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 23%

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี               25,443               78,992

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน (9,874) (2,143)

ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:

     การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 24) (19,518) (76,105)

     ค่าใช้จ่ายต้องห้าม                1,167                1,303

     ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (247) (147)

     อื่น ๆ                3,497                7,519

รวม (15,101) (67,430)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 468 9,419

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 
30 กันยายน 2557

ณ วันที่ 
30 กันยายน 2556

ณ วันที่ 
1 ตุลาคม  2555

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7,098 6,973 -

    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 44 - -

    สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 720 671 458

    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า 318 361 393

    ประมาณการหนี้สินค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 47 19 9

8,227 8,024 860

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

    ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์

        เพื่อการลงทุน 739 772 809

    อื่นๆ 36 19 6

775 791 815

สุทธิ 7,452 7,233 45
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(หน่วย : พันบาท)

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 
และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสำาหรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษีดังกล่าวในการคำานวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว

24. การส่งเสริมการลงทุน
 บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ณ   
 วันที่ 30 กันยายน 2557 สิทธิประโยชน์ที่สำาคัญบางประการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

การยกเว้น

การยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บัตรส่งเสริม อากรขาเข้า สำาหรับกำาไรสุทธิ วันเริ่มใช้สิทธิ

การลงทุนเลขที่ สำาหรับเครื่องจักร เป็นระยะเวลา ในบัตรส่งเสริม

การผลิตสายควบคุมสำาหรับ 7017(2)/2549 หมดอายุแล้ว 7 ปี 1 มกราคม 2550

ยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์

การผลิตสายควบคุมสำาหรับ 1827(2)/2550 หมดอายุแล้ว 8 ปี 1 กรกฎาคม 2550

ยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์

การผลิตสายควบคุมสำาหรับ 1715(2)/2555 จะหมดอายุภายในวันที่ 7 ปี 28 กุมภาพันธ์ 2556

ยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์ 7 ธันวาคม 2557

การผลิตสายควบคุมสำาหรับ 1006(2)/2557 จะหมดอายุภายในวันที่ 7 ปี 9 ธันวาคม 2556

ยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์ 3 กรกฎาคม 2559

การผลิตสายควบคุมสำาหรับ 1539(2)/2557 จะหมดอายุภายในวันที่ 7 ปี ยังไม่เริ่มใช้สิทธิ

ยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์ 28 ตุลาคม 2559

รายได้ของบริษัทฯสำาหรับปีจำาแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้

กิจการที่ได้รับ กิจการที่ไม่ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการลงทุน รวม

2557 2556 2557 2556 2557 2556

รายได้จากการขาย

    รายได้จากการขายในประเทศ 1,881,418 3,380,627 728,087 206,026 2,609,505 3,586,653

    รายได้จากการส่งออก 32,260 34,182 90,093    35,037 122,353 69,219

รวมรายได้จากการขาย 1,913,678 3,414,809 818,180    241,063 2,731,858 3,655,872

25. กำาไรต่อหุ้น
 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย      
         จำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
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27. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
  กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจำานวน 
  ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
  บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
  โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้ 
  บริหารโดย บริษัท เอไอเอ จำากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ  
          บริษัทฯในระหว่างปี 2557 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน 7 ล้านบาท (2556: 6 ล้านบาท)

26. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
 บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำาเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและจำาหน่ายสายควบคุมรถยนต์ 
 และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และดำาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย 
 บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานซ่ึงวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์ 
 เดียวกับท่ีใช้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังน้ัน รายได้ กำาไรจากการดำาเนินงาน  
 และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(พันบาท) (บาท)

เงินปันผลประจำาปีสิ้นสุด

     วันที่ 30 กันยายน 2555

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556  129,900   0.50

เงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

     วันที่ 30 กันยายน 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556   77,940   0.30

รวมเงินปันผลสำาหรับปี 2556  207,840   0.80

เงินปันผลประจำาปีสิ้นสุด

     วันที่ 30 กันยายน 2556

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556  129,900   0.50

28. เงินปันผล 

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
      
      ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจำานวนเงิน 33 ล้านบาท และ 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐ     
      (2556: 19 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออุปกรณ์

29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงานและบริการ
      
      บริษัทฯ ได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ และสัญญาบริการอายุของสัญญามีระยะ
      เวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี

      บริษัทฯ มีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

2557 2556

จ่ายชำาระ

    ภายใน 1  ปี 39 28

    มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี 59 2

(หน่วย : ล้านบาท)
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30. เครื่องมือทางการเงิน 

29.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว
    บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาค่าสิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในต่างประเทศเพื่อการใช้ 
 เครื่องหมายการค้า และรับข้อมูลด้านการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยภายใต้เงื่อนไขตาม 
 สัญญา บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมปีละ 2 ครั้งตามอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
      บริษัทฯมีค่าธรรมเนียมที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำานวนเงินประมาณ 42 ล้านบาท (2556: 54 ล้านบาท)

