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1.สารจากประธานคณะกรรมการ 
 

 

 

 

 

นายมาซามิ คัตซูโมโต 

ประธานคณะกรรมการ 
 

 

บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ได้เข้าเป็นสมาชิกใหมข่องตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย (MAI) ในปี 2556 นี � ทําให้บริษัทได้ตระหนกัดีถึงความมุ่งมั5นปฏิบัติหน้าที5เพื5อกํากับดูแลและ

บริหารงานภายใต้ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื5อให้กลุ่มนกัลงทุนรวมทั �งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิด

ความมั5นใจในการบริหารงาน การกํากบัดแูลกิจการที5โปร่งใสตรวจสอบได้อยา่งชดัเจน 

ในด้านการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั5งยืน บริษัทฯ มุ่งรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตาม

มาตรฐานที4ลูกค้ากําหนดไว้ เพื4อตอบสนองความต้องการจากลูกค้าผู้ทรงคุณค่าของเรา โดยยึดหลัก 

ความรวดเร็ว เทคโนโลยีที4ทันสมัย และสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า นอกจากนี � บริษัทฯ 

ยงัได้ให้ความสาํคญักบัการให้บริการให้ครบวงจรมากขึ �น โดยการลงทนุในเครื5องจกัรใหม่ ที5มีเทคโนโลยีในการ

ผลติที5ทนัสมยั เพื5อสามารถรองรับความต้องการของลกูค้าได้อย่างครอบคลมุต่อไป ประกอบกบัการใช้นโยบาย

ด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื5อง เพื5อพัฒนาบุคลากรซึ5งเป็นกําลงัสําคัญในการผลิต ให้สามารถผลิต

ผลติภณัฑ์ที5มีคณุภาพ พร้อมกบัการเรียนรู้นวตักรรมใหม่ๆ  ในการผลติสนิค้าอตุสาหกรรม เพื5อร่วมพฒันาบริษัท

ให้เติบโตอยา่งยั5งยืนตอ่ไป 

ขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุนอย่างต่อเนื4องตลอดมาและตลอดไป 
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2. คณะกรรมการบริษัท 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

นายมาซามิ คัตซูโมโต 

ประธานคณะกรรมการ 

นายนาโอะฮโิร  ฮามาดา 
กรรมการบริษัท 

 

นายรัฐวัฒน์  ศุขสายชล 
กรรมการบริษัท 
 

นางสมศรี ดวงประทปี 
กรรมการบริษัท  

 

นายโสภณ  บุณยรัตพนัธ์ุ 
กรรมการบริษัท  
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นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์ 
กรรมการอิสระ/ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

นายนิพันธ์ ตั �งพรุิฬห์ธรรม 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

นายสันต ิเนียมนิล 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
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3. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
3.1 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และค่านิยมองค์กร 

  บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เริ5มก่อตั �งเมื5อ มกราคม 2539 และเริ5ม
ดําเนินการผลติ เมษายน 2540 โดยดําเนินการผลติ ชิ �นสว่นยานยนต์ ชิ �นสว่นเครื5องใช้ไฟฟ้าและอื5นๆ โดยกระบวนการฉีด
หลอ่ขึ �นรูปแรงดนัสงู (HPDC) โดยใช้แมพิ่มพ์จากวตัถดุิบอลมูิเนียม และสงักะส ี 
วิสยัทศัน์ 
 บริษัท sanko มุง่มั5นจะบริหารงานและผลติสนิค้า ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล เพื5อความเป็นธรรม ความ
โปร่งใส ตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี สงัคม และสิ5งแวดล้อม 
พนัธกิจ 

• ดําเนินธุรกิจโดยหลกัธรรมาภิบาลโดยคํานงึถึงผู้ เกี5ยวข้องทกุฝ่าย 
• ผลติสนิค้าที5เป็นมิตรกบัสิ5งแวดล้อมโดยมุง่เน้นกระบวนการที5ปลอดภยัและคํานงึถึงชีวอนามยัของ

พนกังานและชมุชน 
• พฒันาอยา่งตอ่เนื5องในด้านเทคโนโลยี บคุลากร และการบริหาร เพื5อมุง่สูก่ารเป็นองค์กรที5มี

ประสทิธิภาพ 
ค่านิยมองค์กร 

• การคิดเชิงนวตักรรม 
• การทํางานเชิงรุก 
• ความมุง่มั5นสูค่วามสาํเร็จ 
• มีความรู้สกึเป็นเจ้าขององค์การ 

กลยทุธ์องค์กร 
• ด้านคณุภาพ บริษัทสามารถผลติชิ �นสว่นได้ตามมาตรฐานคณุภาพที5ผู้ผลติชิ �นสว่นลาํดบัที5 1 หรือ

ผู้ผลติยานยนต์ยอมรับ อีกทั �ง บริษัทยงัได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ ISO/TS 16949:2009 
เพื5อสร้างการยอมรับและสร้างความเชื5อมั5นให้แก่ลกูค้าในระยะยาว 

• ด้านความรู้และเทคโนโลยี บริษัทมีความเชี5ยวชาญในการออกแบบแมพิ่มพ์ ซึ5งเป็น Know-How ที5
ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่น  อีกทั �งยงัมีการพฒันากระบวนการผลติอยา่งตอ่เนื5อง เพื5อให้บริษัทสามารถตอบสนองตอ่
ความต้องการที5ลกูค้ายอมรับ 

• ด้านการผลติ การออกแบบสายการผลติให้สามารถปรับเปลี5ยนชิ �นงานที5ผลติได้อยา่งรวดเร็ว ไมยุ่ง่ยาก 
ทําให้บริษัทสามารถผลติชิ �นงานรองรับกลุม่ลกูค้าได้หลากหลายอตุสาหกรรม ซึ5งสะท้อนถึงการเตบิโตอยา่งตอ่เนื5องของ
รายได้ของบริษัท 

• ด้านการตลาด ขยายตลาดไปยงัตา่งประเทศ เพื5อลดความเสี5ยงด้านปัจจยัเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ5ง
เป็นการเพิ5มความต้องการของลกูค้าในกลุม่ที5กว้างขึ �น ประกอบกบัการขยายฐานลกูค้าภายในประเทศสูก่ลุม่ลกูค้าใน
ธุรกิจอื5นนอกเหนือจากอตุสาหกรรมยานยนต์ โดยเน้นกลุม่ลกูค้าที5ใช้วธีิการผลติที5บริษัทมีความชํานาญในการให้บริการ 

• ด้านผลติภณัฑ์ เพิ5มสายการผลติ โดยเพิ5มผลติภณัฑ์โดยวิธีการหลอ่แบบใหม ่คือการหลอ่แบบ Gravity 
เพื5อความหลากหลายของผลติภณัฑ์ และลดข้อจํากดัในการผลติ เพื5อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าได้อยา่ง
หลากหลายมากขึ �น การเพิ5มเครื5องจกัรในกระบวนการผลติ ซึ5งบริษัทมีความเชียวชาญในการผลตินั �น จึงเป็นการสร้าง
ความครบวงจรในการให้บริการแก่ลกูค้า 



บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ANNUAL REPORT 2013 

 

5 | P a g e  

 

3.2 การเปลี4ยนแปลงและพัฒนาการที4สาํคัญ 
ปี 2539 
มกราคม 2539 : จดทะเบียนก่อตั �งบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 11.50 

ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 115,000 หุ้น มลูคา่ที5ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชําระ
เต็มมลูคา่ โดยมกีลุม่ผู้ ถือหุ้นหลกัคือ บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ �ง อินดสัตรี จํากดั (ประเทศ
ญี5ปุ่ น) บริษัท เอสบีซีเอส จํากดั และบริษัท วฒันาอินเตอร์เทรด จํากดั 

ตลุาคม 2539 : เพิ5มทนุจดทะเบียนและชําระแล้วเป็น 88 ล้านบาทจากผู้ ถือหุ้นเดิมและกองทนุเจเอไอซ ี

นิปปอน เอเชีย 2 และกองทนุ เซาท์-อีส เอเชีย ไพรเวท อคีวิตี � (จีบีอาร์) 

ปี 2547 

เมษายน 2547 : นายมาซามิ คตัซูโมโตได้ทําการซื �อหุ้นของบริษัทจํานวน 244,895 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.83 

ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั �งหมดของบริษัท ณ ขณะนั �น จากบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ �ง 

อินดสัตรี จํากดั (ประเทศญี5ปุ่ น)  

ปี 2548 

มิถนุายน 2548 : บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ �ง อินดสัตรี จํากดั (ประเทศญี5ปุ่ น)ได้ทําการจําหนา่ยหุ้นของบริษัท

ทั �งหมด 235,101 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 26.72 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั �งหมดของ

บริษัท ณ ขณะนั �น ให้แก่บริษัท อะซเึทค จํากดั นอกจากนี � กองทนุเจเอไอซี นิปปอน เอเชีย 2 

และกองทนุ เซาท์-อีส เอเชีย ไพรเวท อีควิตี � (จีบีอาร์) ได้จําหนา่ยหุ้นทั �งหมดจํานวน 400,000 

หุ้น และนายมาซามิ คตัซูโมโตได้จําหนา่ยหุ้นจํานวน 54,017 หุ้น รวมกนัทั �งสิ �น 454,017 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 61.38 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั �งหมดของบริษัท ณ ขณะนั �น ให้แก่ 

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั และบริษัท จฑุาวรรณ จํากดั 

ปี 2549 

เมษายน 2549 : ได้รับใบรับรองระบบการบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบนั UKAS 

ประเทศองักฤษ โดยบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ให้

การรับรอง 

 : ได้รับใบรับรองระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2002 จากสถาบนั IATF 

โดยบริษัท ยไูนเตด็ รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ให้การรับรอง 
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ปี 2551 

มีนาคม 2551 : บริษัท อะซเึทค จํากดั ได้จําหนา่ยหุ้นทั �งหมดจํานวน 235,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.72 ของ

ทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั �งหมดของบริษัท ณ ขณะนั �น ให้แก่บริษัท ไทยอินดสัเตรียล 

พาร์ท จํากดั 

เมษายน 2551 : บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั (“TIP”) ได้จําหนา่ยหุ้นที5รับโอนมาจากบริษัท อะซเึทค 

จํากดัจํานวน 235,101 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 26.72 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั �งหมด

ของบริษัท ณ ขณะนั �น ให้กบัผู้บริหารของกลุม่ปิ5 นทองและผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

กรกฎาคม 2551 : บริษัท จฑุาวรรณ จํากดั ได้จําหนา่ยหุ้นทั �งหมดจํานวน 228,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.02 

ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั �งหมดของบริษัท ณ ขณะนั �น ให้แก่บริษัท เจทีดบับลวิ    

แอ๊ซเซท จํากดั 

 : ได้รับใบรับรองระบบการจดัการสิ5งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 จากสถาบนั 

UKAS ประเทศองักฤษ โดยบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็น

ผู้ให้การรับรอง 

ตลุาคม 2551 : บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จํากดัได้เข้าร่วมทนุในบริษัทโดยการซื �อหุ้นจากกลุม่ปิ5 นทอง จํานวน 

246,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.95 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั �งหมดของบริษัท ณ 

ขณะนั �น 

ปี 2552 

เมษายน 2552 : ได้รับใบรับรองระบบการบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบนั UKAS 

ประเทศองักฤษ โดยบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ให้

การรับรอง 

 : ได้รับใบรับรองระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 จากสถาบนั IATF 

โดยบริษัท ยไูนเตด็ รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ให้การรับรอง 

ธนัวาคม 2552 : ที5ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที5 2/2552 จดัขึ �นเมื5อวนัที5 15 ธนัวาคม 2552 ได้มมีติพิเศษให้

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และได้มีมติให้เปลี5ยนมลูคา่ที5ตราไว้ของหุ้นสามญัจากหุ้น

ละ 100 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท 
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 : ได้รับใบรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน TIS 

18001:1999 โดยบริษัท ยไูนเตด็ รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ให้การ

รับรอง 

 : ได้รับใบรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน OHSAS 

18001:2007 จากสถาบนั UKAS ประเทศองักฤษ โดยบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ 

(ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ให้การรับรอง 

ปี 2554 

มิถนุายน 2554 :  ที5ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที5 1/2554 จดัขึ �นเมื5อวนัที5 10 มถินุายน 2554 ได้มีมติให้

เปลี5ยนแปลงมลูคา่หุ้นของบริษัท จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และมีมติพิเศษ

ให้บริษัทเพิ5มทนุจดทะเบียนเป็น 113 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 226 ล้านหุ้น 

มลูคา่ที5ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

ปี 2555 

พฤษภาคม 2555 : ที5ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที5 1/2555 จดัขึ �นเมื5อวนัที5 30 พฤษภาคม 2555 ได้มมีติอนมุตัิ
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทั5วไปจํานวน 44 ล้านหุ้น มลูคา่ที5ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาทตอ่หุ้น และออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที5จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท
ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทจํานวน 6 ล้านหนว่ย โดยมีหุ้นที5รองรับการใช้สทิธิ
ทั �งหมด 6 ล้านหุ้น มลูคา่ที5ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติอนมุตัิให้นําหุ้นสามญัของบริษัท
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

มิถนุายน 2555 : บริษัทได้ทําการซื �อที5ดินพร้อมอาคารโรงงานในเขตอตุสาหกรรมโรจนะ ตําบลหนองบวั อําเภอ
บ้านคา่ย จงัหวดัระยองขนาดพื �นที5 3 ไร่ โดยมีพื �นที5ติดกบัพื �นที5โรงงานของบริษัท เพื5อ
ปรับปรุงและแปรสภาพเป็นพื �นที5คลงัสนิค้า หนว่ยงานเจาะ ขดัตกแตง่ขอบและผิวชิ �นงาน 

ปี 2556 

พฤษภาคม 2556  : บริษัทได้มีการนําหุ้นของบริษัทเข้าซื �อขายวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

กนัยายน  2556  :  บริษัทได้ทําสญัญาซื �อขายที5ดินในเขตอตุสาหกรรมโรจนะ ตําบลหนองบวั อําเภอบ้านคา่ย 

จงัหวดัระยองขนาดพื �นที5 5.1585 ไร่ โดยมีพื �นที5ติดกบัพื �นที5โรงงานของบริษัท เพื5อรองรับการ

ขยายโรงงานตอ่ไป โดยได้จ่ายมดัจําไปแล้วบางสว่น และจะจา่ยที5เหลอืทั �งหมดพร้อมรับโอน

ภายในต้นปี 2557  
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3.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
  บริษัทไมม่ีบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม 
 
3.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
3.4.1 แผนภาพโครงสร้างธุรกิจโดยรวมของธุรกิจในเครือของผูถื้อหุน้ใหญ่ 

 

บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จาํกัด
จําหน่ายเหล็กสแตนเลสและเหล็กกล้า

กลุ่มปิ4 นทอง (36.04%)
ประกอบธุรกิจนิคมอตุสาหกรรม ธุรกิจเหล็กและโลหะ ธุรกิจชิ �นส่วนสําหรับภาคอตุสาหกรรม และธุรกิจขนสง่และรถเช่า

กลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จาํกัด
ประกอบด้วยบริษัทในกลุ่มซึ5งดําเนินธุรกิจให้การสนับสนุด้านเงินทนุและ

ให้คําปรึกษา และธรุกิจเกี5ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ

บริษัท ปิ4 นทองดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด
ขายสง่เหลก็เหล็กกล้าและโลหะ

บริษัท เจทีดับบลิว แอ็ซเซท จาํกัด
โฮลดิ �ง

บริษัท โกลบอล เรียลลิตี � จํากัด
โฮลดิ �ง

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)

13.59% 3.61%2.27%

บุคคลที4มีความเกี4ยวข้อง

9.06% 7.51%
13.46%

 

 กลุม่ปิ5 นทองมีการประกอบธุรกิจที5มีผลติภณัฑ์ใกล้เคียงกนักบัของบริษัท คือ ธุรกิจผลติชิ �นสว่นโดยการขึ �นรูปด้วย
วิธีอดัด้วยความร้อน (Hot Forging) และการอดัแบบเย็น (Stamping) สาํหรับอตุสาหกรรมตา่งๆ เช่น อตุสาหกรรมยายนต์ 
และอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และเครื5องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น และยงัประกอบธุรกิจชิ �นสว่นและสว่นประกอบสําหรับแม่พิมพ์
โลหะอีกด้วย ซึ5งในอนาคต กลุม่บริษัทดงักลา่วมีโอกาสที5จะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยทําการแข่งขนัทางอ้อม
กบับริษัทได้ แตท่ั �งนี �บริษัทในกลุม่ปิ5 นทองดงักลา่ว ไม่มีนโยบายที5จะดําเนินธุรกิจผลิตชิ �นสว่นอลมูิเนียมและสงักะสีฉีดขึ �น
รูปด้วยแมพิ่มพ์ฉีดหลอ่ความดนัสงู ซึ5งเป็นการแขง่ขนัโดยตรงกบัธุรกิจของบริษัท  
 กลุม่บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จํากดัประกอบด้วยบริษัทในกลุม่ซึ5งดาํเนินธุรกิจให้การสนบัสนุด้านเงินทนุและให้
คําปรึกษา และธุรกิจเกี5ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ  
 
 3.4.2 ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
 บริษัทมีการทํารายการกบับคุคลที5อาจมคีวามขดัแย้งตา่งๆ ซึ5งรายการระหวา่งกนัที5เกิดขึ �นนั �นเป็นการทํารายการ
กบักรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทที5เกี5ยวข้องกนัซึ5งมีบคุคลที5มาความขดัแย้งเป็น
กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
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 ซึ5งสามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ์ได้ ดงันี � 
 บุคคลที4อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพนัธ์ 

บริษัท จฑุาวรรณ จํากดั มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทคือ นางสมศรี ดวงประทีป 
อยูภ่ายใต้การควบคมุของกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่เดียวกนั คือ กลุม่ปิ5 นทอง
1/ ซึ5งถือหุ้นทั �งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 36.04 ของทนุจดทะเบียน
และชําระแล้วทั �งหมด 

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทคือ นายนาโอะฮิโร ฮามาดา และนางสมศรี ดวง
ประทีป 
อยูภ่ายใต้การควบคมุของกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่เดียวกนั คือ กลุม่ปิ5 นทอง
1/ ซึ5งถือหุ้นทั �งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 36.04 ของทนุจดทะเบียน
และชําระแล้วทั �งหมด 

บริษัท ริก้า เจทีดบับลวิ ฮีททรีทเม้นท์ 
จํากดั 

อยูภ่ายใต้การควบคมุของกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่เดียวกนั คือ กลุม่ปิ5 นทอง
1/ ซึ5งถือหุ้นทั �งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 36.04 ของทนุจดทะเบียน
และชําระแล้วทั �งหมด 

บริษัท เอ็กซ์เซล เมทลั ฟอจจิ �ง จํากดั มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทคือ นายนาโอะฮิโร ฮามาดา 
อยูภ่ายใต้การควบคมุของกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่เดียวกนั คือ กลุม่ปิ5 นทอง
1/ ซึ5งถือหุ้นทั �งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 36.04 ของทนุจดทะเบียน
และชําระแล้วทั �งหมด 

บริษัท อําพน จํากดั อยูภ่ายใต้การควบคมุของกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่เดียวกนั คือ กลุม่ปิ5 นทอง
1/ ซึ5งถือหุ้นทั �งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 36.04 ของทนุจดทะเบียน
และชําระแล้วทั �งหมด 

บริษัท โอเรียลแท็ล เอสเตท จํากดั ในอดีตมีกรรมการร่วมกนักบับริษัทคือ นางสมศรี ดวงประทีป 
อยูภ่ายใต้การควบคมุของกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่เดียวกนั คือ กลุม่ปิ5 นทอง
1/ ซึ5งถือหุ้นทั �งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 36.04 ของทนุจดทะเบียน
และชําระแล้วทั �งหมด 

บริษัท ไอ-วิชั5น โซลชูั5น จํากดั มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทคือ นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ 
อยูภ่ายใต้การควบคมุของกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่เดียวกนั คือกลุม่บริษัท วี
เน็ท แคปปิทอล จํากดั2/ ซึ5งถือหุ้นทั �งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 
13.46 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั �งหมด 

หมายเหต ุ: 
1/กลุม่ปิ5 นทองประกอบธุรกิจนิคมอตุสาหกรรม ธุรกิจเหลก็และโลหะ ธุรกิจชิ �นสว่นสาํหรับภาคอตุสาหกรรม และธุรกิจขนสง่
และรถเชา่ 
2/กลุม่บริษัท วเีน็ท แคปปิทอล จํากดัประกอบด้วยบริษัทในกลุม่ซึ5งดําเนินธุรกิจให้การสนบัสนุด้านเงินทนุและให้คําปรึกษา 
และธุรกิจเกี5ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ  
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4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
4.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตชิ �นสว่นอลมูิเนียมฉีดขึ �นรูปและชิ �นสว่นสงักะสีฉีดขึ �นรูปตามคําสั5งซื �อของลกูค้า โดยมี

กลุ่มลูกค้าหลกัเป็นผู้ ผลิตชิ �นส่วนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรม

รถจกัรยานยนต์ ทั �งนี � ธุรกิจการผลิตชิ �นสว่นยานยนต์จะมีข้อได้เปรียบจากยอดการสั5งซื �อค่อนข้างแน่นอนเนื5องจากการ

สั5งซื �อชิ �นสว่นของยานยนต์รุ่นหนึ5ง (Model) มกัจะเป็นการสั5งซื �อชิ �นสว่นจนกระทั5งยานยนต์รุ่นนั �นเลกิการผลติซึ5งจะใช้เวลา

สว่นใหญ่ประมาณ 3 ปีขึ �นไป นอกจากนี � บริษัทยงัได้มีการผลิตชิ �นสว่นประกอบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด ชิ �นสว่นประกอบ

กล้องถ่ายวิดีโอ และชิ �นสว่นประกอบระบบสื5อสารภายใน (Intercom System) สาํหรับอตุสาหกรรมเครื5องใช้ไฟฟ้า และได้

มีการผลติชิ �นสว่นประกอบเครื5องตดัหญ้าและชิ �นสว่นประกอบรถแทรกเตอร์สาํหรับอตุสาหกรรมเครื5องจกัรกลเกษตร ทั �งนี � 

ในการผลิตชิ �นส่วนต่างๆ บริษัทได้มีการบริการออกแบบและจดัหาแม่พิมพ์เพื5อรองรับความต้องการของลกูค้าได้อย่าง

ครบถ้วน 

ทั �งนี � ในปัจจบุนับริษัทไมม่ีบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมแตอ่ยา่งใด 

4.1.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทแบง่ตามสายผลติภณัฑ์หลกัระหวา่งปี 2554 ถึงปี 2555 มีสดัสว่น ดงันี �  

                         (หนว่ย: ล้านบาท) 

รายได้ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1. รายได้จากการขายชิ �นส่วน 

   ชิ �นสว่นรถยนต์ 

   ชิ �นสว่นรถจกัรยานยนต์ 

   ชิ �นสว่นเครื5องใช้ไฟฟ้า 

   ชิ �นสว่นเครื5องจกัรกลเกษตรและอื5นๆ 

326.10 

191.03 

85.29 

29.96 

19.73 

89.90 

52.68 

23.52 

8.26 

5.44 

434.61 

274.45 

93.76 

39.07 

27.33 

89.23 

56.35 

19.25 

8.02 

5.61 

335.62 

211.95 

71.34 

33.63 

18.70 

81.66 

51.57 

17.36 

8.18 

4.55 
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                (หนว่ย: ล้านบาท) 

รายได้ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รวมรายได้จากการขาย 349.80 96.46 459.16 94.27 395.75 96.29 