29.4 การค้ำาประกัน
      
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯมีหนังสือค้ำาประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำานวน 3 ล้านบาท 
 และ 0.04 ล้านเหรียญสหรัฐ (2556: 3 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของ
      บริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำาประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ

30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
      
   เครื่องมือทางการเงินท่ีสำาคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิด 
 เผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เงินกู้ยืม 
 ระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯมีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหาร 
 ความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
 
 บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ 
 กำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระ 
 สำาคัญจากการให้สนิเชือ่ นอกจากนี ้การให้สนิเชือ่ของบรษัิทฯไมมี่การกระจกุตวัเนือ่งจากบรษัิทฯมีฐานของลกูคา้ท่ีหลากหลาย 
 และมีอยู่จำานวนมากราย จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและ 
 ลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น 
         และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น 
      ลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงของอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯ 
         จึงอยู่ในระดับต่ำา
      สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีสำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน 
      ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกำาหนด หรือ วันท่ีมีการกำาหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ (หากวันท่ีมีการกำาหนด 
         อัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ไม่มี อัตราดอกเบี้ย

คงที่ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 194.8 18.2 213.0 0.125 - 0.625

เงินลงทุนชั่วคราว 0.1 - -    0.1 1.57 - 2.05

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 615.8 615.8 -

0.1 194.8 634.0 828.9

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร - 100.0 - 100.0 3.15-3.47

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 648.8 648.8 -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - 93.8 - 93.8 4.85-4.98

- 193.8 646.8 840.6

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ไม่มี อัตราดอกเบี้ย

คงที่ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 391.1 21.6 412.7 0.125 - 0.50

เงินลงทุนชั่วคราว 0.1 - -    0.1 1.04 - 2.55

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 492.5 492.5 -

0.1 391.1 514.1 905.3

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร - 400.0 - 400.0 3.15-3.47

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 528.3 528.3 -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - 18.8 - 18.8 4.85-4.98

- 418.8 528.3 947.1
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30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
      
    เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตรา 
      ดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง  
      ฐานะการเงิน

    มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำาระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่าย 
    มีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องกัน        
      วิธีการกำาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำาหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือ 
      กำาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีสำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซ้ือหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ 
ไม่ได้ทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

สกุลเงิน ณ วันที่  30 กันยายน ณ วันที่ 30 กันยายน ณ วันที่ 30 กันยายน

2557 2556 2557 2556 2557 2556

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.9 1.0 1.3 0.8 32.37 31.39

เยน 3.3 1.8 133.0 174.0 0.30 0.32

31.  การบริหารจัดการทุน

  วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสำาคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการ 
         ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯมีอัตราส่วน 
          หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.60:1 (2556: 0.55:1)

33.  การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

  นอกเหนือจากผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 บริษัทฯได้            
        จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการใหม่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่    30 กันยายน 2556 และ ณ วันที่ 1 ตุลาคม  
          2555 และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี 
          ในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำาไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

32.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

  เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงาน 
          ประจำาปี 2557 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำานวนเงิน 129.9 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯจะเสนอต่อที่ประชุม 
           สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)

ณ วันที่  30 กันยายน 2556 ณ วันที่  1 ตุลาคม 2555 

ตามที่จัด
ประเภทใหม่

ตามที่เคย
รายงานไว้

ตามที่จัด
ประเภทใหม่

ตามที่เคย
รายงานไว้

งบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 615,766 620,624 663,698 674,736

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7,016 25,283 15,184 26,336

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 24,144 1,019 23,209 1,019

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 646,754 640,921 695,728 658,736

เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ - 21,296 - 39,718

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 20,940 6,864 7,773 6,667

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของ   
    พนักงาน

 
32,158 33,545 22,652 21,032

(หน่วย : พันบาท)

ตามที่จัด
ประเภทใหม่

ตามที่เคย
รายงานไว้

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้อื่น 123,278 77,575

ต้นทุนขาย 2,941,503 2,895,085

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 375,208 288,519

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร - 86,026

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 9,703 11,081

34.  การอนุมัติงบการเงิน

  งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

(หน่วย : พันบาท)
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รายการที่ ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี
ประเภทของงานตรวจ

สอบ
ค่าตอบแทนของงาน

ตรวจสอบ

1
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล บจ. สำานักงาน อีวาย 

ตรวจสอบบัญชี 1,050,000

2 ตรวจสอบ BOI    200,000

รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ 1,250,000

บริษัทได้พิจารณาเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีในปี 2557 โดยผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2. ค่าบริการอื่น  (Non-Audit Fee)