รายได้จากการให้บริการ1/ - - 15.32 3.14 7.69 1.87 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 349.80 96.46 474.48 97.42 403.44 98.17 

รายได้อื5น2/ 12.83 3.54 12.59 2.58 7.54 1.83 

รายได้รวม 362.62 100.00 487.07 100.00 410.98 100.00 

หมายเหต ุ: 1/รายได้จากการให้บริการในปี 2555 และ 2556 เป็นรายได้จากข้อตกลงให้ความช่วยเหลือด้าน

เทคนิคให้กบับริษัทผลติชิ �นสว่นรถจกัรยานยนต์แหง่หนึ5งในประเทศอินเดีย มลูคา่ตามสญัญาทั �งสิ �น 

24.60 ล้านบาท 

2/รายได้อื5นของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษวตัถดุิบจากการผลิต กําไรจากการขาย

สนิทรัพย์ การกลบัรายการคา่เผื5อลกูหนี �สงสยัจะสญู ดอกเบี �ยรับ และรายได้อื5น เป็นต้น 

4.1.2 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตชิ �นส่วนอลมูิเนียมและสงักะสีในรูปแบบที5ลกูค้ากําหนดตามคําสั5งซื �อของลกูค้า โดย

กระบวนการขึ �นรูปด้วยแมพิ่มพ์ฉีดหลอ่ความดนัสงู (High-Pressure Diecasting หรือ “HPDC”) โดยบริษัทมีการให้บริการ
ออกแบบและว่าจ้างบริษัทผู้ ผลิตแม่พิมพ์เพื5อทําการผลิตแม่พิมพ์ให้กับลูกค้าเพื5อให้สามารถผลิตชิ �นงานตามที5ลูกค้า
กําหนด ซึ5งกรรมสทิธิxในแมพิ่มพ์จะเป็นไปตามที5ระบใุนข้อตกลงระหวา่งบริษัทกบัลกูค้าแตล่ะราย ซึ5งแบง่ออกตามลกัษณะ
ของข้อตกลงได้ ดงันี � 

1) ออกแบบและจําหนา่ยแม่พิมพ์ บริษัทจะจําหน่ายแม่พิมพ์ที5ผลิตแล้วให้กบัลกูค้า โดยกรรมสิทธิxในแม่พิมพ์
จะเป็นของลกูค้า ซึ5งลกูค้าจะวา่จ้างบริษัทให้ดําเนินการผลติชิ �นงานจากแมพิ่มพ์ดงักลา่ว 

2) ออกแบบแมพิ่มพ์และผลติชิ �นงาน ลกูค้าจะว่าจ้างบริษัทในการออกแบบแม่พิมพ์พร้อมกบัผลิตชิ �นงานจาก
แม่พิมพ์ดงักล่าว โดยกรรมสิทธิxในแม่พิมพ์ยงัคงเป็นของบริษัท โดยบริษัทจะมีการคิดกําไรส่วนเพิ5มเพื5อ
ชดเชยคา่ใช้จ่ายในการออกแบบและจดัทําแมพิ่มพ์ดงักลา่ว 

ทั �งนี �รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายชิ �นส่วนอลูมิเนียมและแม่พิมพ์สําหรับชิ �นส่วน
อลมูิเนียม โดยมีรายได้จากการขายชิ �นสว่นสงักะสแีละแมพิ่มพ์สาํหรับชิ �นสว่นสงักะสีในปี 2554 และปี 2555 เป็นสดัสว่น
เท่ากับ ร้อยละ 8.83 และร้อยละ 3.09 ของรายได้จากการขายรวมและบริการ ตามลําดับ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัท
สามารถแบง่ออกเป็นประเภทตามการใช้งานของผลติภณัฑ์ ดงันี � 
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4.1.2.1 กลุ่มผลิตภณัฑ์ชิ �นส่วนรถยนต์ 
 ตัวอย่างผลิตภณัฑ์ชิ �นส่วนรถยนต์  

หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสินค้า 
ชดุกําเนิดไฟฟ้า
กระแสสลบัในรถยนต์
(Alternator) 

ฝาครอบหลงั 
(Rear cover) 

ส่วนประกอบด้านหลงั ของอัล
เตอร์เนเตอร์ 

 

 
 ฝาครอบหน้า  

(Front cover) 
ส่วนประกอบด้านหน้าของอัล
เตอร์เนเตอร์ 

 

 
สตาร์ทเตอร์ 
(Starter) 

ตวัเรือน (Housing) ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ตั ว เ รื อ น ข อ ง
สตาร์ทเตอร์ 

 

 
ฝาครอบหลงั 
(Rear cover) 

ส่ ว นป ร ะก อบ ด้ า นหลั ง ข อ ง
สตาร์ทเตอร์ 

 
 ตวัเรือนเกียร์ 

(Gear case) 
ส่วนประกอบของชุด เฟืองใน
สตาร์ทเตอร์ 

 

 
ตวัยดึคอมเพรสเซอร์
แอร์ในรถยนต์ 
(Bracket 
Compressor) 

ฐานจบัยดึ
คอมเพรสเซอร์ 
(Bracket 
compressor) 

ส่ ว น ป ร ะกอบ ใ นก า รยึ ด จั บ
ร ะ ห ว่ า ง เ ค รื5 อ ง ย น ต์ แ ล ะ
คอมเพรสเซอร์ 

 

 ตวัจบัยดึด้านลา่ง 
(Lower bracket) 

ส่ ว น ป ร ะกอบ ใ นก า รยึ ด จั บ
ระหว่างแผงระบายความร้อน
ร ะบบป รับอ า ก าศกับตั ว ถั ง
รถยนต์ 

 

 ชิ �นสว่นปรับตั �ง
สายพาน 

ส่วนประกอบในการป รับตั �ง
สายพานคอมเพรสเซอร์  
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หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสินค้า 
(Bracket tension) 

ใบพดัเครื5องยนต์ 
(Fan Clutch) 

ฝาครอบ (Cover) ฝาครอบของสว่นประกอบของชุด
ใบพัด ระบายความ ร้อนของ
เครื5องยนต์ 

 
 ฝาหลงั (Case) ฝาหลงัของส่วนประกอบของชุด

ใบพัด ระบายความ ร้อนของ
เครื5องยนต์ 

 
 จานรีดนํ �ามนัชดุ

ระบายความร้อน 
(Disk) 

ชิ �นสว่นสําหรับการทํางานของชุด
ใบพัด ระบายความ ร้อนของ
เครื5องยนต์อตัิโนมตัิ  

ตวัยดึทอ่แอร์ในรถยนต์ 
(Hanging Air Pipe) 

อปุกรณ์ยดึจบัทอ่แอร์
รถยนต์ (Flange flex) 

ชิ �นส่วนสําหรับยึดจับท่อแอร์ใน
รถยนต์ เพื5อช่วยในการยดึจบั 

                 

       
เข็มขดันิรภยั  
(Safety Belt) 

ดมุม้วนสาย 
(Guide drum) 

ชิ �นส่วนล็อคสายพานเข็มขัด
นิรภยัในรถยนต์ 

 
วิทยรุถยนต์  
(Audio) 

แผงระบายความร้อน 
(Heat sink) 

แผงระบายความร้อนของระบบ
เครื5องเสยีงในรถยนต์ 

       

 
ชดุระบายความร้อนไฟ
หน้า 

แผงระบายความร้อน
ไฟหน้า (Main 
heatsink Bi-LED) 

แผงระบายความร้อนไฟหน้า 
LED 

 
ชดุบงัคบัแกนใบปัด
นํ �าฝน  

ตวัยดึจบัแกนปัด
นํ �าฝนด้านซ้าย 
(Bracket B) 

แ ก น ห มุ น ชุ ด ใ บ ปั ด นํ �า ฝ น 
ด้านซ้าย 
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หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสินค้า 
 ตวัยดึจบัแกนปัด

นํ �าฝนด้านขวา 
(Bracket C) 

แ ก น ห มุ น ชุ ด ใ บ ปั ด นํ �า ฝ น 
ด้านขวา 

 

 
 ตวัยดึจบัแกนปัด

นํ �าฝนก้านเดี5ยว 
(Bracket  A) 

แกนหมนุชดุใบปัดนํ �าฝนชนิดก้าน
เดี5ยว 

 

    
  สินค้าในกลุ่มนี �เป็นชิ �นส่วนและแม่พิมพ์สําหรับอุปกรณ์และชิ �นส่วนรถยนต์ซึ5งประกอบด้วย ชิ �นส่วนของ             
ชุดกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั (Alternator) สตาร์ทเตอร์ (Starter) ตัวยึดคอมเพรซเซอร์ (Bracket Compressor)            
ใบพดัเครื5องยนต์ ตวัแขวนทอ่แอร์ในรถยนต์ เข็มขดันิรภยั และชดุบงัคบัแกนใบปัดนํ �าฝน เป็นต้น โดยมีกลุม่ลกูค้าหลกัเป็น
กลุม่บริษัทผลิตชิ �นสว่นรถยนต์ซึ5งจะนําไปประกอบเป็นชิ �นสว่นและอปุกรณ์เพื5อสง่มอบแก่บริษัทประกอบรถยนต์อีกทอด
หนึ5ง ซึ5งรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์นี �เป็นรายได้หลกัของบริษัท โดยมีสดัส่วนรายได้ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 มี
จํานวน 203.72 ล้านบาท 284.61 ล้านบาท และ 234.64 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 58.34  ร้อยละ 
59.98 และร้อยละ 58.16 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมรวมในช่วงเวลาเดียวกนั ตามลาํดบั  
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4.1.2.2 กลุ่มผลิตภณัฑ์ชิ �นส่วนรถจักรยานยนต์ 
 ตัวอย่างผลิตภณัฑ์ชิ �นส่วนรถจักรยานยนต์  
หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสินค้า 
ชดุผสมเชื �อเพลงิกบั
อากาศ (Carburetor) 

ฝาครอบระบบผสม
นํ �ามนั 
(Cover reed valve) 

ส่วนประกอบของชุดผสมนํ �ามัน
กบัอากาศ 

 

 ตวัเรือนระบบผสม
นํ �ามนั 
(Body reed valve) 

ส่วนประกอบของชุดผสมนํ �ามัน
กบัอากาศ 

 
 ฝาครอบ (Top) ส่วนประกอบของชุดผสมนํ �ามัน

กบัอากาศ 
     

 
ระบบคลตัช์ 
(Manual Clutch 
System) 

สว่นประกอบชิ �นกลาง
ของแผน่คลตัช์ 
(Center clutch)  

สว่นประกอบของแผน่คลตัช์ 

 

 
 สว่นปิดชดุสง่กําลงั 

(PR plate) 
ส่วนประกอบของฝาปิดแผ่น
คลตัช์ด้านบน 

 

 
 ฝาครอบชดุสง่กําลงั 

(PR outer) 
ส่วนประกอบฝาครอบชุดคลตัช์ 
ด้านข้าง 

 

 
 ฝาลอ็ดสง่กําลงั 

(PR lifter) 
สว่นประกอบลอ็คชดุแผน่คลตัช์ 
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หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสินค้า 
ระบบเกียร์อตัโนมตัิ  ตวัปรับรอบ 

(Prim sliding sheave) 
ส่วนประกอบของระบบเกียร์
อตัโนมตัิ CVT ในการปรับรอบ
สายพาน 

 

 ตวัขบั 
(Sheave prim fixed) 

ส่วนประกอบของระบบเกียร์อัติ
โนมตัิ CVT ในการขบัสายพาน  

ฝาครอบชดุสง่กําลงั ฝาครอบข้อเหวี5ยง 
(Crank case) 

ฝาครอบข้อเหวี5ยง 

 
ระบบปั�มนํ �าระบาย
ความร้อน 

ฝาครอบปั�มนํ �า 
(Cover water pump) 

ฝาครอบชุดปั�มนํ �าระบายความ
ร้อน 

 
  

    
  สนิค้าในกลุม่นี �เป็นชิ �นสว่นและแมพิ่มพ์สาํหรับอปุกรณ์และชิ �นสว่นรถจกัรยานยนต์ซึ5งประกอบด้วย ระบบคลทัช์ 
(Clutch System) ชุดผสมเชื �อเพลิงกบัอากาศ (Carburetor) และสตาร์ทเตอร์ (Starter) เป็นต้น โดยกลุม่ลกูค้าของกลุม่
ผลติภณัฑ์นี �ประกอบด้วยบริษัทผลติชิ �นสว่นรถจกัรยานยนต์ และบริษัทประกอบรถจกัรยานยนต์ ทั �งนี � บริษัทมีรายได้จาก
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี �ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ 91.77 ล้านบาท 102.05 ล้านบาท และ 104.56 ล้านบาท 
ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 26.24 ร้อยละ 21.51 และร้อยละ 25.92 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวม
ในช่วงเวลาเดียวกนั ตามลาํดบั 
 

4.1.2.3 กลุ่มผลิตภณัฑ์ชิ �นส่วนอุปกรณ์เครื4องใช้ไฟฟ้า 
 ตัวอย่างผลิตภณัฑ์ชิ �นส่วนอุปกรณ์เครื4องใช้ไฟฟ้า 

หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสืนค้า 
กล้องวงจรปิด 
(Box CCTV Camera) 

ฝาครอบหน้า 
(Front frame) 

ส่วนประกอบของฝาครอบกล่อง
รับสญัญาณกล้องวงจรปิด  

กล้องวงจรปิดมมุกว้าง 
(Dome CCTV Camera) 

ฝาครอบ 
(Chassis cover) 

ส่วนประกอบของกล้องวงจรปิด
มมุกว้าง 

 
 ฝาปิดโครง 

(Bracket case) 
ส่วนประกอบของกล้องวงจรปิด
มมุกว้าง 

 
ฝาครอบหลกั 
(Main Cover) 

สว่นประกอบของ CCTV Dome 
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หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสืนค้า 
กล้องวงจรปิดมมุกว้าง 
(Dome CCTV Camera) 

ฝาครอบหลงั 
(Rear cover) 

สว่นประกอบของ CCTV Dome 

  
ระบบสื5อสารภายใน 
(Intercom System) 

หน้าการแผงปุ่ มกด 
(Panel) 

ส่วนประกอบของระบบสื5อสาร
ภายใน 

 
 ขอบหน้ากากแผง

ปุ่ มกด 
(Panel frame) 

ส่วนประกอบของระบบสื5อสาร
ภายใน  

คอมเพรสเซอร์
เครื5องปรับอากาศ 

แผน่ครอบยางกนัซมึ 
(Plate lower seal) 

ฝาครอบลกูสบูคอมเพรสเซอร์แอร์ 

 
ชดุกลอ่งควบคมุปั�มนํ �า กลอ่งอลมูิเนียม 

(Aluminum case) 
กล่องควบคุมการทํางานของปั�ม
นํ �าอตัิโนมตัิ 

 
 

    
 สินค้าในกลุ่มนี �เป็นชิ �นส่วนและแม่พิมพ์สําหรับชิ �นส่วนอุปกรณ์เครื5องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น กล้องวงจรปิด           
กล้องถ่ายวิดีโอ ชดุฝาครอบคอมเพรซเซอร์เครื5องปรับอากาศ และระบบสื5อสารภายใน (Intercom) เป็นต้น โดยกลุม่ลกูค้า
ของกลุม่ผลติภณัฑ์นี �ประกอบด้วยบริษัทผลติชิ �นสว่นอปุกรณ์เครื5องใช้ไฟฟ้าตา่งๆ ทั �งนี �บริษัทมีรายได้จากกลุม่ผลิตภณัฑ์นี �
ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ 34.20 ล้านบาท 43.43 ล้านบาท และ 37.86 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 9.78 ร้อยละ 9.15 และร้อยละ 9.38 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมในช่วงเวลาเดียวกัน 
ตามลาํดบั 

 
4.1.2.4 กลุ่มผลิตภณัฑ์ชิ �นส่วนเครื4องจักรกลเกษตรและอื4นๆ 

 ตัวอย่างผลิตภณัฑ์ชิ �นส่วนเครื4องจักรกลเกษตร 
หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสินค้า 
รถแทรกเตอร์ ฝาครอบแกนขบั 

(Propeller shaft 
case) 

สว่นประกอบชดุฝาครอบแกนไฮ
ดรอลกิในรถแทรกเตอร์ 

     

ตวัยดึพดัลม 
(Flange fan) 

สว่นประกอบใบจบัยึดชุดใบพดั
ในรถแทรกเตอร์ 

 



ANNUAL REPORT 2013 บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

18 | P a g e  

 

หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสินค้า 
รถแทรกเตอร์ ตวัยดึกรองนํ �ามนั 

(Bracket Filter) 
ส่วนประกอบในระบบกรอง
นํ �ามนัรถแทรกเตอร์ 

 

ตวัยดึฝาครอบ 
(Support diff) 

เป็นส่วนประกอบสําหรับยึดชุด
คลตัช์ 

 
 ฐานเกียร์หลกั 

(Base main shift) 
เป็นส่วนประกอบฝาครอบคัน
เกียร์รถแทรกเตอร์ 

 
 ฝาปิดล้อหลงั 

(Plug rear wheel) 
เ ป็นส่ว นประกอบฝาค รอบ
แกนเพลาล้อหลงั 

 
หวัจ่ายนํ �ามนัเชื �อเพลงิ ชดุแขวนหวัจา่ยนํ �ามนั เป็นสว่นประกอบของที5แขวนหวั

จ่ายนํ �ามนั 

 
 ข้อตอ่วาล์วหวัจ่าย เป็นส่วนประกอบของหัวจ่าย

นํ �ามนั 
 

 ข้องอหวัจ่าย เป็นส่วนประกอบของหัวจ่าย
นํ �ามนั 

 
 

 
  สนิค้าในกลุม่นี �เป็นชิ �นสว่นเครื5องจกัรกลเกษตรตา่งๆ เช่น ชิ �นสว่นรถแทร็กเตอร์ และชิ �นสว่นสําหรับอตุสาหกรรม
อื5นๆ เช่น ที5แขวนหวัจ่ายนํ �ามนัสาํหรับสถานีบริการนํ �ามนัเป็นต้น โดยกลุม่ลกูค้าของกลุม่ผลิตภณัฑ์นี �ประกอบด้วยบริษัท
ผลิตเครื5องจกัรกลเกษตรและอื5นๆ ทั �งนี �บริษัทมีรายได้จากกลุม่ผลิตภณัฑ์นี �ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 20.11 ล้าน
บาท 29.07 ล้านบาท และ 18.70 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 5.75 ร้อยละ 6.13 และร้อยละ 4.64 
ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมในช่วงเวลาเดียวกนั ตามลาํดบั 
  นอกจากนี � ในเดือนกุมภาพนัธ์  2555  บริษัทได้มีการทําข้อตกลงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคให้กับบริษัท 
Exedy Clutch India Pvt. Ltd. ซึ5งเป็นบริษัทผลิตชิ �นสว่นรถจกัรยานยนต์แห่งหนึ5งในประเทศอินเดีย มลูค่าตามสญัญา
ทั �งสิ �น 24.60 ล้านบาท โดยบริษัทจะให้ความช่วยเหลอืในด้านการเลอืก และติดตั �งเครื5องฉีดอลมูิเนียมและสงักะสี รวมถึง
ให้การฝึกอบรมในด้านกระบวนการผลิตและการควบคมุคณุภาพ โดยมีข้อตกลงว่าบริษัทดงักลา่วจะไม่ทําการแข่งขนัใน



บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ANNUAL REPORT 2013 

 

19 | P a g e  

 

ด้านชิ �นส่วนอลมูิเนียมที5ขึ �นรูปด้วยการฉีดสําหรับรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยกับบริษัท ซึ5งบริษัทได้ทําข้อตกลงกับ    
ห้างหุ้นสว่นจํากดั ไอซีซี คอนซลัท์ ในการสนนัสนนุการและให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท Exedy Clutch India Pvt. Ltd. 
ตามข้อตกลงให้บริการทางด้านเทคนิคดงักลา่ว  
  โดยในปี 2555 และ 2556 บริษัทได้ทําการรับรู้รายได้จากการบริการตามข้อตกลงนี �เทา่กบั 15.32 ล้านบาท และ 
7.69 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.23 และร้อยละ 1.94  ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมใน
ช่วงเวลาเวลาเดียวกนั  
 
4.1.3 สิทธิประโยชน์จากบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

การประกอบธุรกิจของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ5งมี
รายละเอียดดงันี �  

เจ้าของบตัรสง่เสริม บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ �ง จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ �ง จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ �ง จํากดั 
(มหาชน) 

  บตัรสง่เสริมเลขที5 1352/2543 1090(2)/2554 1010(2)/2557 
1. วนัที5ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 6 กรกฎาคม 2543 26 มกราคม 2554 7 มกราคม 2557 
2. วนัที5เริ5มใช้สิทธิตามบตัรส่งเสริม
การลงทนุ 

6 กรกฎาคม 2543 1 เมษายน 2554 ยงัไมไ่ด้เริ5มดําเนินการใช้สทิธิ   
บตัรสง่เสริมการลงทนุ 

3. ประ เ ภท กิ จก า ร ที5 ไ ด้ รั บก า ร
สง่เสริมการลงทนุ 

การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั �ง
ชิ �นสว่นโลหะสาํหรับยานยนต์หรือ
ชิ �นส่วนโลหะสําหรับผลิตภัณฑ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 

กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
รวมทั �งชิ �นสว่นโลหะ 

กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
รวมทั �งชิ �นสว่นโลหะ 

4. สิทธิประโยชน์สําคัญที5บริษัท
ได้รับ 

   

4.1 กา รยก เ ว้ นอาก รขา เ ข้ า
สาํหรับเครื5องจกัร 

จะต้องนําเข้ามาก่อนวนัที5 6 
กรกฎาคม 2545 

จะต้องนําเข้ามาก่อนวนัที5 26 
กรกฎาคม 2556 

จะต้องนําเข้ามาก่อนวนัที5 7
กรกฎาคม 2559 

4.2 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลสําหรับกําไรสทุธิที5ได้
จากการประกอบกิจการที5
ได้รับการสง่เสริมนบัแต่วนัที5
มีรายได้จากการประกอบ
กิจการนั �น 

มีกําหนดเวลา 8 ปี 
และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล
ในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ
มีกําหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัที5

พ้นกําหนดตามวรรคแรก 

รวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100 ของ
เงินลงทนุไมร่วมคา่ที5ดินและ
ทนุหมนุเวียนมีกําหนดเวลา 8 
ปี และยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคลในอตัราร้อยละ 50 ของ
อตัราปกตมิีกําหนดเวลา 5 ปี 
นบัจากวนัที5พ้นกําหนดตาม
วรรคแรก 

รวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100 ของ
เงินลงทนุไมร่วมคา่ที5ดินและทนุ
หมนุเวยีนมีกําหนดเวลา 8 ปี 
และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล
ในอตัราร้อยละ 50 ของอตัรา
ปกติมีกําหนดเวลา 5 ปี นบัจาก
วนัที5พ้นกําหนดตามวรรคแรก 

4.3 การยกเว้นไมต้่องนําเงินปัน
ผลจากกิจการที5ได้รับการ
ส่งเสริมซึ5งได้รับการยกเว้น

8 ปี 8 ปี 8 ปี 
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เจ้าของบตัรสง่เสริม บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ �ง จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ �ง จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ �ง จํากดั 
(มหาชน) 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลตามข้อ 
4.2 ไปรวมคํานวณเพื5อเสีย
ภาษีเงินได้ 

4.4 การอนุญาตให้หักค่าขนส่ง 
คา่ไฟฟ้า และคา่ประปา สอง
เท่าของค่าใช้จ่าย นับแต่
วันที5 เ ริ5 มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ 

10 ปี 10 ปี 10 ปี 

 
4.2 การตลาดและการแข่งขัน 

บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตชิ �นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ �นรูปและชิ �นส่วนสังกะสีฉีดขึ �นรูปให้แก่ลูกค้าในหลายกลุ่ม

อุตสาหกรรม ซึ5งมีกลุ่มอุตสาหกรรมหลกั ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื5องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรม

ชิ �นสว่นเครื5องจกัรทางการเกษตร มีการจําหน่ายสินค้าสว่นใหญ่โดยการขายตรงให้กบัผู้ผลิตชิ �นสว่นลําดบัที5 1 ซึ5งมีการ

ดําเนินงานในประเทศไทยเป็นหลกัผ่านทีมงานการตลาดและการขายของบริษัท ซึ5งประกอบด้วยทีมงานทั �งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติที5มีประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า 30 ปี โดยมีการแบ่งการดแูลรับผิดชอบเป็นทีมงานในการหาลกูค้า

ใหมแ่ละทีมงานที5รับผิดชอบลกูค้าปัจจบุนัของบริษัท ซึ5งทีมงานจะทําการติดต่อโดยตรงกบัลกูค้าอย่างใกล้ชิด โดยศึกษา

ความต้องการของลกูค้า และอาจมีการร่วมดดัแปลงแบบของชิ �นงานตามการอนมุตัิของลกูค้าหากมีความจําเป็น เพื5อเพิ5ม

ประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ในการผลิต โดยยังรักษาคุณสมบัติของชิ �นงานและประโยชน์การใช้งานไว้ตาม

วตัถปุระสงค์ของลกูค้า 

นอกจากนี �ยงัมีช่องทางในการจําหนา่ยอื5นๆ เช่น  
1)  บริษัทมีการประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ของบริษัทผ่านสื5อโฆษณาต่างๆ อาทิ สมดุหน้าเหลือง หนงัสือรวบรวม

รายชื5อผู้ประกอบการ (Directory) และวารสารต่างๆที5เกี5ยวข้องกบัวงการอตุสาหกรรมและชิ �นสว่นที5บริษัท
ผลิต เช่น ทําเ นียบอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เป็นต้น นอกจากนี � บริษัทได้จัดทําเวบไซต์ 
www.sankothai.net เพื5อเป็นการเพิ5มช่องทางการสื5อสารให้กบัลกูค้าของบริษัทและเป็นการประชาสมัพนัธ์
บริษัทอีกช่องทางหนึ5งด้วย 

2) บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตชิ �นส่วนยานยนต์ไทย สถาบนัยานยนต์ และสมาคมต่างๆที5
เกี5ยวข้องกนัอตุสาหกรรมยานยนต์ เพื5อให้มีโอกาสทําความรู้จกักบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายมากขึ �น  
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4.2.1. กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทกําหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขนั โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและการบริการแก่

ลกูค้าเพื5อสร้างความสมัพนัธ์ที5ดีและก่อให้เกิดการดําเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งตอ่เนื5องในระยะยาว ซึ5งสามารถสรุปกลยทุธ์ใน

การแขง่ขนัของบริษัทได้ดงันี � 

1. การรักษาคณุภาพของผลติภณัฑ์ 
สนิค้าของบริษัทเป็นผลิตภณัฑ์ที5ต้องมีความละเอียดและแม่นยําในการผลิต เนื5องจากเป็นชิ �นสว่นที5นําไปใช้ใน

การประกอบกบัชิ �นสว่นอื5นๆ ดงันั �น บริษัทจึงมีนโยบายที5มุง่เน้นและให้ความสาํคญักบัคณุภาพของผลติภณัฑ์ โดยบริษัทมี
ระบบการควบคมุคณุภาพ (Quality Control: QC) ที5ได้มาตรฐานระดบัสากล ISO9001:2008 และ ISO/TS 16949:2009 
ซึ5งบริษัทได้มีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตั �งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที5มีคุณภาพ และมีการตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ในทุกๆขั �นตอนอย่างเข้มงวด ด้วยเครื5องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบที5มีความแม่นยํา รวมทั �ง มีการฝึกอบรม
บคุลากรอย่างสมํ5าเสมอเพื5อเป็นการพฒันาความรู้และสร้างมาตรฐานในการปฎิบตัิงานทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจ
จากลกูค้าในการสั5งซื �อสนิค้าจากบริษัทอยา่งตอ่เนื5อง  

2. การจดัสง่ผลติภณัฑ์ตรงตอ่เวลา 
เนื5องจากสนิค้าที5บริษัทผลติเป็นชิ �นสว่นที5นําไปใช้ประกอบกบัชิ �นสว่นอื5นๆ ดงันั �น บริษัทจึงเน้นการจดัสง่สนิค้าให้

ถกูต้องและตรงต่อเวลา (Just in Time) เพื5อมิให้เกิดผลกระทบต่อขั �นตอนการประกอบชิ �นสว่นอื5นๆของลกูค้า บริษัทมี
นโยบายการจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงลกูค้าในเวลาที5กําหนด ซึ5งบริษัทมีการควบคุมตั �งแต่การวางแผนการผลิต การจัดซื �อ
วัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ขั �นตอนการผลิต และการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บริษัทจึงสามารถจัดส่ง
ผลติภณัฑ์ให้ลกูค้าได้ตรงตอ่เวลา 

3. ความยืดหยุน่ในการวางแผนการผลติ 
เนื5องจากบริษัทเน้นในด้านความยืดหยุน่ในการผลิต โดยออกแบบสายการผลิตให้สามารถปรับเปลี5ยนชิ �นงานที5

ผลติได้คอ่นข้างรวดเร็ว และไมยุ่ง่ยาก ทําให้บริษัทสามารถผลิตชิ �นงานได้หลากหลาย และสามารถรองรับได้หลากหลาย
อตุสาหกรรม โดยปัจจบุนับริษัทมีเครื5องฉีด (Diecasting Machine) ทั �งหมด 16 เครื5อง 

4. การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า 
บริษัทมุง่เน้นในการสร้างความสมัพนัธ์ที5ดีกบัลกูค้าโดยการจดัเจ้าหน้าที5การตลาดและการขายให้รับผิดชอบดแูล

ลกูค้าและผลิตภณัฑ์ เพื5อสร้างความมั5นใจให้กับลกูค้าว่าจะได้รับบริการที5ดีมีคุณภาพตามที5ลกูค้าต้องการ นอกจากนี � 
บริษัทยงัมีนโยบายการสํารวจความพึงพอใจของลกูค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง เพื5อนํามาพิจารณาปรับปรุงคุณภาพของ
ผลติภณัฑ์และการให้บริการกบัลกูค้าตอ่ไป 

5. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรตา่งๆ เพื5อขยายฐานลกูค้า 
ปัจจบุนับริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรตา่งๆที5เกี5ยวข้องกบัวงการอตุสาหกรรมและชิ �นสว่นที5ผลติ 

ที5เป็นกลุม่ลกูค้าโดยตรงของบริษัท เช่น สมาคมผู้ผลติชิ �นสว่นยานยนต์ไทย สถาบนัยานยนต์ เป็นต้น ทําให้บริษัทสามารถ

รับรู้ขา่วสารที5เกี5ยวข้องกบัธุรกิจในอตุสาหกรรมนั �นๆ และสามารถขยายฐานลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมดงักลา่วได้ 
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4.2.2 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ �นส่วนยานยนต์ 
  อุตสาหกรรมยานยนต์ 

อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ5งประกอบด้วยอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ถือเป็นอุตสาหกรรมที5มี
ความสําคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั �งในด้านการผลิต เทคโนโลยี การตลาด และการจ้างงาน โดยจากข้อมลูสมาคม
ผู้ผลิตชิ �นส่วนยานยนต์ไทยระบุว่า อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ �นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยมีการจ้างงานมากกว่า 
500,000 คน รวมทั �งยงัเชื5อมโยงกบัอตุสาหกรรมต่อเนื5องอื5นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น อุตสาหกรรมเหล็ก ยาง ปิโตรเคมี 
กระจก เป็นต้น นอกจากนี �อตุสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยยงัถือเป็นศนูย์รวมผู้ผลติยานยนต์จากทั5วโลก ซึ5งสาํนกังาน
คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ระบวุ่าในปี 2555 มลูค่าของอตุสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 10 ของผลิตภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) มีมลูคา่สง่ออกมากกวา่ 720,000 ล้านบาท  

โครงสร้างภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 
ที5มา: Economist Intelligent Unit, UK (TAI 2010), BOI 

 
 โครงสร้างภาพรวมของอตุสาหกรรมยานยนต์ แบ่งออกเป็นผู้ประกอบรถยนต์และผู้ผลิตชิ �นสว่น โดยผู้ประกอบยาน
ยนต์จะทําการวา่จ้างผู้ประกอบชิ �นสว่นลาํดบัที5 1 ในการผลติชิ �นสว่นรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ที5ใช้ในการประกอบ โดย
บริษัทผู้ผลติชิ �นสว่นลาํดบัที5 1 ดงักลา่วจะผลติชิ �นสว่นบางอยา่งเองและบางชิ �นสว่นจะวา่จ้างผู้ผลติชิ �นสว่นลาํดบัที5 2 ผลิต
ชิ �นสว่นย่อยหรือจัดหาวตัถดุิบในการผลิต โดยอตุสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยประกอบด้วยกลุม่ผู้ประกอบรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์จํานวน 22 บริษัท ผู้ผลติชิ �นสว่นลําดบัที5 1 (First-Tier) จํานวน 709 บริษัท และผู้ผลิตชิ �นสว่นลําดบัที5 
2 และ 3 (Second-Tier and Third-Tier) จํานวน 1,100 บริษัท โดยมีบริษัทที5ชิ �นสว่นโดยการฉีดขึ �นรูปด้วยแมพิ่มพ์ฉีดหลอ่
ความดนัสงู (High-Pressure Diecasting หรือ “HPDC”) หลายราย และบริษัทเป็นบริษัทขนาดเล็กถึงกลางในกลุม่ผู้ผลิต
ดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม บริษัทถือได้วา่มีความได้เปรียบในการแขง่ขนั เนื5องจากบริษัทมีผู้ เชี5ยวชาญที5มีความรู้และทกัษะใน
การออกแบบแมพิ่มพ์ ซึ5งถือได้วา่มีจํานวนไมม่ากในประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  

   

 

ผู้ประกอบรถยนต์และ 
รถจกัรยานยนต์ 22 บริษัท 

ผู้ผลิตชิ �นสว่นลําดบัที5 1 (First-Tier) 
709 บริษัท 

1,100 บริษัท 
ผู้ผลติชิ �นสว่นลาํดบัที5 2 และ 3(Second-Tier and Third-Tier) 
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ปริมาณผลิตรถยนต์ของโลกในปี 2555 เรียงตามปริมาณการผลิต 

ที5มา: International Organization of Motor Vehicle Manufactures 
 
 อตุสาหกรรมรถยนต์ทั5วโลกในปี 2555 มีปริมาณการผลิตรถยนต์รวมโดยประมาณ 75ล้านคนั  เพิ5มขึ �นร้อยละ 9.27  
เมื5อเทียบกบัปี 2554 โดยประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกามียอดการผลิตสงูสดุในช่วงดงักลา่ว ซึ5งมีปริมาณการผลิต
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 25.55 และ 13.66 ของปริมาณการผลิตรถยนต์ทั5วโลก ตามลําดบั สําหรับการจําหน่ายรถยนต์ทั5ว
โลกในปี 2555 มีการจําหน่ายรถยนต์ในช่วง 68ล้านคนั ลดลงร้อยละ 14.47 จากปี 2553 โดยจีนและสหรัฐอเมริกามีการ
จําหนา่ยรถยนต์คิดเป็นร้อยละ 28.22 และ 21.61 ตามลาํดบั โดยประเทศไทยมีปริมาณการผลิตในปี 2555 โดยประมาณ 
2.4 ล้านคนั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.22 ของปริมาณการผลิตรถยนต์ทั5วโลก เพิ5มขึ �นร้อยละ 66.63 เมื5อเทียบกบัปี 2554 
เนื5องจากผู้ประกอบการณ์มีการฟื�นตวัจากเหตกุารณ์อทุกภยัในช่วงปลายปี 2554 
  จากข้อมลูของสภาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี 2556 มีการขยายตวัเมื5อเทียบกบัปี 2555  โดย
ปริมาณการผลติรถยนต์ของประเทศไทยในปี 2556 มีจํานวน 2,457,057 คนั คิดเป็นอตัราเพิ5มขึ �นร้อยละ 0.14 เมื5อเทียบ
กบัปี 2555 ในขณะที5ปริมาณการจําหน่ายรถยนต์ภายในประเทศไทยในปี 2555 มีจํานวน 1,326,055 คนั ลดลงร้อยละ 
6.98 เมื5อเทียบกบัในปี 2555 ซึ5งเป็นผลสืบเนื5องจากนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล ซึ5งดึงความต้องการซื �อรถยนต์ไว้ในปี 
2555 (ที5มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาสปี 2556 สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อตุสาหกรรม) 
  ปริมาณการสง่ออกรถยนต์ประกอบสาํเร็จ (CBU) ของประเทศไทย ในปี 2556 มีจํานวน 1,128,152 คนั คิดเป็น
อตัราเพิ5มขึ �นร้อยละ 10.27 เมื5อเทียบกับปี 2555 มูลค่าการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยสําหรับปี 2555 เป็นจํานวน 
512,186.39 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ5มขึ �นร้อยละ 4.93 เมื5อเทียบกบัปี 2555 
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ปริมาณการผลิต จาํหน่ายภายในประเทศ และส่งออก ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2539 - 2556 
ที5มา: Thailand Automotive Institute 

 จากข้อมลูของสภาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมรถจกัรยานยนต์ในปี 2556 มีปริมาณการผลิตจํานวน 2,218,625 คนั 
ลดลงเมื5อเทียบกบัปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 14.87 โดยมีการจําหน่ายภายในประเทศจํานวน 2,004,496 คนั ลดลงร้อยละ 
5.90 แต่การสง่ออกรถจกัรยานยนต์เพิ5มขึ �นร้อยละ 9.28 คิดเป็นมลูค่าการสง่ออกรถจกัรยานยนต์ทั �งสิ �น 50,149.91 ล้าน
บาท 
 จากข้อมูลแผนการผลิตของผู้ประกอบการผลิตรถยนต์ประมาณการว่า ในปี 2557 คาดว่าจะมีการผลิตรถยนต์
ประมาณ  2,500,000 คนั โดยแบ่งสดัสว่นเป็นการผลิตเพื5อจําหน่ายภายในประเทศร้อยละ 50 และการผลิตเพื5อสง่ออก
ร้อยละ 50 เนื5องจากการปรับตวัในภาคอตุสาหกรรมเพื5อเข้าสู้สภาวะปกติของตลาดภายในประเทศ และคาดว่าความ
ต้องการของตลาดต่างประเทศจะมีเพิ5มมากขึ �น ในขณะที5ตลาดรถจกัรยานยนต์ในปี 2556 มีปริมาณการผลิตและการ
จําหน่ายชะลอตวัลงเมื5อเทียบกบัปี 2555 แต่ในปี 2557 มีการประมาณการว่าจะมีการผลิตรถจกัรยานยนต์ 2,415,000 
คนั แบง่เป็นสดัสว่นการผลติเพื5อจําหนา่ยภายในประเทศร้อยละ 85-90 และผลติเพื5อการสง่ออกร้อยละ 10-15 
 
 อุตสาหกรรมชิ �นส่วนยานยนต์ 

การผลิตชิ �นสว่นยานยนต์ของไทยในปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็น 2 สว่นหลกัๆ คือ ตลาดชิ �นสว่นเพื5อนําไปใช้
ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Market หรือ OEM) และตลาดชิ �นส่วนทดแทนหรืออะไหล่ทดแทน 
(Replacement Equipment Market หรือ REM)  

สําหรับตลาด OEM นั �น ผู้ ผลิตจะจัดจําหน่ายให้กับบริษัทประกอบรถยนต์ต่างๆ เพื5อนําไปผลิตรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ ความต้องการในการใช้ชิ �นสว่นยานยนต์ของตลาดกลุม่นี � จะขึ �นอยูก่บัปริมาณการผลติยานยนต์ ในขณะที5
ตลาด REM นั �น เป็นตลาดชิ �นส่วนอะไหล่สําหรับทดแทนชิ �นสว่นเดิมที5ชํารุด หรือสึกหรอตามสภาวะการใช้งาน ดงันั �น
ความต้องการใช้ชิ �นสว่นยานยนต์ของตลาดทดแทนนี �จึงขึ �นอยูก่บัปริมาณการใช้ยานยนต์ภายในประเทศ 
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ในปัจจบุนั ประเทศไทยสามารถผลิตชิ �นสว่นยานยนต์ที5หลากหลาย และได้คณุภาพตามมาตรฐานที5ผู้ผลิตยาน
ยนต์ระดบัโลกให้การยอมรับ ทั �งนี �ผู้ประกอบการและผู้ ผลิตมีการวิจัยลงทุนและพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื5อยกระดับ
ประสิทธิภาพในการผลิตเกิดผลสงูสดุ ทําให้อตุสาหกรรมชิ �นสว่นยานยนต์ของไทยสามารถสง่ออกสินค้าไปแข่งขนั และ
จําหน่ายในตลาดโลกได้มากขึ �นอย่างต่อเนื5อง จากสถิติของสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยอดสง่ออกสว่นประกอบ
และอปุกรณ์รถยนต์ (OEM) ในปี 2556 มีมลูคา่ 190,282.75 ล้านบาท ปรับตวัเพิ5มขึ �นร้อยละ 12.90 เมื5อเทียบกบัปี 2555 
ตลาดสง่ออกที5สาํคญัของสว่นประกอบและอปุกรณ์รถยนต์ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และญี5ปุ่ น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
14.65, 12.25 และ 11.68 ตามลําดบั โดยการส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ไป อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
เพิ5มขึ �นร้อยละ 4.45 และ 17.95 ตามลาํดบั แตก่ารสง่ออกไปญี5ปุ่ นลดลงร้อยละ 10.54  

 
อุตสาหกรรมเครื4องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
รายงานภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรมปี 2556 จากสํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ระบุ

ว่าอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการชะลอตวัเล็กน้อย เมื5อเทียบกบัปี 2555 โดยการสง่ออกเครื5องใช้ไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์มีมลูคา่ 53,524.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.17 เมื5อเทียบกบัปีก่อน โดยการสง่ออกเครื5องใช้ไฟฟ้า
ในปี 2556 ปรับตวัลดลงร้อยละ 0.45 ซึ5งตลาดหลกัที5มีการปรับตวัลดลง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และ ญี5ปุ่ น  ขณะที5อาเซียน
และสหภาพยุโรปปรับตวัเพิ5มขึ �น  สําหรับการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2556 ลดลงร้อยละ 1.69 เมื5อเทียบกับปีก่อน 
โดยเฉพาะจีน ที5มีการปรับตวัลดลงมากกวา่ร้อยละ 30 จากการลดลงของการผลติคอมพิวเตอร์เพื5อสง่ไปตลาดโลก ขณะที5
สหรัฐอเมริกาเพิ5มขึ �นถึงร้อยละ 10 เพราะมีการต้องการนําไปใช้ในการพัฒนาระบบ Cloud computing สําหรับ
ภายในประเทศเครื5องใช้ไฟฟ้าในบ้านที5มีการปรับตวัลดลง ได้แก่ พดัลม ตู้ เย็น กระติกนํ �าร้อน และโทรทศัน์ สบืเนื5องมาจาก
ภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศที5มีการชะลอตัวลงทําให้ผู้ บริโภคระมัดระวังเรื5 องการใช้จ่ายมากขึ �น ในขณะที5
เครื5องปรับอากาศยงัคงมีการปรับตวัเพิ5มขึ �นตามการขยายตวัของโครงการก่อสร้างที5อยูอ่าศยัในประเทศ และการสง่ออกไป
ตลาดอาเซียนมีการปรับตวัลดลงเนื5องจากผู้บริโภคมีการระวงัเรื5องการใช้จ่ายลดลง รวมถึงสายไฟฟ้าที5เมื5อเทียบกับปี 
2554 โดยเครื5องใช้ไฟฟ้าสาํคญัที5มีการปรับตวัเพิ5มีการปรับตวัเพิ5มขึ �น จากการที5ภาครัฐมีการปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้า
ในประเทศ อีกทั �งความต้องการในการใช้คอมพิวเตอร์ถกูแทนที5ด้วยอปุกรณ์สื5อสารไร้สายต่างๆ เช่น แท็บเล็ต หรือสมาร์ท
โฟน ซึ5งสามารถครอบคลมุประโยชน์ทางการใช้งานได้หลากหลายมากกวา่ 

แนวโน้มปี 2557 คาดว่าอุตสาหกรรมเครื5องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะปรับตัวขึ �นเล็กน้อยร้อยละ 2-3 
เนื5องจากตลาดสหรัฐอเมริกายงมีความต้องการเพิ5มขึ �นอย่างต่อเนื5อง และนอกจากนี �ดชันีผลผลิตอตุสหากรรมเทคโนโลยี
ในญี5ปุ่ นมีแนวโน้มดีขึ �นในช่วงปลาย 2556 ซึ5งถือเป็นสญัญาณดีที5จดัสง่ผลให้ปี 2557 ปรับตวัดีขึ �น 
 
  อุตสาหกรรมชิ �นส่วนเครื4องจักรกลเกษตร 
ประเทศไทยมีขนาดของตลาด (Market size) รถแทรกเตอร์การเกษตรปีละประมาณ 70,000 คนั โดยมีการประกอบรถใน

ประเทศ 60,000 คนั นําเข้า 16,917 คนั สง่ออก 7,891 คนั โดยปัจจบุนัมีผู้ผลติหลกัในประเทศเพียง 2 ราย ที5เหลอืเป็นราย

เล็กที5นําเข้าชิ �นส่วนสําเร็จมาประกอบในประเทศ ผู้ผลิตภายในประเทศมีสดัส่วนการตลาดประมาณ ร้อยละ 70 ของ

ปริมาณการขายและที5เหลือตลาดเป็นของผู้ นําเข้า (รวมการนําเข้ารถใหม่และรถมือสอง)  และหากประเมินโครงสร้าง

ตลาดจําแนกตามภาค พบวา่ ภาคอีสานเป็นตลาดที5ใหญ่ที5สดุ คิดเป็นสดัสว่นตลาดประมาณ ร้อยละ 60 ของการขายรถ

แทรกเตอร์ทั �งหมด (ที5มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม) 
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 ในด้านการผลิตไทยสามารถผลิตเครื5องจักรทางการเกษตรเพื5อใช้เองในประเทศและส่งออกบางส่วนไป
ตา่งประเทศ แตส่ว่นใหญ่เป็นการผลติยงัเป็นขั �นพื �นฐาน โดยที5ยงัต้องนําเข้าเครื5องจกัรที5ใช้เทคโนโลยีในการผลติขั �นสงูจาก
ตา่งประเทศ ซึ5งผู้ผลติในประเทศไทยมีความเสียเปรียบผู้ผลิตจากจีนในด้านราคา และผู้ผลิตจากสหรัฐอเมริกาและญี5ปุ่ น
ในด้านคณุภาพ ในด้านการสง่ออก คู่ค้าที5สําคญัของสินค้าเครื5องจกัรกลเกษตรของไทยได้แก่ประเทศในกลุม่ในอาเซียน 
คือ ลาว กมัพชูา พม่า เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  ทั �งนี �ศูนย์วิจยักสิกรไทยคาดว่าสําหรับในช่วงไตร
มาส 1/2557 นั �น การสง่ออกของไทย นา่จะยงัคงลดลงประมาณร้อยละ 2.0 อยา่งไรก็ดี ประเมินวา่ ทิศทางของการสง่ออก
ไปยังตลาดสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปที5ทยอยกลบัมาขยายตัวได้ตั �งแต่ในช่วงครึ5งหลงัของปี 2556 และน่าจะประคอง
ทิศทางไว้ได้ตอ่เนื5องในปีนี � อาจช่วยหนนุให้ภาพรวมการสง่ออกทั �งปี 2557 มีโอกาสขยายตวัได้ในกรอบร้อยละ 3.0-7.0 
 