รายการที่ ชื่อบริษัทผู้จ่าย
ประเภทของงานบริการอื่น

(non-audit service) ผู้ให้บริการ

ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

ส่วนที่จ่ายไป
ในระหว่างปี

บัญชี

ส่วนที่จะ
ต้องจ่าย
ในอนาคต

1

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล

ที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชี PwC* 630,000

2
ให้บริการที่ปรึกษา

พัฒนานโยบายความเสี่ยง บจก. ดีลอยท์ ทู้ชโธมัทสุ 625,671 -

3
ให้บริการที่ปรึกษา

พิกัด อากรกรมศุลกากร             บจก. แท็กซ์โปร 384,020 -

4
ให้บริการที่ปรึกษาด้าน 

กฏหมาย

สำานักกฏหมาย
วีระวงค์, ชินวัฒน์และ   

เพียงพนอ
277,612 -

5
ให้บริการที่ปรึกษาด้าน 

กฏหมาย
สำานักกฎหมายนิติรัฐภูมิ 150,000 -

รวมค่าตอบแทนสำาหรับงานบริการอื่น (non-audit fee) 1,437,303 630,000

*PwC = Price waterhouse Coopers ABAS Ltd.
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

หน่วย : ล้านบาท 2555 
ณ 30 ก.ย. 55

2556 
ณ 30 ก.ย. 56

2557 
ณ 30 ก.ย. 57

สินทรัพย์หมุนเวียน           1,235.14           1,250.09           1,220.51

สินทรัพย์รวม           2,427.33           2,603.92           2,689.50

หนี้สินหมุนเวียน             766.14             849.47             959.18

หนี้สินรวม             868.21             924.71           1,013.54

ส่วนของเจ้าของรวม           1,559.13           1,679.21           1,676.05

อัตราส่วน 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)

อัตราส่วนกำาไรขั้นต้น            17.13%            19.54%            18.34%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น             9.88%            19.52%             7.56%

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน              1.61                     1.47             1.27

อัตราส่วนหนี้ต่อทุน             0.56             0.55             0.60

ฐานะทางการเงิน

อัตราส่วนกำาไรข้ันต้น (Gross Profit Ratio) และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2557 ต่ำากว่าปี 2556 เน่ืองจาก
ค่าใช้จ่ายคงท่ีมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนมากกว่ายอดขายท่ีลดลง

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ลดลงจากปี 2556 เน่ืองจากบริษัททำาการกู้ยืมเงินระยะส้ันจากธนาคารพาณิชย์เพ่ือใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียน 

อัตราหน้ีสินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2557 เพ่ิมข้ึนกว่าปีก่อน เน่ืองจากบริษัททำาการกู้ยืมเงินระยะส้ันจากธนาคารพาณิชย์ สำาหรับ
ขยายการลงทุนด้านเคร่ืองจักร 

บริษัทได้ทำาการปรับปรุงการผลิตและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการ
ท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นฐานการผลิตของตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์  อะไหล่ และช้ินส่วนประกอบ ในอนาคต
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มห�ชน)

หน่วย : ล้านบาท
2555 

(1 ม.ค. -  
30 ก.ย. 55)

% 
ต่อยอด
ขาย

2556 
(1 ต.ค. 55 -   
30 ก.ย. 56)

% 
ต่อยอด
ขาย

2557 
(1 ต.ค. 56 -  
30 ก.ย. 57)

% 
ต่อยอดขาย

รายได้จากการขาย 2,354.73 100% 3,655.87 100% 2,731.86 100%

ต้นทุนขาย (1,951.38) (82.87%) (2,941.50) (80.46%) (2,230.75) (81.66%)

ค่าใช่จ่ายในการขายและบริหาร (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%)

กำาไร (ขาดทุน) จากการ 
เปลี่ยนแปลงประมาณการตาม 
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(6.11)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ 154.17 6.55% 327.92 8.97% 126.75 4.64%

ผลการดำาเนินการ

รายได้จากการขายในปี 2557 เท่ากับ 2,731.86 ล้านบาท ลดลง 924.01 ล้านบาท หรือลดลง 25.27% เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน อันเน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยถดถอย

กำาไรสุทธิของปี 2557 เท่ากับ 126.75 ล้านบาท ต่ำากว่าปี 2556 ท่ีมีกำาไรสุทธิ 327.92 ล้านบาท หรือลดลง 61.35% เน่ืองจากปริมาณการ
ขายลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ

เน่ืองจากไม่มีปัจจัยบวกใด ๆ เข้ามากระตุ้นความต้องการของตลาดเพ่ิมข้ึน ประกอบกับปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองท่ียืดเย้ือ
มากกว่า 6 เดือนในปีน้ี ทำาให้อุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอย

อย่างไรก็ดี ด้วยรัฐบาลใหม่และแผนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่ือว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะกลับมามีศักยภาพได้เต็มท่ีในปี 2558 