 4.2.3 แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2557  
 จาก รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที5สาม และแนวโน้มปี 2556 - 2557 สํานกัยทุธศาสตร์และการวางแผน
เศรษฐกิจมหภาค แถลงว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตวัร้อยละ 3.5 เพิ5มขึ �นจากร้อยละ 2.9 ในปี 2556 โดยสหรัฐฯมี
การขยายตวัร้อยละ 2.5 กลุ่มประเทศยูโรโซนขยายตวัร้อยละ 1.0 ในขณะที5ญี5ปุ่ นมีแนวโน้มชะลอตวัลงร้อยละ 1.2 จาก
ผลกระทบจากการปรับขึ �นภาษีการบริโภค และเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มที5จะขยายตวัร้อยละ 7.5 ใกล้เคียงกบัการขยายตวั
ร้อยละ 7.6 ในปี 2556  
 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตวัดีขึ �นตามการฟื�นตวัของเศรษฐกิจโลกซึ5งจะทําให้ภาคการสง่ออกฟื�นตวัจากภาวะ
ความซบเซาในปี 2556 ซึ5งจะเป็นฐานรายได้ให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการลงทุนปรับตัวดีขึ �น เมื5อรวมกับแรง
ขบัเคลื5อนจากการดําเนินงานตามแผนการลงทนุที5สําคญัๆของภาครัฐ คาดว่าจะทําให้เศรษฐกิจในปี 2557 ขยายตวัใน
ระดบัที5นา่พอใจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยงัมีแนวโน้มที5จะอยูใ่นเกณฑ์ดี โดยแรงกดดนัด้านเงินเฟ้อมีแนวโน้มที5จะทรงตวั
ในระดบัตํ5าตามแนวโน้มราคานํ �ามนัและสนิค้าขั �นปฐมในตลาดโลก  
 
4.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
 4.3.1 โรงงานและสาํนักงาน  

โรงงานและสาํนกังานของบริษัท ตั �งอยูภ่ายในเขตอตุสาหกรรมโรจนะ ตําบลหนองบวั อําเภอบ้านคา่ย จงัหวดัระยอง   

ณ ปี 2556 มีเนื �อที5 9 ไร่ 86.2 ตารางวา  มีอาคารทั �งหมดจํานวน 8 อาคาร เป็นอาคารสาํนกังาน 2 อาคาร ประกอบด้วย

อาคารสาํนกังานชั �นเดียว และอาคารสาํนกังาน 3 ชั �น พร้อมอาคารโรงงานและคลงัสนิค้า 6 อาคาร ในเดือนกนัยายน  

2556 บริษัทที5ผา่นมาบริษัทได้ทําสญัญาซื �อขายที5ดินเพิ5มเตมิตดิกบัพื �นที5โรงงานปัจจบุนั ขนาดพื �นที5 5.1585 ไร่ เป็น

จํานวนเงิน   10.317.ล้านบาท โดยได้จ่ายมดัจําไปแล้วบางสว่น และจะจ่ายที5เหลอืทั �งหมดพร้อมรับโอน ภายในเดือน

เมษายนปี 2557 ก็จะทําให้บริษัทมีพื �นที5ดินรวมทั �งหมดประมาณ 14 ไร่ 150.2 ตารางวา  
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 4.3.2 กาํลังการผลิต 
บริษัทมีกําลงัการผลติรวมในช่วงปี 2554 ถึงปี 2556 ดงันี � 

          หนว่ย: ตนั 
 2554 2555 2556 

กําลงัการผลติ* 2,164 2,234 2,700 
ปริมาณการผลติ 1,546 1,950 1,619 
อตัราการใช้กําลงัการผลติ (ร้อยละ) 71 87 60 

หมายเหต:ุ *กําลงัการผลิตของบริษัทคํานวณโดยใช้ปริมาณการใช้วตัถดุิบในการผลิตของเครื5องแต่ละขนาดคณูกบั
จํานวนเครื5องแตล่ะขนาดในช่วงเวลานั �นๆ 

ในปี 2556 มีการลงทนุติดตั �งเครื5องจกัรในการผลิตเพิ5มขึ �น ทําให้มีกําลงัการผลิตเพิ5มขึ �น แต่ปริมาณการผลิต ปี 
2556 ลดลงจากช่วงปี 2555 แต่ใกล้เคียงกบัปี 2554 เนื5องจากการฟื�นตวัจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากอทุกภยัในปี 
2554 สง่ผลทําให้อตัราการผลติในปี 2556 ลดลง 
2.3.3 ขั �นตอนการผลิต 

บริษัทเป็นผู้ รับจ้างผลิตชิ �นสว่นอลมูิเนียมและสงักะสีตามคําสั5งซื �อของลกูค้า โดยบริษัทจะรับแบบหรือตวัอย่าง
ผลติภณัฑ์ และปริมาณการผลติเพื5อตรวจสอบความสามารถในการออกแบบแมพิ่มพ์และความเป็นไปได้ในการผลติสนิค้า
ตามแบบที5กําหนด จากนั �นบริษัทจะวิเคราะห์ต้นทนุในการออกแบบแมพิ่มพ์ ต้นทนุการจดัทําแม่พิมพ์ และต้นทนุการผลิต 
แล้วนําสง่ใบเสนอราคาชิ �นงาน และ/หรือ แมพิ่มพ์ให้ลกูค้าพิจารณา โดยขึ �นอยู่กบัลกัษณะการว่าจ้าง เมื5อลกูค้าอนมุตัิใบ
เสนอราคา บริษัทจะนําแบบหรือตวัอยา่งผลติภณัฑ์มาออกแบบแมพิ่มพ์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื5อทําการคํานวณและ
ขึ �นรูปแมพิ่มพ์เป็นภาพ 3 มิติ แล้วจึงสง่ให้บริษัทผู้ผลติแมพิ่มพ์ทําการเสนอราคามาให้กบับริษัท ภายหลงัจากการคดัเลือก
บริษัทผู้ผลติแมพิ่มพ์แล้วทางบริษัทผู้ผลติแมพิ่มพ์จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในการผลติแม่พิมพ์ จากนั �นทางบริษัท
จะมีการตรวจสอบแม่พิมพ์ร่วมกับลกูค้าโดยการทดลองฉีดชิ �นงานด้วยแม่พิมพ์ดงักล่าวและนําชิ �นส่วนที5ผลิตได้มาวัด
ขนาดด้วยเครื5องวดั 3 แกน (CMM: Co-ordinate Measuring Machine) และนําชิ �นงานที5ผา่นการตรวจสอบไปสง่ให้ลกูค้า
ตรวจสอบคณุภาพ และทดลองนําไปประกอบกบัชิ �นงานสว่นอื5นๆ  

เมื5อชิ �นงานดงักลา่วผา่นการพิจารณาจากลกูค้าแล้วทางฝ่ายขายและการตลาดจะติดตอ่ลกูค้าเพื5อขอรับใบสั5งซื �อ  
และแผนการจดัสง่สนิค้า โดยปกติลกูค้าจะสั5งซื �อสนิค้าและกําหนดระยะเวลาในการจดัสง่สินค้าลว่งหน้าเป็นระยะเวลา 1 
เดือน และลกูค้าจะวางแผนการผลิตลว่งหน้า 1 ปี เพื5อให้บริษัทสามารถาวางแผนการผลิตและสั5งซื �อวตัถดุิบ และเตรียม
อปุกรณ์ตา่งๆได้อยา่งเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า  
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การผลติชิ �นงานของบริษัท มีขั �นตอนดงัตอ่ไปนี � 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• การคดัเลอืกและจดัเตรียมวตัถดุิบ 
บริษัทจะทําการคัดเลือกผู้ จําหน่ายวัตถุดิบตามมาตรฐานวัตถุดิบที5ลูกค้า ซึ5งเมื5อบริษัทได้รับวัตถุดิบจากผู้

จําหน่ายแล้วจะทําตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบเปรียบเทียบกับใบรับประกันคุณภาพวัตถุดิบที5ได้รับจากผู้ จัดจําหน่าย
วตัถดุิบ เพื5อให้มั5นใจว่าวตัถดุิบดงักล่าวมีคุณสมบตัิเหมาะสมกับการผลิตชิ �นงานดงักล่าว จากนั �นจึงนํายอดสั5งซื �อจาก
ลกูค้าไปคํานวณปริมาณวตัถดุิบที5ต้องสั5งซื �อและวางแผนการผลติตอ่ไป  

• การฉีดขึ �นรูปผลติภณัฑ์ 
พนกังานประจําเครื5องฉีดจะทําการติดตั �งแมพิ่มพ์และเตรียมเครื5องจกัรให้พร้อมใช้งาน จากนั �นจะนําวตัถดุิบมา

เข้าเตาหลอมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื �อเพลิงในการให้ความร้อน เพื5อหลอมให้เป็นของเหลวตามอณุภมูิที5กําหนด แล้ว
เครื5องฉีดจะทําการฉีดนํ �าโลหะที5หลอมเหลวแล้วเข้าไปในแม่พิมพ์ด้วยแรงดนัสงู แล้วทําการลดอุณหภมูิแม่พิมพ์เพื5อให้

จดัเตรียมวตัถดุิบ 

ฉีดขึ �นรูป 

ตรวจสอบคณุภาพ 

ชิ �นงานขึ �นรูป 

ตกแตง่ชิ �นงาน 

ตรวจสอบคณุภาพ 

การกลงึ เจาะ 

และการเจียรผิวด้วย

ตรวสอบคณุภาพ 

บรรจ ุ
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ชิ �นงานแข็งตวั เมื5อชิ �นงานเย็นตวัลงแล้วพนกังานประจําเครื5องฉีดจะนําชิ �นงานออกจากแมพิ่มพ์และตกแตง่ชิ �นงานเบื �องต้น 
โดยตดัเศษครีบและทางเดินนํ �าโลหะสําหรับการฉีดขึ �นรูปที5เกินออกแล้วนําเศษดงักลา่วไปหลอมในเตาหลอมเพื5อนํามา
ผลติใหมอ่ีกครั �ง 

• การตรวจสอบคณุภาพชิ �นงานขึ �นรูป 
พนกังานควบคมุคณุภาพสินค้าจะทําการสุม่ตรวจสอบขนาดและลกัษณะภายนอกของชิ �นงานให้เป็นไปตามที5

กําหนดโดยมีการกําหนดตําแหนง่สาํคญัที5ต้องตรวจเช็คสาํหรับแตล่ะชิ �นงานด้วยเครื5องมือต่างๆที5กําหนด โดยจะมีการสุม่
ตรวจเช็คทกุ 1 – 2 ชั5วโมง 

• การตกแตง่ชิ �นงาน 
ชิ �นงานที5ผา่นการตรวจสอบจะถกูนํามาตกแตง่โดยพนกังาน ซึ5งจะมีการตกแต่งผิวชิ �นงาน ขดัตกแต่งขอบ เจาะรู 

และตกแตง่ผิวชิ �นงาน ตามวิธีการทํางานที5กําหนดสาํหรับแตล่ะชิ �นงาน ทั �งนี � บริษัทอาจทําการวา่จ้างบริษัทภายนอกในการ
ตกแตง่ชิ �นงาน หากกําลงัการผลติของบริษัทไมเ่พียงพอ หรือมีลกัษณะของการตกแตง่ที5เครื5องมือของบริษัทไม่สามารถทํา
ได้ เป็นต้น 

• การตรวจสอบคณุภาพชิ �นงานตกแตง่ 
ในการตรวจสอบนี �จะมีพนกังานควบคมุคณุภาพสนิค้าสุม่ตรวจเช็คตามข้อกําหนดในการตรวจเช็คผลิตภณัฑ์แต่

ละชนิด ทั �งในด้านของรูปแบบชิ �นงานและพื �นผิวตามที5กําหนด โดยจะมีการทําคู่มือระบุตําแหน่งที5ต้องตรวจเช็คและวิธี
ตรวจเช็คของแตล่ะชิ �นงานตามที5กําหนด  ซึ5งจะมีการสุม่ตรวจเช็คทกุ 1 – 2 ชั5วโมง และมีการตรวจสอบความเรียบร้อยจาก
การตกแตง่ทกุชิ �นอีกครั �ง 

• การกลงึ เจาะ และเจียรผิวด้วยเครื5องจกัร (Machining) 
เนื5องจากชิ �นงานบางส่วนจําเป็นจะต้องมีการตกแต่งด้วยเครื5องจักรเพื5อให้มีความแม่นยําเป็นพิเศษและได้

คณุภาพตามที5ลกูค้ากําหนด บริษัทจะนําชิ �นงานที5ได้รับการตกแต่งโดยพนกังานและได้มีการตรวจสอบคณุภาพแล้วมา
ตกแต่ง เจาะ และเจียรผิวด้วยเครื5องกลงึที5ควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Numerical Control หรือ CNC) ทั �งใน
แบบ 2 แกน และ 3 แกน ในจดุที5กําหนดตามรูปแบบผลติภณัฑ์แตล่ะชนิด เพื5อให้สามารถนําไปประกอบกบัชิ �นงานอื5นตาม
แบบที5กําหนดได้ โดยจะมีฝ่ายตรวจสอบคณุภาพทําการสุม่ตรวจสอบขนาดและลกัษณะชิ �นงานหน้าเครื5องจกัรทกุชั5วโมง 
และมีการตรวจสอบโดยใช้แท่นยึดกําหนดตําแหน่ง (Jig Gauge) เพื5อตรวจสอบขนาดและตําแหน่งของส่วนที5จะใช้
ประกอบกบัชิ �นสว่นอื5นๆวา่เป็นไปตามที5กําหนดทกุชิ �น 

ทั �งนี � บริษัทอาจทําการว่าจ้างบริษัทภายนอกในการตกแต่งชิ �นงานด้วยเครื5องจักร หากชิ �นงานบางส่วน
จําเป็นต้องได้รับการตกแตง่ด้วยเครื5องจกัรที5มีความแมน่ยําเป็นพิเศษ หรือมีลกัษณะที5ต้องการการตกแตง่ที5เครื5องจกัรของ
บริษัทไมส่ามารถดําเนินการได้ หรือกําลงัการผลติของบริษัทไมเ่พียงพอ เป็นต้น 

• การตรวจสอบคณุภาพชิ �นงานสาํเร็จ 
ชิ �นงานที5ได้ผา่นขั �นตอนการตกแตง่ด้วยเครื5องจกัรจะได้รับการสุม่ตรวจคณุภาพโดยละเอียด โดยใช้เครื5องมือวดั 

3 แกน และเครื5องมือตา่งๆ ก่อนที5จะสง่ไปยงัคลงัสนิค้าเพื5อบรรจหีุบหอ่ตอ่ไป 

• การบรรจหีุบหอ่ 
พนกังานแผนกคลงัสินค้าจะทําการตรวจนบัจํานวนสินค้าให้ตรงกับป้ายสินค้า แล้วบรรจุหีบห่อตามที5กําหนด 

เพื5อเตรียมการจดัสง่สนิค้าให้กบัลกูค้าตอ่ไป 
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โดยบริษัทมีมาตรการตรวจสอบต้นทุนโดยกําหนดนโยบายสําหรับการพิจารณาสําหรับรายการสินค้าที5ขาย
ขาดทนุ ซึ5งระบใุห้ฝ่ายบญัชีต้นทนุทําการวิเคราะห์ทกุสิ �นงวดไตรมาส และมีการติดตามผลของรายการสนิค้าที5ขายขาดทนุ
พร้อมรายงานให้แก่ผู้บริหารทกุๆสิ �นเดือน 
2.3.4 การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต 

บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ �นส่วนอลมูิเนียมฉีดขึ �นรูปและชิ �นสว่นสงักะสีฉีดขึ �นรูปตามคําสั5งซื �อของลกูค้า โดยอลมูิเนียม
และสงักะสีซึ5งเป็นวตัถดุิบของบริษัทจะเป็นอลมูิเนียมอลัลอยและสงักะสีอลัลอย ซึ5งอลมูิเนียมและสงักะสีซึ5งมีสว่นผสม
ของธาตอุื5นๆ ทําให้มีลกัษณะและคณุสมบตัิที5แตกต่างกนัตามความเหมาะสมของแต่ละชิ �นงาน ดงันั �น สดัสว่นการสั5งซื �อ
วตัถดุิบจะขึ �นอยูก่บัปริมาณการสั5งซื �อสนิค้าแตล่ะประเภท โดยที5ผา่นมาชิ �นงานสว่นใหญ่ที5บริษัทได้รับคําสั5งซื �อเป็นชิ �นงาน
อลมูิเนียม โดยบริษัทมีการสั5งซื �ออลูมิเนียมจากผู้ จัดจําหน่ายทั �งหมด 7 ราย ซึ5งเป็นผู้จัดจําหน่ายในประเทศทั �งหมด 
เนื5องจากบริษัทมีนโยบายในการกระจายการสั5งซื �อวตัถดุิบเพื5อป้องกนัความเสี5ยงจากการพึ5งพิงผู้จดัจําหน่ายรายใดราย
หนึ5งจึงได้กระจายการสั5งซื �อวตัถดุิบจากผู้จดัจําหนา่ยครั �งละหลายราย โดยปริมาณการสั5งซื �อแตล่ะรายจะแตกต่างกนัตาม
ราคาขายวตัถดุิบที5ผู้จดัจําหนา่ยแต่ละรายเสนอมาซึ5งบริษัทจะได้รับใบเสนอราคาวตัถดุิบจากผู้จดัจําหน่ายแต่ละรายทกุ
เดือน  

ในการจดัหาวตัถดุิบนั �น บริษัทจะให้ความสําคญักบัคณุภาพวตัถดุิบเป็นอย่างมาก ทั �งนี � วตัถดุิบที5สั5งซื �อจะต้อง
อยูใ่นระดบัมาตรฐานตามที5กําหนดไว้ โดยบริษัทจะดําเนินการตรวจสอบคณุภาพวตัถดุิบเบื �องต้นจากใบรับรองคณุภาพ
วตัถดุิบจากผู้จดัจําหนา่ยที5มาพร้อมกบัการนําสง่วตัถดุิบในแตล่ะครั �ง จากนั �นบริษัทจะตดัชิ �นสว่นวตัถดุิบไปตรวจสอบวา่มี
คณุภาพตามมาตรฐานที5ผู้จดัจําหนา่ยแจ้งไว้ตามใบรับรองหรือไม ่โดยมีระยะเวลาการสั5งซื �อสนิค้าประมาณ 1 - 2 วนั  

ในการคัดเลือกผู้ ขายวตัถุดิบนั �น บริษัทจะทําการประเมินผู้ขายวัตถุดิบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินของบริษัท
หรือไม ่แล้วจึงรวบรวมรายชื5อผู้ ที5ผา่นประเมินไว้ในรายชื5อผู้ขายวตัถดุิบ จากนั �น เมื5อจะมีการสั5งซื �อวตัถดุิบดงักลา่ว จะทํา
การเทียบราคาจากผู้ขายวตัถดุิบในรายชื5อที5รวบรวมไว้อยา่งน้อย 2 ราย แล้วจึงทําการคดัเลือกผู้ขายวตัถดุิบที5มีราคาและ
เงื5อนไขที5ดีที5สดุ โดยบริษัทจะทําการประเมินผู้ขายวตัถดุิบทกุปี ปีละครั �ง 
2.3.5 ผลกระทบต่อสิ4งแวดล้อม 

บริษัทตระหนกัถึงผลกระทบที5อาจเกิดขึ �นต่อสิ5งแวดล้อมและมีมาตรการในการป้องกันปัญหามลภาวะต่างๆ 
เพื5อให้แน่ใจว่าการผลิตของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ5งแวดล้อม นอกจากนี �บริษัทยงัได้จดัสรรงบประมาณใน
การดแูลสิ5งแวดล้อมอยา่งเพียงพอ โดยได้สร้างบอ่บําบดันํ �าเสยีภายในโรงงาน และได้วา่จ้างบริษัทภายนอก เข้ามาจดัการ
และกําจดัของเสยีจากกระบวนการผลิตของบริษัท เช่น นํ �ามนัใช้แล้ว ภาชนะปนเปื�อน และกากตะกอนจากการบําบดันํ �า
เสยี เป็นต้น 

 นอกจากนี � บริษัทยงัได้รับการรับรองการจดัการสิ5งแวดล้อมของบริษัทตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2004 
เมื5อวนัที5 15 กรกฎาคม 2551 และยงัได้รับเกียรติบตัรการเป็นสถานประกอบการอตุสาหกรรมที5ดําเนินงานตามหลกัเกณฑ์
ธรรมาภิบาลสิ5งแวดล้อม ในโครงการธรรมาภิบาลสิ5งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และใบรับรองอตุสาหกรรมสีเขียว 
ระดบัที5 3 จากการบริหารจัดการสิ5งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีมาตรการประเมินผล และทบทวนเพื5อการพฒันาอย่าง
ต่อเนื5อง และได้รับรางวลั CSR DIW จากกระทรวงอตุสาหกรรม เมื5อเดือนกนัยายนปี 2556 ซึ5งเทียบเท่ากบั ISO 26000 
เป็นการพฒันาโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบร่วมกนัของสงัคม 
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4.4 งานที4ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
แมพิ่มพ์สาํหรับผลติงานเพื5อจําหนา่ยให้กบัลกูค้า โดยมีมลูคา่จ่ายลว่งหน้า 7, 285,040 บาท เนื5องมาจากการทํา

ข้อตกลงในการชําระคา่สนิค้ามีการแบง่จ่ายเป็นงวด โดยงวดสดุท้ายคืออนมุตัิชิ �นงานเพื5อทําการผลติ 
 

5. ปัจจัยความเสี4ยง 
ปัจจัยความเสี5ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที5อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานและผลประกอบการของ

บริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั และแนวทางในการป้องกนัความเสี5ยง สามารถสรุปได้ดงันี � 
5.1 ความเสี4ยงจากการพึ4งพิงอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและแม่พิมพ์ให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ5ง
ประกอบด้วยอตุสาหกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เท่ากับ 283.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 84.41 ของ
รายได้จากการขายและให้บริการทั �งหมด ทําให้มีบริษัทมีความเสี5ยงที5จะสญูเสียรายได้หากอตุสาหกรรมยานยนต์มีการ
ชะลอตวัลง เช่นผลกระทบจากโครงการรถคนัแรกที5ดงึกําลงัซื �อไปก่อนหน้านี �ทําให้ตลาดของอตุสาหกรรมยานยนต์ ในครึ5ง
ปีแรกของปี 2556 มียอดขายลดลงอยา่งมาก 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทออกแบบสายการผลิตให้มีความยืดหยุ่น สามารถผลิตชิ �นงานได้หลากหลาย และยงัมีการ
เพิ5มเครื5องจกัรในการผลิตให้หลากหลายมากขึ �น จึงมีความสามารถในการผลิตสินค้าให้กับอตุสาหกรรมอื5นเพื5อทดแทน
ยอดสั5งซื �อที5ลดลงจากอตุสาหกรรมยานยนต์ได้ 

สถติิการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในปี 2543 ถงึปี 2556 
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ที5มา: สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

5.2 ความเสี4ยงจากการพึ4งพิงลูกค้ารายใหญ่ 
บริษัทประกอบธุรกิจในลกัษณะผลิตสินค้าตามคําสั5งซื �อของลกูค้า โดยในปี 2556 บริษัทมีลกูค้ารายใหญ่ซึ5งมี

สดัสว่นยอดขายตอ่รายได้จากการขายรวมมากกวา่ร้อยละ 10 จํานวน 3  ราย คิดเป็นสดัสว่นรายได้เท่ากบัร้อยละ 47.18 
ของรายได้จากการขายและให้บริการทั �งหมด โดยในปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีรายได้จากกลุม่ลกูค้าที5
มียอดขายสงูสดุ 10 อนัดบัแรก คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 85.72 ร้อยละ 77.06 ร้อยละ 80.16 และร้อยละ 72.04 ของรายได้
จากการขายและให้บริการทั �งหมด ทําให้รายได้ของบริษัทอาจได้รับผลกระทบหากกลุ่มลกูค้ารายใหญ่ดงักล่าวมีการ
เปลี5ยนแปลงนโยบายในซื �อสนิค้าของบริษัท 
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อยา่งไรก็ตาม กลุม่ลกูค้ารายใหญ่ดงักลา่วได้มีการซื �อสนิค้าบริษัทอยา่งตอ่เนื5องมาเป็นระยะเวลานาน โดยบริษัท
มีการประสานงานกบัลกูค้าอยา่งสมํ5าเสมอเพื5อที5จะทราบแนวโน้มการเปลี5ยนแปลงคําสั5งซื �อสนิค้าจากลกูค้า ซึ5งลกูค้าสว่น
ใหญ่จะมีการประมาณการณ์ยอดผลติลว่งหน้าให้แก่บริษัทเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน จึงทําให้บริษัทสามารถคาดการณ์
การเปลี5ยนแปลงของยอดสั5งซื �อจากลกูค้าแต่ละรายได้ในระดบัหนึ5ง อีกทั �ง บริษัทมีการกําหนดนโยบายด้านสดัสว่นของ
ยอดขายตอ่ลกูค้าแตล่ะรายต้องไมเ่กินร้อยละ 30 ของยอดขายรวม เพื5อป้องกนัผลกระทบตอ่รายได้หากมีการเปลี5ยนแปลง
ยอดผลติของลกูค้ารายใหญ่ 

5.3 ความเสี4ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตชิ �นส่วนเพื5อใช้เป็นส่วนประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์เครื5องใช้ไฟฟ้า 

เครื5องจักรกลเกษตรและอื5นๆ ซึ5งต้องใช้อลมูิเนียมแท่งเป็นวตัถุดิบหลกัซึ5งโดยคิดเป็นสดัส่วนของต้นทุนขายในปี 2556 
ประมาณร้อยละ 33.13 ของต้นทนุขายและให้บริการทั �งหมด โดยในช่วงตั �งแตปี่ 2548 ราคาอลมูิเนียมมีความผนัผวนมาก
ขึ �น โดยจะเห็นได้จากราคาอลมูิเนียมในตลาดโลกที5เพิ5มขึ �นจาก 1,731 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตนัในเดือนมิถนุายน 2548 เป็น 
3,071 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ตนัในเดือนกรกฎาคม 2551 หรือเพิ5มขึ �นร้อยละ 77.40 ในช่วงเวลาดงักลา่ว ซึ5งการเปลี5ยนแปลง
ของราคาวตัถดุิบหลกัเป็นผลมาจากภาวะราคาตลาดโลกตามอปุสงค์และอปุทานของผู้ผลิตและผู้ ใช้โลหะทั5วโลก และ
ปัจจยัอื5นๆ ที5มีผลกระทบต่อราคา เช่น อตัราแลกเปลี5ยน อตัราภาษีนําเข้า เป็นต้น โดยในเดือนธันวาคม 2556 ราคา
อลมูิเนียมในตลาดโลกเทา่กบั 1,739 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ตนั 

ราคาอลมิูเนียมระหว่างเดือนมกราคม 2543 – เดือนธันวาคม 2556 
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      ที5มา: Monthly world prices of commodities and indices, World Bank 

ทั �งนี � บริษัทมีการตกลงกบัลกูค้าบางรายให้สามารถเปลี5ยนแปลงราคาของสนิค้าให้สอดคล้องกบัราคาวตัถดุิบได้ 
เมื5อราคาวตัถดุิบเพิ5มขึ �นจนถึงระดบัตามที5ตกลงไว้ หรือมีการทบทวนราคาขายเป็นระยะตามรอบเวลาที5กําหนด อย่างไรก็
ตาม บริษัทอาจมีความเสี5ยงในกรณีที5 ไมส่ามารถปรับราคาสนิค้าให้สอดคล้องกบัราคาวตัถดุิบที5เปลี5ยนไปได้ทั �งหมด เช่น 
ราคาของวตัถดุิบมิได้เปลี5ยนแปลงจนถึงระดบัที5กําหนดไว้ หรือต้นทนุในการผลิตเพิ5มขึ �นในขณะที5ยงัไม่ถึงรอบระยะเวลา
ทบทวนราคาขาย ทั �งนี � บริษัทได้มีการติดตามความเคลื5อนไหวราคาอลูมิเนียมในตลาดอย่างใกล้ชิด  เพื5อป้องกัน
ผลกระทบจากความผนัผวนดงักลา่ว 

ในด้านของการสั5งซื �ออลมูิเนียมซึ5งวตัถดุิบหลกัในการผลิตนั �น บริษัทได้มีการวางแผนการสั5งซื �อวตัถดุิบลว่งหน้า
ตามแผนการผลิตของบริษัท นอกจากนี �บริษัทได้คดัเลือกผู้จัดจําหน่ายอลมูิเนียมที5มีคณุสมบตัิและคณุภาพตามความ
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ต้องการในการผลติไว้ทั �งสิ �น 7 ราย เพื5อกระจายการสั5งซื �อในแตล่ะงวด เป็นการลดความเสี5ยงจากการขาดแคลนวตัถดุิบใน
การผลติ 

5.4 ความเสี4ยงจากการที4แม่พิมพ์ที4เป็นกรรมสิทธิMของลกูค้าเสื4อมสภาพ 
เนื5องจากแม่พิมพ์ที5บริษัทใช้ผลิตชิ �นงานมีทั �งส่วนที5เป็นกรรมสิทธิxของบริษัทและเป็นกรรมสิทธิxของลูกค้าซึ5ง

แมพิ่มพ์ที5เป็นกรรมสทิธิxของลกูค้านั �นต้องได้รับความยินยอมจากลกูค้าก่อนที5จะสามารถทําการซอ่มแซมหรือจดัทําใหม่ได้
หากแมพิ่มพ์ดงักลา่วเสื5อมสภาพและบริษัทดําเนินการผลติชิ �นงานดงักลา่วตอ่ไปเพื5อรักษาสมัพนัธภาพกบัลกูค้าบริษัทจะ
มีต้นทุนที5เพิ5มขึ �นจากการตกแต่งชิ �นงานเพิ5มเติมหรือชิ �นงานที5ไม่ได้คุณภาพ ซึ5งหากบริษัทใช้เวลาในการซ่อมแซมหรือ
จัดทําแม่พิมพ์ใหม่ล่าช้า เนื5องจากลกูค้าใช้เวลานานในการอนุมตัิหรือผู้ รับจ้างทําแม่พิมพ์จัดทําได้ช้าก็ตาม จะส่งผล
กระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้กําหนดอายกุารใช้งานของแม่พิมพ์และจะทําการติดต่อ
เจรจากบัลกูค้าก่อนที5แมพิ่มพ์จะหมดสภาพ เพื5อให้ลกูค้าทราบเงื5อนไขดงักลา่วและประมาณการณ์ระยะเวลาในการจดัทํา
แมพิ่มพ์ใหมใ่นสว่นที5ลกูค้าอาจมีความลา่ช้าในการอนมุตัิการจดัทําแมพิ่มพ์ใหม ่

5.5 ความเสี4ยงจากการพึ4งพิงผู้บริหารและบุคลากรที4มีประสบการณ์และความสามารถ 
ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที5ต้องอาศยัความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรในการดําเนินงาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ5งในด้านการออกแบบแม่พิมพ์ ซึ5งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นไปได้ในการผลิต คุณภาพของ
ชิ �นงาน และของเสยีที5อาจจะเกิดขึ �นจากการผลติ ซึ5งต้องอาศยัความรู้ และความชํานาญเฉพาะด้านของบคุลการเป็นหลกั 
โดยเฉพาะวิศวกรผู้ เชี5ยวชาญในด้านการออกแบบแมพิ่มพ์ที5มีประสบการณ์ การสญูเสียบคุลากรเหลา่นี �ย่อมสง่ผลกระทบ
ตอ่การดําเนินงานและความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท ซึ5ง ณ วนัที5 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีบคุลากรที5มีความรู้
และทักษะในการออกแบบแม่พิมพ์จํานวน 7 คน โดยมีระยะเวลาในการทํางานกับบริษัทเฉลี5ยกว่า 6 ปี และมี
ประสบการณ์ทํางานด้านแมพิ่มพ์เฉลี5ยมากกวา่ 15 ปี  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการมอบหมายหน้าที5และความรับผิดชอบในการทํางานให้แก่ผู้บริหารท่านอื5น และ
พนกังานแตล่ะฝ่ายงานอยา่งชดัเจน มีระบบการจดัเก็บข้อมลูและฐานข้อมลูที5ดี ตลอดจนมีการแลกเปลี5ยนข้อมลูข่าวสาร
ตา่งๆ ที5เกี5ยวข้องระหว่างผู้บริหารและพนกังานบริษัทอย่างสมํ5าเสมอ รวมทั �งมีการฝึกอบรมพนกังานให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจด้านคณุภาพและมาตรฐานการตรวจสอบต่างๆ และส่งพนกังานเข้ารับการอบรมภายนอก เป็นการลงทุนด้านการ
พฒันาบคุลากรของบริษัท ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานของบริษัทเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะความรู้และทกัษะใน
การออกแบบแมพิ่มพ์ ซึ5งบริษัทได้จดัการให้มีการถ่ายทอดความรู้ทั �งในหนว่ยงานและจดัให้มีการฝึกอบรมภายนอกบริษัท 
ซึ5งสามารถลดความเสี5ยงจากการพึ5งพิงผู้บริหารและบคุลากรหลกัของบริษัทได้ 

5.6 ความเสี4ยงจากการควบคุมคุณภาพ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหนึ5งในปัจจัยที5สําคัญในอุตสาหกรรมการยานยนต์ที5ผู้ ผลิตรถยนต์และ

รถจกัรยานยนต์ให้ความสาํคญัเป็นอยา่งมาก เนื5องจากจะมีผลโดยตรงทั �งด้านชื5อเสยีงและยอดขายของผู้ผลิตรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ดงักลา่วโดยตรง  ซึ5งความผิดพลาดในด้านคณุภาพนั �น อาจทําให้บริษัทสญูเสียลกูค้า และอาจถกูยกเลิก
สญัญาหากไมส่ามารถผลติผลติภณัฑ์ได้ตามมาตรฐาน ซึ5งจะกระทบต่อผลการดําเนินงานและความน่าเชื5อถือของบริษัท
ในอตุสาหกรรม ด้วยเหตนีุ �บริษัทจึงได้ตั �งเป้าหมายที5จะลดข้อผิดพลาดในด้านคณุภาพของผลติภณัฑ์โดยกําหนด KPI ด้าน
ของเสยีอยา่งชดัเจน อีกทั �งบริษัทได้เน้นถึงความสาํคญัด้านคณุภาพโดยได้ลงทนุในอปุกรณ์สาํหรับตรวจสอบและควบคมุ
คณุภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที5ลกูค้ากําหนดไว้ เพื5อสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า นอกจากนี �บริษัทได้รับการ
รับรองระบบมาตรฐานคณุภาพ  ISO/TS 16949 ในปี 2548 โดยในช่วงปี 2555 และปี 2556 บริษัทได้รับการแจ้งปัญหา
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สินค้าและส่งสินค้าทดแทนหรือออกใบลดหนี �ในสดัส่วนร้อยละ 2.81 และร้อยละ 1.31 จากรายได้ในการขายชิ �นส่วน
อลมูิเนียมและสงักะสใีนช่วงเวลาเดียวกนั ตามลาํดบั 

5.7 ความเสี4ยงจากการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศและการเปลี4ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล 
เนื5องจากบริษัททําธุรกิจเกี5ยวเนื5องกบัการผลติและจําหนา่ยชิ �นสว่นยานยนต์ บริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบทั �งใน

เชิงบวกและในเชิงลบจากการเปลี5ยนแปลงของภาษีศลุกากรและการกีดกนัทางการค้า เช่น การเปลี5ยนแปลงภาษีนําเข้า
ของชิ �นสว่นยานยนต์จะกระทบความสามารถของบริษัทในการแข่งขนักบัผู้ผลิตจากต่างประเทศ ยกตวัอย่างเช่น การลด
ภาษีนําเข้าชิ �นส่วนอาจทําให้คู่แข่งต่างประเทศสามารถแข่งขนักับบริษัททางด้านราคาและต้นทุนได้มากขึ �น ทั �งนี � ใน
ปัจจุบนัรัฐบาลได้มีการตกลงกบัประเทศในอาเซียนเกี5ยวกับการเปิดเสรีของอตุสาหกรรมรถยนต์ภายใต้สนธิสญัญาการ
เปิดเสรีทางการค้า AFTA ภายใต้ข้อตกลงสทิธิพิเศษทางภาษีปกติ (CEPT) ซึ5งการเปิดเสรีภายใต้ระบบ AFTA ทําให้ภาษี
ศลุกากรสําหรับชิ �นส่วนรถยนต์ที5ผลิตภายในอาเซียน ลดเหลือร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 5 และคาดว่าจะทําให้ประเทศคู่ค้า
ภายในอาเซียนใช้ประโยชน์ทางภาษีนี �เพื5อเพิ5มการค้าระหว่างกนั นอกจากนี � การวมกลุม่กนัทางเศรษฐกิจของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ในปี 2558 จะทําให้อตัราภาษีระหว่างประเทศในกลุ่ม
สมาชิกลดลงเหลือร้อยละ 0 ซึ5งแม้ว่ามาตรการนี �จะช่วยบริษัทในด้านการส่งออกสินค้าไปขายในประเทศคู่ค้าภายใน
อาเซียน แตใ่นทางกลบักนัคูแ่ขง่จากตา่งประเทศก็สามารถเข้ามาแขง่ขนัในประเทศไทยได้เพิ5มมากขึ �น  นอกจากนี �ความไม่
แน่นอนทางการเมืองที5เกิดขึ �นภายในประเทศ ซึ5งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความต่อเนื5องของนโยบาย 
รวมทั �งปัญหาอุทกภยัที5เกิดขึ �นในช่วงปลายปี 2554 อาจสง่ผลถึงการตดัสินใจในการลงทุน หรือย้ายฐานการผลิตไปใน
ประเทศที5มีเสถียรภาพสูงกว่า หรือมีต้นทุนการผลิตที5ตํ5ากว่า อีกทั �ง ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริม
อตุสาหกรรมรถยนต์อยา่งตอ่เนื5อง ไมว่า่จะเป็นโครการลดภาษีสาํหรับรถยนต์อีโคคาร์ รถยนต์พลงังานร่วมที5ให้ก๊าชเอ็นจีวี
ร่วมกับนํ �ามนั รถยนต์ไฮบริด และรถยนต์ที5ใช้แก๊สโซฮอล์อี 85 เป็นต้น ซึ5งเป็นปัจจัยสําคญัต่อทิศทางของอุตสาหกรรม
รถยนต์ไทยในระยะยาว  ซึ5งหากมีการเปลี5ยนแปลงในนโยบายดงักลา่ว จะสง่ผลกระทบโดยตรงต่ออตุสาหกรรมยานยนต์
ซึ5งเป็นกลุ่มลูกค้าหลกัของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มุ่งเน้นในการพฒันาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และทกัษะของ
บคุคลากรอยา่ง เช่น การสง่บคุลากรเข้าร่วมอบรม สมัมนาตา่งๆ รวมทั �งบริษัทยงัได้จดัตั �งศนูย์การเรียนรู้ภายในบริษัท เพื5อ
เป็นแหลง่ความรู้ด้านเทคโนโลยีในภาคอตุสาหกรรมและการผลติ และให้เกิดการเรียนรู้ การพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนื5อง
เพื5อเพิ5มความสามารถในการแข่งขนัและเตรียมความพร้อมสําหรับภาวะการแข่งขนัที5รุนแรงมากขึ �น และสามารถรองรับ
การผลติของกลุม่อตุสาหกรรมที5หลากหลายมากขึ �น  

5.8 ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน 
ปัจจุบนัสถานประกอบการต่างๆมีการแข่งขนัในการจ้างแรงงานที5มีทกัษะ ทําให้บริษัทมีความเสี5ยงที5จะขาด

แคลนแรงงานในการดําเนินงานหรือต้องวา่จ้างพนกังานในอตัราคา่ตอบแทนที5สงู อีกทั �งนโยบายเพิ5มคา่แรงขั �นตํ5าเป็น 300 
บาท จะส่งผลให้อตัราค่าตอบแทนพนกังานโดยเฉลี5ยสงูขึ �น หรืออาจจะสญูเสียแรงงานที5มีทกัษะได้ ซึ5งจะสง่ผลกระทบ
โดยตรงต่อการดําเนินงานของบริษัท โดยต้นทนุขายในสว่นของค่าแรงและค่าตอบแทนพนกังานในปี 2555 และปี 2556 
คิดเป็นสดัสว่นเทา่กบัร้อยละ 18.06 และร้อยละ 17.22 ของต้นทนุขายและให้บริการทั �งหมด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนับริษัท
ได้คํานึงถึงสวสัดิภาพของพนกังาน โดยมีสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหาร ค่าอาหารกลางวนั ค่าเดินทาง และรถรับส่ง
พนกังาน เป็นต้น เพื5อป้องกันการเคลื5อนย้ายแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที5ใช้ทกัษะซึ5งเป็นกําลงัสําคญัของบริษัท ทั �งนี �
บริษัทยงัสามารถวา่จ้างสถานประกอบการอื5นในการดําเนินงานที5ต้องใช้แรงงานเป็นหลกั เช่น งานตกแต่งชิ �นงาน เป็นต้น 
เพื5อเพิ5มความยืดหยุน่ในการผลติและลดผลกระทบจากการแขง่ขนัด้านแรงงาน 
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5.9 ความเสี4ยงจากการที4กลุ่มผู้ถอืหุ้นใหญ่ทาํธุรกิจที4ใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท 
เนื5องจากกลุ่มปิ5 นทอง ซึ5งเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 36.04 ของทุนจดทะเบียนชําระ                            

ณ วนัที5 12 กมุภาพนัธ์ 2557 ซึ5งประกอบด้วยบริษัทที5ดําเนินธุรกิจผลติชิ �นสว่นยานยนต์เช่นเดียวกบับริษัท ดงันี � 
ชื4อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ฟตุาบะ เจทีดบับลวิ(ประเทศไทย) จํากดั ผลติชิ �นสว่นวสัด ุและสว่นประกอบสาํหรับแมพิ่มพ์โลหะ 

บริษัท เอ็กซ์เซลเมทลัฟอจจิ �ง จํากดั ผลติชิ �นสว่นยานยนต์ เครื5องมือกล เครื5องทุน่แรงทกุชนิด 

โดยการปั �มชิ �นงาน 

บริษัท จฑุาวรรณ โมลเิทค (ไทยแลนด์) จํากดั ผลติและจําหนา่ยสายไฟแบบม้วนกลบัได้และสปริงสาํหรับ

เครื5องดดูฝุ่ น 

บริษัท ไทยอินดสัเตรียลพาร์ท จํากดั ผลติชิ �นสว่นอปุกรณ์เครื5องใช้ไฟฟ้า ชิ �นสว่นยานยนต์ด้วย

การขึ �นรูปด้วยวธีิอดัด้วยความร้อน (Hot Press) และอดั

แบบเย็น (Cold Press) 

บริษัท จฑุาวรรณ เมทลัแลบ็ จํากดั ชบุแข็งโลหะทกุชนิด 

บริษัท เอส.เค.เจ เมตลั อินดสัตรีส์ จํากดั ผลติเพลา และลวดสแตนเลส 

บริษัท อาร์คิเท็ค เมทลั เวิร์ค จํากดั ออกแบบและผลติผลติภณัฑ์สแตนเลส 

 
เนื5องจากบริษัทในกลุม่ปิ5 นทองมีกระบวนการผลติและใช้วตัถดุิบที5แตกต่างจากของบริษัท ซึ5งแต่ละกระบวนการ

จะมีความเหมาะสมกับประเภทของชิ �นงานที5ต่างกัน และได้ชิ �นงานที5มีคุณสมบตัิแตกต่างกัน จึงไม่มีความเสี5ยงที5กลุ่ม
บริษัทดงักลา่วจะมีการดําเนินงานที5แขง่ขนักบับริษัท แตเ่ป็นการสนบัสนนุกนัในด้านการเปิดโอกาสให้ได้พบปะลกูค้าที5เคย
ใช้บริการกลุม่บริษัทดงักลา่วและมีความสนใจผลิตผลิตภณัฑ์ที5บริษัทดําเนินการอยู่ เป็นการเพิ5มโอกาสทางธุรกิจให้กับ
บริษัทด้วย 
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6.  ข้อมูลทั4วไปและข้อมูลสาํคัญอื4น 

6.1 ข้อมูลทั4วไป 
 

ชื5อบริษัทภาษาไทย   : บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
ชื5อบริษัทภาษาองักฤษ  : Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited 
เลขทะเบียนบริษัทที5  : 0107552000235 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลติชิ �นสว่นอลมูิเนียมฉีดขึ �นรูปและชิ �นสว่นสงักะสฉีีดขึ �น

รูป 
ที5ตั �งสาํนกังานใหญ่ : 3/14 หมู ่2 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ตําบลหนองบวั อาํเภอบ้าน คา่ย 

จงัหวดัระยอง 21120 
โทรศพัท์    : 038-961-877-80 
โทรสาร    : 038-961-624 
Homepage   : http://sankothai.net 
ทนุจดทะเบียน   : 113,000,000 บาท 
ทนุที5เรียกชําระแล้ว   : 110,362,391.50 บาท 
มลุคา่ที5ตราไว้หุ้นละ  : 0.50 บาท 
 
 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์   บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เลขที5 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 02- 229-2800 โทรสาร. 02-654-5642 

ผู้สอบบญัชี    บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
100/19 ชั �นที5 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

ที5ปรึกษากฎหมาย    บริษัท เอเค แอนด์ เอ ที5ปรึกษากฎหมาย จํากดั 
สาํนกังานใหญ่ 80/2 ตรอกเสถียร ถนนตะนาว  
แขวงศาลเจ้าพอ่เสอื เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศพัท์ 02-622-0200 โทรสาร 02-622-0199 

 

 

 



บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ANNUAL REPORT 2013 

 

37 | P a g e  

 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  
7.1 จํานวนทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว 

1) หุ้นสามัญของบริษัท 
บริษัทมีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 113,000,000 บาท (หนึ5งร้อยสบิสามล้านบาท) แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 

226,000,000 หุ้น (สองร้อยยี5สบิหกล้านหุ้น) มลูคา่หุ้นที5ตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) โดยปัจจบุนัมีทนุจด

ทะเบียนชําระแล้วเทา่กบั 110,362,391.50 บาท (หนึ5งร้อยสบิล้านสามแสนหกหมื5นสองพนัสามร้อยเก้าสบิเอ็ดบาทห้าสบิ

สตางค์) 

2) ใบสาํคัญแสดงสทิธิที4จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัท 
ที5ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที5 1/2555 จดัขึ �นเมื5อวนัที5 30 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติอนมุตักิารออกและจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธิที5จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท ประเภทระบชืุ5อผู้ ถือและไมส่ามารถโอนเปลี5ยนมอืได้ให้แก่กรรมการและ

พนกังานของบริษัท (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ”) จํานวน 6,000,000 หนว่ย ซึ5งจะทําการจดัสรรพร้อมกบัการเสนอขายหุ้น

สามญัแก่ประชาชนทั5วไปในครั �งนี �โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทตอ่หนว่ย และใบสาํคญัแสดงสทิธิมอีาย ุ5 ปี นบัแตว่นัที5ออก

และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยมีสทิธิซื �อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สทิธิ 0.50 บาท

ตอ่หุ้น (เว้นแตจ่ะมกีารปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และเงื5อนไขที5กําหนด) มีการกําหนดเงื5อนไขในการใช้สทิธิ โดยนบัจากวนัที5

ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ 0.5 ปี ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิครั �งแรกได้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิทั �งหมดที5ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับการจดัสรรจากบริษัท และในทกุ ๆ 12 เดือน หลงัจาก

การใช้สทิธิครั �งแรก ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิได้ไมเ่กินร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และ ร้อยละ 100 ของใบสาํคญั

แสดงสทิธิทั �งหมดที5ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับจดัสรรจากบริษัท ตามลาํดบั ซึ5งจะทําให้ทนุจดทะเบียนและ

ชําระแล้วของบริษัทเทา่กบั 113,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัทั �งหมด 226,000,000 หุ้น มลูคา่ที5ตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาท ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ5มทนุแก่ประชาชนทั5วไปในครั �งนี �และการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิที5

ออกให้แกก่รรมการและพนกังานของบริษัททั �งหมด 

7.2 ผู้ถอืหุ้นของบริษัท ที4มีชื4อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้น ณ วันที4 12 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วย 
 

ลาํดับ รายชื4อ 
ณ วันที4 12 กุมภาพันธ์ 2557 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มปิ4 นทอง1/ 

- บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั 

- บริษัท โกลบอล เรียลลติี � จํากดั 

79,540,800 

30,004,200 

20,000,000 

36.04 
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ลาํดับ รายชื4อ 
ณ วันที4 12 กุมภาพันธ์ 2557 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

- บริษัท เจทีดบับลวิ แอ็ซเซท จํากดั 

- บริษัท ปิ5 นทองดีเวลลอฟเม้นท์ จํากดั 

- นางสมศรี ดวงประทีป 

- นายนาโอะฮิโร ฮามาดา 

- นายสเุรนทร์ สวุรรณวงศ์กิจ 

- นายสมชาย เบ็ญจาศิริโรจน์ 

- นายสจิุนต์ เรียนวิริยะกิจ 

- นางสาวอรุณี เลื5อมประพางกลู 

- นายเกียรตศิกัดิx จิระขจรวงศ์ 

- นางนภาพร กาญจนทว ี

- นายสขุชาย วิวฒันวฒุวิงศ์ 

- นายสมพงษ์ เวสารัชศาต 

- นางสาวนานา ปัทมวรกลุชยั 

- นายโชคชยั วชัรนิรันดร์กลุ 

- นายชนินทร์ ผู้ พิพฒัน์หิรัญกลุ 

- นางสาวมาล ีจรัสวฒุวิงศ์ 

- นายพีร์ ปัทมวรกลุชยั 

- นางสาววนิดา เกษสดุาภรณ์ศกัดิx 

- นางลกัษณา คล้ายไทย 

16,579,200 

5,000,000 

2,000,000 

2,000,000 

1,100,000 

500,000 

500,000 

272,200 

200,000 

200,000 

200,000 

160,000 

150,200 

150,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

75,000 
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ลาํดับ รายชื4อ 
ณ วันที4 12 กุมภาพันธ์ 2557 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

- นายอํานวย สามพนัพว่ง 50,000 

2 กลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จาํกัด2/ 

- นายณรงค์ อิงค์ธเนศ 

- นายโสภณ บญุยรัตพนัธุ์ 

- นายวงศ์ชยั หฤษฎีชวลติ 

- นายธงชยั พรรควฒันชยั 

- นางศรัณยา เบ็ญเราะมาน 

49,200,000 

26,490,600 

2,411,100 

458,700 

229,300 

116,656 

13.46 

 

3 กลุ่มนายมาซามิ คัตซูโมโต 

- นายมาซามิ คตัซูโมโต 

- นายชิเกฮิโร คตัซูโมโต 

36,031,075 

36,030,875 

200 

16.32 

 

4 นายอนชุา แสงเจริญวนากลุ 4,810,000 2.18 

5 นางสพิุชฌาย์ วาสประเสริฐสขุ 3,000,000 1.36 

6 นายกษม ศิริรังสรรค์กลุ 2,764,900 1.25 

7 นางขนัทอง อดุมมหนัติสขุ 2,000,000 0.91 

8 

9 

10 

11 

นางสาวเจริญสขุ ไกรวงศ์ 

นายสมศกัดิx วิระวณิชย์ชยั 

นางสาวภารตี วิระวณิชย์ชยั 

ประชาชนทั5วไป 

1,765,000 

1,658,600 

1,300,000 

58,148,052 

0.80 

0.75 

0.59 

26.34 

รวม 220,724,783 100.00 
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หมายเหต:ุ 1/กลุม่ปิ5 นทอง อยูภ่ายใต้การควบคมุของกลุม่ตระกลูปัทมวรกลุชยั โดยมีผู้ ถือหุ้นหลกัประกอบด้วย นายพีร์ 

ปัทมวรกลุชยั และนางสาวนานา ปัทมวรกลุชยั ประกอบธุรกิจนิคมอตุสาหกรรม ธุรกิจเหลก็และโลหะ ธุรกิจ

ชิ �นสว่นสาํหรับภาคอตุสาหกรรม และธุรกิจขนสง่และรถเชา่ 

 2/กลุม่บริษัท วเีน็ท แคปปิทอล จํากดั ประกอบด้วยบริษัทในกลุม่ซึ5งดาํเนินธุรกิจให้การสนบัสนนุด้านเงินทนุและ

ให้คําปรึกษา และธุรกิจเกี5ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ 

 

8. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไม่ตํ5ากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงิน

ได้นิติบุคคลและทุนสํารองต่างๆ ทั �งหมดแล้ว ซึ5งการจ่ายเงินปันผลนั �นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะ

การเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจําเป็น ความเหมาะสมอื5นใดในอนาคต และปัจจัยอื5นๆ ที5เกี5ยวข้องในการ

บริหารงานของบริษัท ตามที5คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั �งนี � การดําเนินการดงักลา่วจะต้อง

ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทซึ5งพิจารณาเรื5องการจ่ายเงินปันผลต้องนําเสนอที5ประชุมผู้ ถือ

หุ้นเพื5อขออนมุตัิ ยกเว้น กรณีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุตัิให้ดําเนินการได้ เมื5อเห็น

วา่บริษัทมีกําไรสมควรพอที5จะจ่ายโดยไมม่ีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท แล้วรายงานให้ที5ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ

ในการประชมุคราวตอ่ไป 
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9.  โครงสร้างการจัดการ    
 9.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ณ วนัที5  31 ธนัวาคม 2556 มีจํานวนทั �งสิ �น 8 ทา่น ซึ5งประกอบด้วย 

ชื4อ – สกุล ตาํแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จาํนวนครั�งการ
ประชุม 

จาํนวนครั�งที4เข้าร่วม
ประชุม 

1. นายมาซามิ  คตัซูโมโต ประธานกรรมการ 4 4 

2. นายนาโอะฮิโร/1 ฮามาดา กรรมการ 4 3 

3. นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล กรรมการ 4 4 

4. นางสมศรี/1 ดวงประทีป กรรมการ 4 4 

5. นายโสภณ/2 บณุยรัตพนัธุ์ กรรมการ 4 4 

6. นางสาววลยั

ภรณ์ 

กณิกนนัต์ กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

4 4 

7. นายนิพนัธ์ ตั �งพิรุฬห์

ธรรม 

กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 4 4 

8. นายสนัต ิ เนียมนิล กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

4 4 

 หมายเหต ุ 1/นางสมศรี ดวงประทีป และนายนาโอะฮิโร ฮามาดา เป็นกรรมการที5เป็นตวัแทนจากกลุม่ปิ5 นทอง 
  /2นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ เป็นกรรมการที5เป็นตวัแทนจากกลุม่บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จํากดั 

  โดยมีนางสาวสกลุทิพย์ หอ่มณีทําหน้าที5เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการซึ5งมีอํานาจลงลายมือชื5อแทนบริษัท 
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท คือ นายมาซามิ คตัซูโมโต และนายนาโอะฮิโร ฮามาดา ลงลายมือชื5อ

ร่วมกนัเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษัท และให้นายมาซามิ คตัซูโมโต และนายนาโอะฮิโร ฮามาดา คนใดคน

หนึ5งลงลายมือชื5อร่วมกนักบันายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ร่วมกนัเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษัทในเอกสารตา่งๆที5

ใช้ยื5นตอ่หนว่ยงานราชการ หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ สมาคม สถาบนั คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2556 มีจํานวนทั �งสิ �น 3 ทา่น ซึ5งประกอบด้วย 

ชื4อ – สกุล ตาํแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จาํนวนครั�งการ
ประชุม 

จาํนวนครั�งที4เข้าร่วม
ประชุม 

นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์* ประธานกรรมการตรวจสอบ 5 5 

นายนิพนัธ์ ตั �งพิรุฬห์ธรรม กรรมการตรวจสอบ 5 5 

นายสนัต ิ เนียมนิล กรรมการตรวจสอบ 5 5 

หมายเหต ุ: *นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์เป็นกรรมการตรวจสอบที5มีความรู้ความสามารถเพียงพอที5จะสามารถทําหน้าที5
ในการสอบทานความนา่เชื5อถือของงบการเงินได้ โดยสาํเร็จการศกึษา ระดบัปริญญาตรี สาขาบญัชี และประกาศนียบตัร
ขั �นสงูทางการสอบบญัชี และมีประสบการณ์ทํางานในด้านการเป็นที5ปรึกษาทางด้านบญัชี เช่น เป็นที5ปรึกษาทางด้าน
บญัชีให้แก่บริษัท เอสซี ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จํากดั และบริษัท ไอซิ5น คลทัช์ ดิสค์ เป็นต้น 

โดยมีการแตง่ตั �งนางสาวพิมพศิริพฒัน์ จรรยผล มาทําหน้าที5เป็นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 9.2 คณะผู้บริหาร 

คณะผู้บริหาร ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2556 มจํีานวนทั �งสิ �น 4 ทา่น ซึ5งประกอบด้วย 
ชื4อ – สกุล ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

นายมาซาม ิ คตัซูโมโต ประธานเจ้าหน้าที5บริหารและผู้อํานวยการฝ่าย

ขายและการตลาดในประเทศ 

 

นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล รองประธานเจ้าหน้าที5บริหารและผู้อํานวยการ

ฝ่ายขายและการตลาดตา่งประเทศและ

ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานทั5วไป 

 

นายชิเกฮิโร คตัซูโมโต ที5ปรึกษาด้านการขายและการตลาด  

นายประถม  ตอ่ฑีฆะ ผู้อํานวยการฝ่ายโรงงาน  
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คณะผู้บริหาร ณ วนัที5 31 มีนาคม 2556 มจํีานวนทั �งสิ �น 5 ทา่น ซึ5งประกอบด้วย 
ชื4อ – สกุล ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

นายมาซาม ิ คตัซูโมโต ประธานเจ้าหน้าที5บริหารและผู้อํานวยการฝ่าย

ขายและการตลาดในประเทศ 

 

นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล รองประธานเจ้าหน้าที5บริหารและผู้อํานวยการ

ฝ่ายขายและการตลาดตา่งประเทศและ

ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานทั5วไป 

 

นายชิเกฮิโร คตัซูโมโต ที5ปรึกษาด้านการขายและการตลาด  

นายประถม  ตอ่ฑีฆะ ผู้อํานวยการฝ่ายโรงงาน  

นางสาวพิมศิริพฒัน์ จรรยผล รักษาการผู้อํานวยการผา่ยบญัชีและการเงิน แตง่ตั �งใหม ่ 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที5ของประธานเจ้าหน้าที5บริหาร  

1. เป็นผู้บริหารจดัการและควบคมุดแูลการดําเนินกิจการที5เกี5ยวข้องกบัการบริหารงานทั5วไปของบริษัท 
2. ดําเนินการตามที5คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมาย 
3. มีอํานาจจ้าง แตง่ตั �ง โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง กําหนดอตัราคา่จ้าง ให้บําเหน็จรางวลั ปรับขึ �นเงินเดือน 

คา่ตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังานทั �งหมดของบริษัทตั �งแตต่ําแหนง่รองประธานเจ้าหน้าที5บริหารลงไป 
4. มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิรายการกู้ยืมเงินระยะสั �น ภายในวงเงินสาํหรับแตล่ะรายการที5ไมเ่กิน 20 ล้านบาท

ตอ่ปี  
5. มีอํานาจแกก่ารดาํเนินการใดๆในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติและอนัจําเป็นแก่การบริหารกิจการ

ของบริษัทเป็นการทั5วไป ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 
1) การขายและการให้บริการ เช่น การอนมุตักิารขายสนิค้า การอนมุตัใิห้ทําสญัญารับจ้างทําของ

ตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ภายในวงเงินตอ่ลกูค้ารายละไมเ่กิน 10 ล้านบาทตอ่เดือน 
2) การจดัซื �อวตัถดุิบ ภายในวงเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาทตอ่รายตอ่เดือน 
3) การวา่จ้างทําของ เช่น แมพิ่มพ์ เป็นต้น ภายในวงเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาทตอ่รายตอ่เดือน 
4) การวา่จ้างช่วง ภายในวงเงินไมเ่กิน 2 ล้านบาทตอ่รายตอ่เดือน 
5) การใช้จา่ยเงินในการบริหารงานทกุประเภทที5เป็นคา่ใช้จ่ายในการผลติอื5นๆ ไมเ่กิน 2 ล้านบาทตอ่ราย

ตอ่เดือน 
6) การอนมุตักิารซอ่มแซมเครื5องจกัร/สาธารณปูโภคตา่งๆ ภายในวงเงินไมเ่กิน 2 ล้านบาทตอ่รายตอ่

เดือน 
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7) การเช่าเครื5องจกัรอปุกรณ์ในการผลติ/คา่เชา่รถขนสง่พนกังาน/คา่เช่ารถขนสง่สนิค้า/วสัดอุปุกรณ์/
เครื5องมือเครื5องใช้ตา่งๆ รวมถึงการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ภายในวงเงินไมเ่กิน 1 แสนบาทตอ่รายตอ่
เดือน 

8) มีอํานาจอนมุตัิ การดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะเป็นการลงทนุในโครงการที5เกี5ยวกบัการพฒันาระบบ
การผลติหรือซื �อเครื5องจกัร ที5มีมลูคา่ไมเ่กิน 7 ล้านบาทตอ่ปี 

6. มีอํานาจออกคําสั5ง ระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพื5อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพื5อรักษาระเบียบวินยัการทํางานภายในองค์กร 

7. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัทตอ่บคุคลภายนอกในกิจการที5เกี5ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท 

8. อนมุตัิการแตง่ตั �งที5ปรึกษาด้านตา่งๆ ที5จําเป็นตอ่การดําเนินงาน 
9. ปฏิบตัิหน้าที5อื5นๆ ตามที5ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป 
การอนมุตัิเพื5อดําเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที5บริหารให้ดําเนินการเพื5อเข้าทํารายการ

ดงักล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการดําเนินการเพื5อเข้าทํารายการที5ทําให้ประธานเจ้าหน้าที5บริหารหรือผู้ รับ

มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที5บริหารสามารถดําเนินการอนมุตัิเพื5อเข้าทํารายการที5ตนหรือบคุคลที5อาจมีความขดัแย้ง 

มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื5นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ5งการอนมุตัิดําเนินการเพื5อเข้าทํา

รายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที5ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที5ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื5อพิจารณาและอนมุตัิ และ

สอบทานรายการดงักล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบงัคบัของบริษัทและตามที5สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที5ของรองประธานเจ้าหน้าที5บริหาร 

1. เสนอแผนและแนวทางการบริหารให้แก่ประธานเจ้าหน้าที5บริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
2. วางแผนและควบคมุดแูลการดาํเนินกิจการและบริหารงานและบริษัทตามแผนงานและงบประมาณ 
3. สรุปผลการดําเนินงานเพื5อนําเสนอเจ้าหน้าที5บริหารและคณะกรรมการบริษัท 
4. ดําเนินกิจการที5เกี5ยวข้องกบัการบริหารงานทั5วไปของบริษัทหรือกิจการอื5นๆตามที5ประธานเจ้าหน้าที5บริหาร 

หรือคณะกรรมการบริษัทกําหนด 
5. รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที5บริหารในการจ้าง แตง่ตั �ง โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง กําหนดอตัรา

คา่จ้าง ให้บําเหน็จรางวลั ปรับขึ �นเงินเดือน คา่ตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังานทั �งหมดของบริษัทในตําแหนง่
ตํ5ากวา่ระดบัรองประธานเจ้าหน้าที5บริหาร 

6. รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที5บริหารในการอนมุตัิการจดัซื �อจดัจ้างซึ5งทรัพย์สนิและบริการเพื5อ
ประโยชน์ของบริษัท 

 
ทั �งนี � การมอบหมายอาํนาจหน้าที5และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที5บริหารดงักลา่วข้างต้นนั �นต้องอยู่

ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท ทั �งนี � รองประธานเจ้าหน้าที5บริหารไมม่ีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ใน/หรือเกี5ยวกบัรายการที5เกี5ยวโยงกนั รายการได้มาจําหนา่ยไปซึ5งสนิทรัพย์ที5สาํคญัของบริษัท และ/หรือ 
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รายการหรือเรื5องที5รองประธานเจ้าหน้าที5บริหารหรือบคุคลที5อาจมคีวามขดัแย้งมีสว่นได้เสยี หรืออาจมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื5นใดที5จะทําขึ �นกบับริษัทและบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) ในกรณีดงักลา่ว ให้รองประธานเจ้าหน้าที5บริหารนําเสนอ
เรื5องดงักลา่วตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที5ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื5อพิจารณาอนมุตัิ
ตอ่ไป 
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9.3 เลขานุการบริษัท  

   คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแตง่ตั �งให้นางสาวสกลุทิพย์ ห่อมณี ดํารงตําแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัท ตั �งแต่

วนัที5 18 กนัยายน 2552 โดยคณุสมบตัิของผู้ดํารงตําแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 ในแบบแสดงรายการ 56-1 

 
 9.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
      1. ค่าตอบแทนที4เป็นตวัเงนิ 

ก. คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 
ที5ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื5อวนัที5 11 เมษายน 2556 ได้มีมติอนมุตัิการกําหนด

คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 โดยมีรายละเอียดดงันี � 

รายนามคณะกรรมการ จาํนวนค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 

     คา่เบี �ยประชมุคณะกรรมการบริษัท1/ 

 
5,000 บาทตอ่ครั �ง 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

     คา่เบี �ยประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

     คา่ตอบแทนรายเดือน 

 
5,000 บาทตอ่ครั �ง 
5,000 บาทตอ่เดือน 

หมายเหต ุ : 1/กําหนดให้เริ5มจ่ายค่าเบี �ยประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื5อหุ้นสามญัของบริษัทได้จดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว  

ในปี 2556 ประกอบด้วยเบี �ยประชมุ ซึ5งจ่ายตามจํานวนครั �งที5เข้าประชมุ ดงันี � 

ชื4อ - สกุล 

   

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ตามจาํนวนครั�งที4เข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนราย

เดือน 

รวม 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

1. นายมาซาม ิ คตัซูโมโต 5,000 -  5,000 

2. นายนาโอะฮิโร ฮามาดา 5,000 -  5,000 
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ชื4อ - สกุล 

   

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ตามจาํนวนครั�งที4เข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนราย

เดือน 

รวม 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

3. นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล 5,000 -  5,000 

4. นางสมศรี ดวงประทีป 
5,000 -  5,000 

5. นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ 
5,000 -  5,000 

6. นางสาววลยัภรณ์   กณิกนนัต์ 
- 25,000 60,000 85,000 

7. นายนิพนัธ์ ตั �งพิรุฬห์ธรรม 
- 25,000 60,000 85,000 

8. นายสนัต ิ เนียมนิล 
- 25,000 60,000 85,000 

 

ข. คา่ตอบแทนผู้บริหาร 
  ในปี 2556 บริษัทได้จา่ยคา่ตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนสั ให้กบัผู้บริหารจํานวน 5 ราย 

รวมทั �งสิ �น 9.65 ล้านบาท 

2. ค่าตอบแทนอื4นที4ไม่ใช่ตวัเงนิ 
ที5ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที5 1/2555 จดัขึ �นเมื5อวนัที5 30 พฤษภาคม 2555 ได้มมีติอนมุตัิการออกและจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธิที5จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท ประเภทระบชืุ5อผู้ ถือและไมส่ามารถโอนเปลี5ยนมอืได้ (“ใบสาํคญัแสดง

สทิธิ”) ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท จํานวน 6,000,000 หนว่ย ซึ5งจะทําการจดัสรรพร้อมกบัการเสนอขายหุ้น

สามญัแก่ประชาชนทั5วไปในครั �งนี �โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทตอ่หนว่ย และใบสาํคญัแสดงสทิธิมอีาย ุ5 ปี นบัแตว่นัที5ออก

และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยมีสทิธิซื �อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สทิธิ 0.50 บาท 

ตอ่หุ้น (เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และเงื5อนไขที5กําหนด) และมีมติอนมุตัิแตง่ตั �งคณะกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนสาํหรับพิจารณาจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที5จดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทแตล่ะรายที5ได้รับ

จดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิทั �งหมด ซึ5งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทา่น 

โดยมีมตกํิาหนดคา่ตอบแทนพิเศษให้ทา่นละ 50,000 บาท โดยจะทําการจ่ายให้ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นเพิ5มทนุ

ให้แก่ประชาชนทั5วไปเป็นครั �งแรก 
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ทั �งนี � รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารที5ได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที5จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท มี

ดงันี �  

ชื4อ-สกุล ตาํแหน่ง 

จาํนวนใบสาํคัญ

แสดงสทิธิที4ได้รับ

จัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละของจาํนวน

ใบสาํคัญแสดงสทิธิที4

จัดสรรให้แก่กรรมการ

และพนักงาน (ร้อยละ) 

1. นายมาซาม ิ คตัซูโมโต ประธานกรรมการ / ประธาน

เจ้าหน้าที5บริหาร 

600,000 10.00 

2. นายนาโอะฮิโร ฮามาดา กรรมการบริษัท 200,000 3.33 

3. นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล กรรมการบริษัท / รอง

ประธานเจ้าหน้าที5บริหาร 

600,000 10.00 

4. นางสมศรี ดวงประทีป 
กรรมการบริษัท 200,000 3.33 

5. นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ 
กรรมการบริษัท 200,000 3.33 

6. นายชิเกฮิโร คตัซูโมโต ที5ปรึกษาด้านการขายและ

การตลาด 

150,000 2.50 

รวม 1,950,000 41.67 

 

 9.5 บุคลากร  

 ด้านบคุลากร ในปี 2556 บริษัทมีพนกังานทั �งหมด     398     คน (ข้อมลู ณ วนัที5 21 ธนัวาคม 2556)  บริษัทได้

จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังาน จํานวนทั �งสิ �น 75.32 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าลว่งเวลา ค่ากะ เงินช่วยเหลือค่า

เดินทาง เงินโบนสั เบี �ยเลี �ยง เบี �ยขยนั เป็นต้น  
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จํานวนคน คา่ตอบแทนพนกังาน 

(ล้านบาท) 

เฉลี5ยตอ่คน 

(บาท : คน : ปี) 

พนกังานสายงานผลติ 341 61.374 165,428.72 

พนกังานสายงานบริหารและสนบัสนนุ 57 13.95 244,729.24 

รวม (คน) 398 75.32 189,255.33 

 

การเปลี5ยนแปลงด้านแรงงานในรอบ 3 ปีที5ผา่นมา 

 จํานวนบคุลากร ปี 2554 จํานวน 373 คน (ข้อมลู ณ วนัที5 21 ธนัวาคม 2554) 

 จํานวนบคุลากร ปี 2555 จํานวน 443 คน (ข้อมลู ณ วนัที5 21 ธนัวาคม 2555) 

 จํานวนบคุลากร ปี 2556 จํานวน 398 คน (ข้อมลู ณ วนัที5 21 ธนัวาคม 2556) 

ข้อพิพาทด้านแรงงานในปี 2556  –ไมม่ี- 

ด้านการพิจารณาปรับผลตอบแทน ปีที5ผา่นมาบริษัทฯ ใช้ผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปี มาใช้ในการเป็น

หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาโบนสั และการปรับผลตอบแทนประจําปี เพื5อเป็นการสร้างขวญักําลงัใจ และ ตอบแทนการทํางาน

ของพนกังาน  

ด้านสวสัดกิารพนกังาน บริษัทฯ จดัให้มี คา่กะ คา่ความร้อน (เงินช่วยเหลอืสาํหรับพนกังานควบคมุเตาหลอมและ

เครื5องจกัรที5มีความร้อน) เบี �ยขยนั การตรวจสขุภาพประจําปี เครื5องแบบ เงินช่วยเหลอื กรณีพนกังานสมรส คลอดบตุร บคุคล

ในครอบครัวเสยีชีวิต  กองทนุสาํรองเลี �ยงชีพพนกังาน สวสัดกิารรักษาพยาบาล (ประกนักลุม่) และคา่ของเยี5ยมกรณีเจ็บป่วย

เข้ารับการรักษาเป็นผู้ ป่วยใน และ บริษัทฯ ยงัสนบัสนนุให้มีการจดัตั �ง สหกรณ์ออมทรัพย์ซงัโกะไทย เพื5อสง่เสริมการออม และ

การชว่ยเหลอืกนัของพนกังาน 

ด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้พนกังานได้พฒันา ทั �งในสายงานและอาชีพที5ทําอยู ่พฒันา

คณุธรรม ยกระดบัจิตใจ และสร้างความสขุในการทํางาน ผา่นกิจกรรมและการอบรม สมันา อาทิเช่น 

1. การปฐมนิเทศพนกังานใหม ่บริษัทฯ จดัให้มกีารอบรม เพื5อให้พนกังานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี5ยวกบั

องค์กร สทิธิ สวสัดิการตา่งๆ ในการเป็นพนกังานของบริษัทฯ มาตรฐานการทํางาน และมาตรฐานด้าน

ความปลอดภยัในการทํางาน รวมถึงวฒันธรรมตา่งๆ ภายในองค์กร และยงัมีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
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ระหวา่งทดลองงาน เพื5อ เป็นการติดตามความลงตวั และการปรับตวัให้เข้ากบัองค์กร และหน้าที5ของ

พนกังานใหม ่

2. การพฒันาทกัษะ และความรู้ในงาน ผา่นกระบวนการอบรม และ กระบวนการสอนงาน ตามหน้าที5 

(On the job training) โดยใช้ระบบพี5เลี �ยง (Coaching) 

3. พฒันาความสามารถตามลกัษณะงานที5รับผิดชอบ (Functional Expertise) เพื5อให้พนกังานมีความรู้ 

และมีความสามารถในงานที5รับผิดชอบ สามารถสอนงานตอ่ให้ผู้อื5นได้ และสามารถเติบโตในสายงานของ

ตนได้ (Career Path) 

4. พฒันาบคุลากร ตามวฒันธรรมองค์กร (Core Values) บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมสง่เสริมให้พนกังานมี

พฤติกรรมพงึประสงค์ตามกรอบของวฒันธรรมองค์กร ดงันี �  

•  การคิดเชิงนวตักรรม (Innovation) 

•  การทํางานเชิงรุก (Proactive Working) 

•  ความมุง่มั5นสูค่วามสาํเร็จ (Achievement Orientation) 

•  มีความรู้สกึเป็นเจ้าขององค์การ ( Sense of Belonging) 

10. การกาํกับดูแลกจิการ  
 10.1 นโยบายการกาํกับดแูลกจิการ 

 บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการที5ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื5อว่า การ

กํากบัดแูลกิจการที5ดีแสดงถึงการมีระบบบริหารจดัการที5มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ5งช่วยสร้างความเชื5อมั5น

และความมั5นใจตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสยี และผู้ ที5เกี5ยวข้องทกุฝ่าย อนัจะนําไปสูก่ารเพิ5มมลูคา่และการเติบโตของ

บริษัทในระยะยาวอย่างยั5งยืน บริษัทได้ดําเนินการอย่างต่อเนื5องในการสง่เสริมให้มีระบบการกํากับดแูลกิจการที5ดี โดย

มุง่หวงัให้คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษัท พฒันาระดบัการกํากบัดแูลกิจการและปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูล

กิจการที5ดี ให้สอดคล้องกับแนวทางที5เป็นมาตรฐานสากล โดยนําหลกัการกํากับดูแลกิจการที5ดีซึ5งกําหนดโดยตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มากําหนดเป็นนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที5ดีของบริษัท และกําหนดให้มีการติดตามเพื5อ

ปรับปรุงนโยบายดงักล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ5งอาจมีการเปลี5ยนแปลงใน

อนาคต เพื5อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพการณ์ที5เปลี5ยนแปลงไป โดยมีแนวปฏิบตัิซึ5งครอบคลมุหลกัการ 5 

หมวด ดงัตอ่ไปนี � 

1. สทิธิของผู้ ถือหุ้น 
บริษัทได้ตระหนกัและให้ความสาํคญัถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้น  โดยไมก่ระทําการใดๆที5เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้น  รวมถึงสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิของตน โดยสทิธิขั �นพื �นฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่  การซื �อขายหรือการโอนหุ้น  

การมีสว่นแบ่งในกําไรของบริษัท  การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ  การเข้าร่วมประชุมเพื5อใช้สิทธิออก

เสยีงในที5ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื5อแตง่ตั �งหรือถอดถอนกรรมการ  แตง่ตั �งผู้สอบบญัชี  และเรื5องที5มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การ
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จัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ5มทุน และการอนุมัติ

รายการพิเศษ เป็นต้น 

บริษัทมีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานที5 และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั �งหมดที5เกี5ยวข้องกับเรื5องที5ต้อง

ตดัสินใจในที5ประชุมแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที5ใช้ในการประชุม รวมถึง

ขั �นตอนการออกเสียงลงมติ   บริษัทมีการอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

อยา่งเต็มที5 และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั �งคําถามต่อที5ประชุมในเรื5องที5เกี5ยวข้องกบับริษัท 

ได้  รวมทั �งเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้าและมีโอกาสเสนอวาระการประชุมก่อนวนัประชุม   รวมถึงมีสิทธิมอบ

ฉนัทะให้ผู้อื5นเข้าร่วมประชมุ 

2. การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั  
บริษัทมีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม ทั �งผู้ ถือหุ้นที5เป็นผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นที5ไม่เป็น

ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ  และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย   และสร้างความมั5นใจให้กบัผู้ ถือหุ้นวา่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการได้

ดแูลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งเหมาะสม ด้วยเชื5อวา่เป็นปัจจยัสาํคญัตอ่ความมั5นใจในการลงทนุกบับริษัท  โดย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที5กํากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิ และปกป้องสทิธิขั �นพื �นฐานอยา่งเทา่เทียมกนั 

คณะกรรมการบริษัท ได้จดักระบวนการประชุมผู้ ถือหุ้นในลกัษณะที5สนบัสนนุให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย

อย่างเท่าเทียมกนั และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอชื5อบคุคลเพื5อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เป็น

การลว่งหน้าในเวลาอนัสมควร  รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที5ไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเอง  สามารถใช้สิทธิออกเสียง

โดยมอบฉนัทะให้ผู้อื5นมาประชมุและออกเสยีงลงมติแทนได้ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

และแจ้งแนวทางดงักลา่วให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตัิ 

3. บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 
บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบและการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียกลุ่มต่างๆ  และประสานประโยชน์ร่วมกัน

อยา่งเหมาะสม เพื5อให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่มั5นใจวา่สทิธิดงักลา่วได้รับการคุ้มครอง  และปฏิบตัิด้วยดี โดยได้กําหนดเป็น

แนวทางที5ต้องปฏิบัติเพื5อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน “ข้อพึงปฏิบัติและ

จริยธรรมทางธุรกิจ” พร้อมทั �งเผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบตัิงาน ยึดถือเป็น

หลกัปฏิบตัิในการดําเนินงาน และถือเป็นภาระหน้าที5ที5สาํคญัของทกุคน 
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4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส  
บริษัทให้ความสําคญักับการเปิดเผยข้อมูลสําคญัที5เกี5ยวข้องกับบริษัท ทั �งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที5มิใช่

ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที5เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและ

นา่เชื5อถือ 

ด้วยบริษัทเชื5อว่าคุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื5องที5ผู้ ถือหุ้ นและบุคคลภายนอกให้ความสําคัญ  

คณะกรรมการบริษัท จึงดูแลเพื5อให้เกิดความมั5นใจว่า ข้อมูลที5แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชีที5รับรองโดยทั5วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีที5เป็นอิสระ โดยได้แต่งตั �งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ5งประกอบด้วยกรรมการที5เป็นอิสระเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลเกี5ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบ

การควบคุมภายใน  ทั �งนี �รายงานของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  และรายงานของผู้สอบบญัชี  มี

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคญัในการกํากับดูแลกิจการเพื5อประโยชน์สงูสดุของบริษัท คณะกรรมการ

บริษัท มีความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิหน้าที5ตอ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการบริษัท มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื5อประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

และผู้ ถือหุ้นโดยรวม  จึงจดัให้มีระบบแบง่แยกบทบาทหน้าที5ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ

ที5ชดัเจน  และดแูลให้บริษัท มีระบบงานที5ให้ความเชื5อมั5นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ได้ดําเนินไปในลกัษณะที5ถกูต้อง

ตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที5มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั �งในด้านทักษะ ประสบการณ์  

ความสามารถเฉพาะด้านที5เป็นประโยชน์กับบริษัท  รวมทั �งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตัิหน้าที5 เพื5อ

เสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการที5เข้มแข็ง 

กระบวนการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เพื5อให้ที5ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั �ง เป็นไปอย่างโปร่งใส  

ปราศจากอิทธิพลของผู้ ถือหุ้นที5มีอํานาจควบคมุหรือฝ่ายจดัการ  และสร้างความมั5นใจให้กบับคุคลภายนอก 

เพื5อให้การปฏิบตัิหน้าที5ของคณะกรรมการบริษัท มีประสทิธิภาพ และมีประสทิธิผล  คณะกรรมการบริษัท จึงจดั

ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื5อทําหน้าที5ช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบตัิหน้าที5กํากบัดแูลเกี5ยวกบัความถกูต้อง

ของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลกั

จรรยาบรรณตา่งๆ เพื5อสง่เสริมให้เกิดการกํากบัดแูลกิจการที5ดี   

กรรมการบริษัท ทกุคนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที5ความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท  พร้อมที5จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  
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กรรมการบริษัท มีการปฏิบตัิหน้าที5ด้วยความซื5อสตัย์สจุริต ระมดัระวงัและรอบคอบ  โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของ

บริษัท และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคน  โดยได้รับข้อมลูที5ถกูต้องและครบถ้วน 

 10.2 คณะกรรมการชุดย่อย  
 1. คณะกรรมการบริษัท 

  ขอบเขตอาํนาจหน้าที5ของคณะกรรมการบริษัท 

  อํานาจ หน้าที5 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที5สาํคญัโดยสรุปตามมติที5ประชุมวิสามญั

ผู้ ถือหุ้น      ครั �งที5 2/2552 เมื5อวนัที5 15 ธนัวาคม 2552 

1) จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติของที5ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความสจุริต 
ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2) มีอํานาจแตง่ตั �งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท จํานวนหนึ5งให้เป็นฝ่ายบริหารเพื5อดําเนินการอยา่ง
หนึ5งอยา่งใดหรือหลายอยา่งได้เพื5อปฏิบตัิงานตามที5ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทรวมทั �งมี
อํานาจแตง่ตั �งประธานเจ้าหน้าที5บริหาร และคณะกรรมการอื5นๆตามความเหมาะสม 

3) กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคมุดแูลการบริหารและการ
จดัการฝ่ายบริหาร หรือบคุคลที5ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที5คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ 

4) พิจารณาทบทวนและอนมุตัินโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงานการดาํเนินธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่
ของบริษัท ที5เสนอโดยฝ่ายบริหาร 

5) ติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนื5อง 
6) พิจารณาและอนมุตัิกิจการอื5นๆ ที5สาํคญัอนัเกี5ยวกบับริษัท หรือที5เห็นสมควรจะดาํเนินการนั �นๆ เพื5อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท  
 เว้นแตอ่ํานาจในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี � จะกระทําได้ก็ตอ่เมื5อได้รับอนมุตัิจากที5ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทั �งนี � เรื5องที5

กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื5นใดกบับริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ5งมีสว่นได้เสีย 
หรือมีความขดัแข้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื5องนั �น 

(ก) เรื5องที5กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติที5ประชมุผู้ ถือหุ้น 
(ข) การทํารายการที5กรรมการมีสว่นได้เสยีและอยูใ่นขา่ยที5กฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจากที5ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 เรื5องตอ่ไปนี �จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที5ประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของกรรมการ

ที5เข้าร่วมประชมุ และจากที5ประชมุผุ้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที5เข้า
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางสว่นที5สาํคญั 
(ข) การซื �อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื5นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี5ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางส่วนที5สําคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื5นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื5นโดยมีวตัถุประสงค์จะ
แบง่กําไรขาดทนุกนั 
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(ง) การแก้ไขเพิ5มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ) การเพิ5มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
(ฉ) การอื5นใดที5กําหนดไว้ภายใต้บทบญัญัติของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที5ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที5ประชุมผู้ ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสยีงดงักลา่วข้างต้น 

 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ขอบเขตอาํนาจหน้าที5ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ที5เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตั �ง โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื5นใดที5รับผิดชอบเกี5ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฏหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฏหมายที5เกี5ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตั �งบคุคลซึ5งมีความเป็นอิสระเพื5อทําหน้าที5เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั �งเข้าประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครั �ง 

5. พิจารณารายการที5เกี5ยวโยงกนัหรือรายการที5อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฏหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทั �งนี � เพื5อให้มั5นใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ
ตอ่บริษัท 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ5งรายงานดงักลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี � 
- ความเห็นเกี5ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที5เชื5อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
- ความเห็นเกี5ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
- ความเห็นเกี5ยวกบัการปฏิบตัิตามกฏหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฏหมายที5เกี5ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
- ความเห็นเกี5ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
- ความเป็นเกี5ยวกบัรายการที5อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ทา่น 
- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที5คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที5ตามกฏบตัร 

(charter)  
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- รายการอื5นที5เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั5วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที5และความรับผิดชอบที5ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบตัิการอื5นใดตามที5คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในการปฏิบตัิหน้าที5ตามวรรคหนึ5ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

และคณะกรรมการของบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 
 
    10.3 การสรรหาและแต่งตั �งกรรมการและผู้บริหารระดับสงูสุด 
 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

    1.คณะกรรมการบริษัท  

สําหรับการคัดเลือกบุคคลที5จะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯไม่ได้ผ่านการสรรหาจาก

คณะกรรมการสรรหา การสรรหากรรมการเป็นหน้าที5และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ5งจะพิจารณา

คดัเลอืกตามเกณฑ์คณุสมบตัิตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที5เกี5ยวข้อง นอกจากนี �ยังพิจารณาคัดเลือกกรรมการจาก

ผู้ทรงคณุวฒุิที5มีพื �นฐานและความเชี5ยวชาญจากหลากหลายด้านซึ5งจะสง่ผลดีต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ในการ

ให้คําแนะนํา ข้อคิดเห็นในเรื5องตา่งๆ ในมมุมองของผู้ ที5มีประสบการณ์ตรง มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุธรรม

และจริยธรรม มีประวตัิการทํางานที5โปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนั �นจึง

นํารายชื5อเสนอที5ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื5อพิจารณาแตง่ตั �ง 

ในการเลอืกตั �งคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทําโดยที5ประชมุผู้ ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี � 

 (ก) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ5งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ5งหุ้นตอ่หนึ5งเสยีง 

 (ข) ในการเลอืกตั �งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสยีงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอ

ชื5อเป็นรายบคุคล หรือหลายคนในคราวเดียวกนัแล้วแตที่5ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียง

ลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที5มีอยู่ทั �งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่ง

คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

 (ค) บคุคลซึ5งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตั �งเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการ

ที5จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีที5บคุคลซึ5งได้รับการเลือกตั �งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง

เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการที5จะพงึมีหรือพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �นให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี �ขาด 

 นอกจากนี � ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั �ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที5จะ

ออกไมอ่าจแบง่ให้ตรงเป็นจํานวนได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที5สดุกบัสดัสว่น 1 ใน 3 กรรมการซึ5งพ้นจากตําแหนง่แล้ว

อาจได้รับเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ กรรมการที5จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีที5สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ
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นั �นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนในปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการคนที5อยู่ในตําแหน่งนานที5สดุนั �นเป็นผู้ออกจาก

ตําแหนง่ กรรมการที5ออกตามวาระนั �นอาจถกูเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้ 

 กรณีที5ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื5นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ5งมี

คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการ

แทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บคุคลซึ5งเข้าเป็นกรรมการ

แทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที5ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ5งตนแทนและต้องได้รับมติของ

คณะกรรมการด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของกรรมการที5ยงัเหลอือยู ่

 นอกจากนี � คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั �งหมด

ของบริษัท แตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คน  

คํานิยาม “กรรมการอิสระ” 

“กรรมการอิสระ” คือบคุคลที5ไม่มีส่วนเกี5ยวข้องใดๆทั �งสิ �นกับการบริหารงานบริษัทฯ และ/หรือการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นบคุลที5มีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั �งญาติสนิทของ

บคุคลเหลา่นั �น และสามารถแสดงความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้นเป็น

สาํคญั 

คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

1. เป็นบคุคลที5มีคณุสมบตัิไมข่ดัตอ่กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทั �งกฎหมายตา่งๆที5เกี5ยวข้อง 
2. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที5มีสทิธิออกเสยีงทั �งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

หรือนิติบคุคลที5อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นที5ถือโดยผู้ ที5เกี5ยวข้องด้วย 
3. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที5มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที5ปรึกษาที5ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที5อาจ
มีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พนัจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที5ได้รับการแตง่ตั �ง 

4. ไมเ่ป็นบคุคลที5มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที5เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี5น้อง และบตุร รวมทั �งคู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม 
หรือบคุคลที5จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุ ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย   

5. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที5อาจมี
ความขดัแย้ง ในลกัษณะที5อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั �งไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ5งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ที5มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที5อาจมีความขดัแย้ง  เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที5ได้รับการแตง่ตั �ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที5อาจมีความ
ขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ5งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของ
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สํานกังานสอบบญัชี ซึ5งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที5อาจมี
ความขดัแย้งสงักดัอยู ่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนั ก่อนวนัที5
ได้รับการแตง่ตั �ง 

7. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ5งรวมถึงการให้บริการเป็นที5ปรึกษากฎหมายหรือที5ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ5งได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุคลที5อาจมีความขดัแย้ง  รวมทั �งไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ5งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร 
หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั �นด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที5ได้รับการแตง่ตั �ง 

8. ไม่เป็นกรรมการที5ได้รับแต่งตั �งขึ �นเพื5อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ5ง
เป็นผู้ ที5เกี5ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

9. ไมม่ีลกัษณะอื5นใดที5ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี5ยวกบัการดําเนิน งานของบริษัท 
10. ไม่ประกอบกิจการที5มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที5มีนยักบักิจการของผู้ขอนุญาตหรือบริษัท

ยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที5มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที5มีสว่นร่วมบริหารงานลกูจ้าง พนกังาน ที5
ปรึกษาที5รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ5งของจํานวนหุ้นที5มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัท
อื5น ซึ5งประกอบกิจการที5มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที5มีนยักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือ
บริษัทยอ่ย 

11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยทนัทีหากเห็นวา่มีเหตกุารณ์ใดๆที5อาจจะทําให้
ตนต้องขาดคณุสมบตัิความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ 
ภายหลงัได้รับการแตง่ตั �งให้เป็นกรรมการอิสระที5มีลกัษณะเป็นไปตามคณุสมบตัิข้างต้นแล้วกรรมการอิสระ

อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที5อาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 

decision) ได้ 

2.คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทหรือที5ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจแต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบขึ �น ซึ5ง

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคณุสมบตัิตามที5กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/

หรือระเบียบของตามหลกัเกณฑ์ที5สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยมีจํานวนไม่

น้อยกวา่ 3 คน ทั �งนี � กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน                                                                                                   

 
10.4 การดแูลเรื4องการใช้ข้อมูลภายใน  
   

บริษัทได้กําหนดนโยบายเรื5องการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทเพื5อป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในบริษัท ซึ5งยงัไมไ่ด้เปิด

เผลต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื5อประโยชน์แก่บคุคลอื5นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
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ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และอาจเป็นเหตใุห้ส่งผลกระทบต่อการเคลื5อนไหวของ

ราคาซื �อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีสาระสาํคญัดงันี � 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร ให้รับทราบเกี5ยวกบัหน้าที5ที5ต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุตรที5ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 รวมถึงบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พรบ.
หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกําหนดของ ตลท. 

2. กําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี5ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อ กลต. จดัสง่สําเนารายงานดงักลา่ว
ให้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัที5สง่รายงานตอ่ กลต. 

3. ใช้บงัคบัเมื5อได้ดําเนินการขายหุ้นให้สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว 
บริษัทได้ดําเนินการแจ้งให้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัททราบวา่ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทที5ได้รับทราบ

ข้อมลูทางการเงินของบริษัทหรือข้อมลูภายในที5เป็นสาระสาํคญั ที5มีผลต่อการเปลี5ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ต้องหลีกเลี5ยง

การซื �อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที5งบการเงินหรือข้อมลูภายในนั �นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้าม

มิให้เปิดเผยข้อมูลที5เป็นสาระสําคญันั �นต่อบุคคลอื5น หากมีการกระทําที5ฝ่าฝืนระเบียบปฎิบตัิดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะ

ดําเนินการทางวินยัเพื5อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา ตกัเตือนด้วยหนงัสือ ตดัค่าจ้าง 

พกังาน เลกิจ้างโดยไมจ่่ายคา่ชดเชย หรือดําเนินคดีตามกฎหมาย 

   10.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
1. คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี (Audit Fee) 
 บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที5 

7147 จากบริษัท พีวี ออดิท จํากดั ผู้สอบบญัชีของบริษัทในงวดบญัชีปี 2554 เป็นจํานวนเงิน รวม 550,000 บาท (ห้าแสน

ห้าหมื5นบาท) 

 ที5ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื5อวนัที5 20 เมษายน 2555 ได้มีมติอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบ

บญัชีปี 2555  เป็นจํานวนเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาท) 

 ที5ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื5อวนัที5 11 เมษายน 2556 ได้มีมติอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบ

บญัชีปี 2555  เป็นจํานวนเงิน 650,000 บาท (หกแสนบาท) 

2. คา่บริการอื5น ๆ (Non Audit Fee) 
 - ไมม่ี – 
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10.6 การปฏิบัตติามหลกัการกาํกับดแูลกจิการที4ดีในเรื4องอื4น ๆ 
การเข้าร่วมการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2556 

ชื4อ – สกุล ตาํแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จาํนวนครั�งการ
ประชุม 

จาํนวนครั�งที4เข้าร่วม
ประชุม 

1. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

5 5 

2. นายนิพนัธ์ ตั �งพิรุฬห์ธรรม  กรรมการตรวจสอบ 5 5 

3. นายสนัต ิ เนียมนิล กรรมการตรวจสอบ 5 5 

 

11. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)  

                บริษัทซงัโกะฯ ได้มีความตระหนกัวา่ การดําเนินกิจการให้ยั5งยืน  ไม่เพียงแต่หมายถึง การจดัหาผลิตภณัฑ์หรือ
บริการที5สร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้าและดําเนินงานโดยไม่สง่ผลกระทบต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสีย เศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ5งแวดล้อมเทา่นั �น  แตร่วมถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมในทกุๆสว่นทั �งภายในและภายนอกกิจการด้วย   

 (1). ภายในบริษัท (CSR in Process)  ให้พนกังานมีชีวิตในการทํางานที5ดีขึ �น มีความสขุ มีสขุภาพพลานามยัที5ดี, 
กระบวนการผลติได้รับการพฒันาให้เหมาะสม เข้ากบัสิ5งแวดล้อมได้ดี รวมถึงสามารถลดต้นทนุ และลดเวลาในการผลติลง
ได้  และลกูค้า เพื5อให้เขาได้รับความพึงพอใจสงูสุดจากคุณภาพของสินค้า และบริการ รวมถึงการสร้างการรับรู้ และ
ภาพลกัษณ์ที5ดี 
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(2). ภายนอกบริษัท ( CSR after process)   ได้แก่ ชมุชน ทั �งนี �เพื5อสร้างความเข้าใจอนัดีและได้รับความเชื5อถือและ

ไว้วางใจจากชมุชน เพื5อการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุและยั5งยืน  

   

   

 แนวทางปฏิบติัเพิ9มเติมเกี9ยวกบัการป้องกนัการมีส่วนเกี9ยวข้องกบัการคอร์รปัชั9น 

 บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั5น โดยได้จดัทําแนวทางการปฏิบตัิเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท  ซึ5งได้ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว     นอกจากนี � บริษัทได้มีการ

ดําเนินการเพื5อป้องกนัการมีสว่นเกี5ยวข้องกบัการทจุริตและคอร์รัปชนั ดงันี �  

  (1) บริษัทได้สื5อสารไปทั �งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกําหนดให้การดําเนินการทุก

กระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิดข้อผิดผลาดในกระบวนการดําเนินงาน เนื5องจากความ

ประมาท รู้เทา่ไมถ่ึงการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไมม่ีการวิ5งเต้นให้พ้นผิด 

  (2) บริษัทจดัให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทําทจุริตคอร์

รัปชนั และมีมาตรการคุ้มครองให้กบัผู้รายงาน 

                    ทั �งนี � รายละเอียดของนโยบายและการดําเนินการที5เกี5ยวข้องกบัการป้องกนัการมีสว่นเกี5ยวข้องกบัการทจุริต

คอร์รัปชั5นได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท  (www.sankothai.net)    ภายใต้หวัข้อ การกํากบัดแูลกิจการและสามารถ

ตรวจสอบข้อมลูดงักลา่ว   ในรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR-DIW Report) ซึ5งแยกเลม่ไว้และเผยแพร่ในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ ตามกรอบการจัดทํารายงานของมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคม ซึ5ง

กระทรวงอตุสาหกรรมเป็นผู้ รับรอง ภายใต้โครงการ CSR-DIW ประจําปี 2556 ภายใต้หวัข้อ “รายงานความรับผิดชอบต่อ

สงัคม 
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12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี4ยง 

12.1 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที5 2/2557 เมื5อวนัที5 26 กุมภาพนัธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุมทั �ง 3 ท่าน ได้ให้ความเห็นเกี5ยวกับการควบคมุภายในของบริษัท และพิจารณาอนุมตัิตอบแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ทั �ง 5 สว่น ดงันี � 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 

2.  การประเมินความเสี5ยง (Risk Assessment) 

3. มาตรการควบคมุ (Control Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการสื5อสารข้อมลู (Information and Communication) 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

โดยคณะกรรมการเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จดัให้มี
บคุลากรอยา่งเพียงพอที5จะดาํเนินการตามระบบได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  ยกเว้นเรื5องกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตาม
จริยธรรมธุรกิจ และข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที5อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ5งผู้ตรวจสอบภายในจะเพิ5มเติมเรื5องการติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct ไว้ใน
แผนการตรวจสอบภายในประจําปี 2557 ด้วย 

โดยรายละเอยีดของแบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท สามารถดไูด้ใน เอกสาร
แนบที5 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 

นอกจากนี �ผู้สอบบญัชีของบริษัทคือ บริษัท พีวี ออดิท จํากดั ซึ5งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและ
ประจําปี 2556 ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ทําการประเมินระบบบญัชีและระบบบควบคมุภายในด้านบญัชีของบริษัท ซึ5ง
ผู้สอบบญัชีได้มีการตั �งข้อสงัเกตสาํหรับระบบการควบคมุภายในของบริษัทในการตรวจสอบงบการเงิน และมีการตดิตาม
ผลการแก้ไขตามข้อสงัเกตดงักลา่ว โดยสามารถสรุปประเด็นที5มีสาระสาํคญั ได้ดงันี � 

ประเด็นข้อสงัเกต คําชี �แจงและการดาํเนินการของบริษัท 
เอกสารการจ่ายเงินและสมดุรายวนัทั5วไป ยงัคงมีการกําหนด
เลขที5เอกสารด้วยมือ (โดยการเข้าไปดวู่าเลขที5 เอกสารลา่สดุ
ในระบบถึงเลขที5 ใด แล้วบนัทึกเลขที5 เอกสารต่อ) แทนที5 จะ
กําหนดเลขที5เอกสารแบบอตัโนมตัิ 
 

โดยปกติสามารถทําได้ทั �ง 2 แบบ คือ อตัโนมตัิและกําหนด
ด้วยมือ แตท่ั �งนี �เพื5อให้สอดคล้องกบัระบบการควบคมุภายใน
ที5ดี ฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้ผู้ ที5เกี5ยวข้องดําเนินการปิด
การกําหนดเลขที5เอกสารด้วยมือแล้ว 

บริษัทอยูร่ะหวา่งการเก็บข้อมลูเพื5อปรับปรุง 
ข้อมลูกําลงัการผลติปกติให้เป็นปัจจบุนั ซึ5งจะต้อง 
ใช้ระยะเวลาในการจดัทํา 

ในวันที5  31 ธ.ค. 2556 บริษัทได้ค่าสถิติเพื5อใช้ในการ
กําหนดกําลงัการผลติปกติแล้ว ขณะนี �อยู่ระหว่างการหารือ
เกี5ยวกบัการปรับคา่ที5จะนํามาใช้กบัผู้ เกี5ยวข้อง 
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ประเด็นข้อสงัเกต คําชี �แจงและการดาํเนินการของบริษัท 
บริษัทจําแนกรายได้และคา่ใช้จ่ายระหวา่งกิจการที5 
ได้รับการสง่เสริมการลงทนุและกิจการที5ไมไ่ด้รับ 
การสง่เสริมการลงทนุไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
และเงื5อนไข 

ขณะนี �ได้หารือเกี5ยวกับแนวทางแก้ไขและสรุปแนวทางได้
เรียบร้อยแล้ว ซึ5งอยูร่ะหวา่งการดําเนินการปรับปรุงการเก็บ
ข้อมลูจากระบบ ERP  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมคีวามเห็นวา่บริษัทได้ดําเนินการในการแก้ไขตามข้อสงัเกตผู้สอบ
บญัชีตามรายละเอียดข้างต้น และประเด็นที5อยูร่ะหวา่งการแก้ไขนั �น ไมม่ีผลกระทบตอ่ความนา่เชื5อถือของงบการเงินและ
ระบบการควบคมุภายในของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั 

12.2 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที5เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีระบบ

การควบคมุภายในที5เพียงพอในเรื5องของการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที5เกี5ยวข้องกบั
บคุคลดงักลา่ว ทั �งนี �สามารถพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามเอกสารแนบ 5 ในแบบแสดงรายการ 
56-1 

12.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื5อวนัที5 24 กุมภาพนัธ์ 2557 ครั �งที5 2/2557 ได้แต่งตั �ง บริษัท ออดิท เฮ้าส์ 

จํากดั ซึ5งเป็นสาํนกัตรวจสอบจากภายนอก ดํารงตําแหนง่ “ผู้ตรวจสอบภายใน” ในการทําหน้าที5ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน
และกิจกรรมทางการเงินของบริษัท ประจําปี 2557 โดยได้มอบหมายให้ นายธนา วงศ์แสงนาค เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัใน
การปฏิบตัิหน้าที5ผู้ตรรวจสอบภายในของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จํากดั และนายธนา วงศ์แสงนาค แล้วเห็น
ว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที5ดังกล่าว เนื5องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน และเคยเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรที5เกี5ยวข้องกบัการปกิบตัิงานด้านตรวจสอบ
ภายใน ได้แก่ การอบรม 1) Internal Quality Assessment จดัโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 2) Audit 
Project Management จดัโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 3) Operational Auditing จดัโดย สมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
4) ประกาศนียบตัร กฎหมายภาษีอากร จดัโดย ศาลภาษีอากรกลาง 5) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี, หลกับญัชีและภาษี
อากรที5แตกต่างจดัโดย สภาวิชาชีพบญัชีฯ 6) Thai Auditing Standards (TSA) ใหม่ ปี 2555 จดัโดย สภาวิชาชีพบญัชีฯ 
7) ภาษีอากรสาํหรับธุรกรรมระหวา่งประเทศ จดัโดย สภาวิชาชีพบญัชีฯ 

 เพื5อให้มั5นใจว่ามีการดําเนินการตามแนวทางที5กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตัิตาม
กฎหมายและข้อกําหนดที5เกี5ยวข้องกบับริษัท และเพื5อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าที5ตรวจสอบ
และถ่วงดลุได้อย่างเต็มที5 จึงกําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทซึ5งมีหน้าที5กํากบัดแูลให้มีระบบการควบคมุภายในที5ดี และสาํเนารายงานเรียนกรรมการผู้จดัการ
เพื5อช่วยกํากับดแูลและสั5งการให้ผู้บริหารที5เกี5ยวข้องในแต่ละหน่วยงานดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะด้วย
ความเรียบร้อย โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส 
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ทั �งนี � การพิจารณาและอนมุตัิ แตง่ตั �ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดํารงตําแหนง่หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
จะต้องผ่านการอนุมตัิเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบตัิของผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในปรากฎในเอกสารแนบ 2 ในแบบแสดงรายการ 56-1 

13. รายการระหว่างกัน 
13.1 รายละเอียดรายการระหว่างกนั 
 รายการระหวา่งกนักบับคุคลและนิติบคุคลที5อาจมีความขดัแย้งในปี  2555 ถึงปี 2556 มีดงันี � 

บคุคล/นิติบคุลที5อาจมีความ
ขดัแย้ง / ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียด
ของรายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั 
(บาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 
บริษัท จฑุาวรรณ จํากดั 
: จําหนา่ยเหลก็สแตนเลสและ
เหลก็กล้า 
 
 
 
  

 คํ �าประกนัวงเงินตั�ว

สญัญาใช้เงินและวงเงิน

เบิกเกินบญัชีให้แก่บริษัท 

   - วงเงินการคํ �าประกนั 

   -  คา่ธรรมเนียมคํ �า

ประกนัวงเงิน 

      ยอดยกมาต้นงวด 

      คา่ธรรมเนียม

ระหวา่งงวด 

      ภาษีมลูคา่เพิ5ม 

      ชําระระหวา่งงวด 

      ยอดคงค้างปลาย

งวด 

 
 

17,500,000 
 

29,726 
349,044 
24,433 
373,558 
29,645 

 
 

17,500,000 
 

29,645 
350,000 
24,433 
374,352 
29,726 

 
 

บริษัท จฑุาวรรณ จํากดัและบริษัท 
ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั ได้ทํา
การคํ �าประกนัวงเงินตั�วสญัญาใช้เงิน
และวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนั
การเงินแหง่หนึ5งให้แก่บริษัท โดยคิด
คา่ธรรมเนียมการคํ �าประกนัในอตัรา
ร้อยละ 2 ตอ่ปีของวงเงินคํ �าประกนั 
ซึ5งบริษัทมีความจําเป็นในการใช้
วงเงินดงักลา่วสาํหรับเป็นเงินทนุ
หมนุเวยีน อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะทํา
การถอนการคํ �าประกนัเมื5อได้รับ
เงื5อนไขที5ดีกวา่จากสถาบนัการเงิน 
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
และพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มี
ความเห็นวา่การคํ �าประกนัวงเงินตั�ว
สญัญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบญัชี
ดงักลา่วก่อให้เกิดผลดีกบับริษัท และ
มีอตัราคา่ธรรมเนียมที5เหมาะสม
เทา่กบัอตัราคา่ธรรมเนียมของ
ธนาคารพาณิชย์ทั5วไป นอกจากนี �
เพื5อให้เป็นไปตามเงื5อนไขของ
ธนาคาร จึงมคีวามจําเป็นที5จะต้องให้
มีการคํ �าประกนัวงเงินสว่นนี � 
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บคุคล/นิติบคุลที5อาจมีความ
ขดัแย้ง / ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียด
ของรายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั 
(บาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 
บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท 
จํากดั 
: ผลติชิ �นสว่นอปุกรณ์
เครื5องใช้ไฟฟ้าและชิ �นสว่นยาน
ยนต์ด้วยวิธีอดัขึ �นรูป และทําสี
ชิ �นสว่น 
 
 
 
  

คํ �าประกนัวงเงินตั�ว

สญัญาใช้เงินและวงเงิน

เบิกเกินบญัชีห้แก่บริษัท 

   - วงเงินการคํ �าประกนั 

   -  คา่ธรรมเนียมคํ �า

ประกนัวงเงิน 

      ยอดยกมาต้นงวด 

      คา่ธรรมเนียม

ระหวา่งงวด 

      ภาษีมลูคา่เพิ5ม 

      ชําระระหวา่งงวด 

      ยอดคงค้างปลาย

งวด 

 

 
 

17,500,000 
 

34,796 
349,044 
24,433 
378,628 
29,645 

 
 

17,500,000 
 

29,645 
350,000 
24,433 
374,352 
29,726 

 

บริษัท จฑุาวรรณ จํากดัและบริษัท 
ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั ได้ทํา
การคํ �าประกนัวงเงินตั�วสญัญาใช้เงิน
และวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนั
การเงินแหง่หนึ5งให้แก่บริษัท โดยคิด
คา่ธรรมเนียมการคํ �าประกนัในอตัรา
ร้อยละ 2 ตอ่ปีของวงเงินคํ �าประกนั 
ซึ5งบริษัทมีความจําเป็นในการใช้
วงเงินดงักลา่วสาํหรับเป็นเงินทนุ
หมนุเวยีน อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะทํา
การถอนการคํ �าประกนัเมื5อได้รับ
เงื5อนไขที5ดีกวา่จากสถาบนัการเงิน 
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
และพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มี
ความเห็นวา่การคํ �าประกนัวงเงินตั�ว
สญัญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบญัชี
ดงักลา่วก่อให้เกิดผลดีกบับริษัท และ
มีอตัราคา่ธรรมเนียมที5เหมาะสม
เทา่กบัอตัราคา่ธรรมเนียมของ
ธนาคารพาณิชย์ทั5วไป นอกจากนี �
เพื5อให้เป็นไปตามเงื5อนไขของ
ธนาคาร จึงมคีวามจําเป็นที5จะต้องให้
มีการคํ �าประกนัวงเงินสว่นนี � 
 
 

บริษัทเชา่สาํนกังานจาก

บริษัท ไทยอินดสั เตรียล 

พาร์ท จํากดั 

 
 

35,000 
- 

 
 
- 
- 

บริษัทได้ทําการเชา่พื �นที5สาํนกังาน
จากบริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท 
จํากดั ในอตัราคา่เชา่เดือนละ 4,000 
บาท และคา่บริการสว่นกลางและคา่
ไฟฟ้าเดือนละ 1,000 บาท เพื5อใช้
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บคุคล/นิติบคุลที5อาจมีความ
ขดัแย้ง / ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียด
ของรายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั 
(บาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 
   - คา่เชา่ระหวา่งงวด 

      ยอดคงค้างปลาย

งวด 

 

เป็นสาํนกังานสาํหรับตดิตอ่กบัลกูค้า
และผู้จดัจําหนา่ย ในสว่นของ
กรุงเทพและตา่งจงัหวดั เช่น การวาง
ใบเรียกเก็บเงิน หรือขําระคา่สนิค้า 
เป็นต้น โดยมีอตัราคา่เช่าใกล้เคยีง
กบัราคาตลาด 
ทั;งนี; สญัญาเช่าพื;นที9ดงักล่าวได้
สิ;นสดุลงในวนัที9 31 กรกฎาคม 2555 
และบริษัทมิไดทํ้าการต่อสญัญาเช่า
อีก 
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
และพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มี
ความเห็นวา่การเช่าพื �นที5สาํนกังาน
ดงักลา่วเป็นราคาที5สมควร โดยมี
อตัราคา่เช่าที5เหมาะสม เป็นไปตาม
ราคาตลาด โดยมีการเปรียบเทียบกบั
ราคาคา่เชา่สาํนกังานในบริเวณ
ใกล้เคยีง และเกิดประโยชน์ในการ
ติดตอ่ประสานงานในการดําเนิน
ธุรกิจ 

บริษัทขายสนิค้าให้

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล 

พาร์ท จํากดั 

   - ยอดยกมาต้นงวด 

      ขายระหวา่งงวด 

      ภาษีมลูคา่เพิ5ม 

 
 

258,987 
6,789,971 
475,298 
7,455,859 
68,398 

 
 

68,398 
3,821,004 
267,470 
3,906,001 
250,871 

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั
ได้วา่จ้างให้บริษัทผลติสนิค้าและ
แมพิ่มพ์ตามการดาํเนินธุรกิจปกติ 
โดยมีการกําหนดราคาขาย และมี
เงื5อนไขเช่นเดยีวกบัลกูค้ารายอื5นๆ 
ตามนโยบายการทํารายการระหวา่ง
กนั 
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
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บคุคล/นิติบคุลที5อาจมีความ
ขดัแย้ง / ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียด
ของรายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั 
(บาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 
      ชําระเงินระหวา่งงวด 

      ยอดคงค้างปลาย

งวด 

และพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มี
ความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็น
รายการที5สมควร และเป็นการทํา
รายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิด
กําไรขั �นต้นเทา่กบัลกูค้าทั5วไป 
 

บริษัทวา่จ้างบริษัท ไทย

อินดสัเตรียล พาร์ท 

จํากดั ทําสชิี �นสว่น

อลมูิเนียม 

   - ยอดยกมาต้นงวด 

      ซื �อระหวา่งงวด 

      ภาษีมลูคา่เพิ5ม 

      ชําระเงินระหวา่งงวด 

      ยอดคงค้างปลาย

งวด 

 
 

28,410 
434,993 
30,449 
493,852 

- 

 
 
- 

601,790 
42,125 
561,960 
81,955 

บริษัทวา่จ้างบริษัท ไทยอินดสัเตรียล 
พาร์ท จํากดั ให้ทําสชิี �นสว่น
อลมูิเนียมในสว่นของคําสั5งซื �อจาก
บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั
ตามเงื5อนไขที5ตกลงกนัไว้ในเบื �องต้น 
โดยมีราคาและเงื5อนไขทางการค้า
ทั5วไป 
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
และพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มี
ความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็น
รายการที5สมควร และเป็นการทํา
รายการทางการค้าปกติ โดยมีการ
เปรียบเทียบราคากบัผู้ รับจ้างรายอื5น 
 
 
 
 

บริษัท จฑุาวรรณ เมทลัแลบ 
จํากดั 
: ธุรกิจชบุแข็งโลหะ 

บริษัทวา่จ้างบริษัท ริก้า 
เจทีดบับลวิ ฮีททรีท
เม้นท์ จํากดัในการ
ทดลองอบเพิ5มความแขง็
ของตวัอยา่งชิ �นงาน 
   -  ยอดยกมาต้นงวด 

 
 

 
- 

155,334 
65,095 
10,873 

 
 
 

101,113 
636,078 
44,525 
645,864 

บริษัทวา่จ้างบริษัท ริก้า เจทีดบับลวิ 
ฮีททรีทเม้นท์ จํากดั (เดิมชื5อ “บริษัท 
จฑุาวรรณ เมทลัแลบ จํากดั”) ในการ
ทดลองอบเพิ5มความแขง็ของตวัอยา่ง
ชิ �นงาน เพื5อสง่เป็นตวัอยา่งชิ �นงาน
ให้แก่ลกูค้า โดยมีราคาและเงื5อนไข
ทางการค้าทั5วไป 
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บคุคล/นิติบคุลที5อาจมีความ
ขดัแย้ง / ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียด
ของรายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั 
(บาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 
     วา่จ้างระหวา่งงวด 

      ภาษีมลูคา่เพิ5ม 

      ชําระเงินระหวา่งงวด 

      ยอดคงค้างปลาย

งวด 

101,113 135,852 ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
และพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มี
ความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็น
รายการที5สมควร และเป็นการทํา
รายการทางการค้าปกติ โดยมีการ
เปรียบเทียบราคากบัผู้ รับจ้างรายอื5น 

บริษัท เอ็กซ์เซล เมทลั ฟอจจิ �ง 
จํากดั 
: ธุรกิจผลติชิ �นสว่นยานยนต์
จากโลหะโดยการขึ �นรูปด้วย
วิธีการอดัขึ �นรูป 

บริษัทวา่จ้างบริษัท เอก็ซ์
เซล เมทลั ฟอจจิ �ง จํากดั
ในการจ้างตกแตง่ชิ �นงาน 
   -  วา่จ้างระหวา่งงวด 

      ยอดคงค้างปลาย

งวด 

 
 
154,216 

- 
 

 
 

- 
- 
 

 

บริษัทวา่จ้างบริษัท เอก็ซ์เซล เมทลั 
ฟอจจิ �ง จํากดัในการจ้างตกแตง่
ชิ �นงาน 
เนื5องจากกําลงัการผลติในสว่น
ตกแตง่ชิ �นงานของบริษัทไมเ่พียงพอ
ในช่วงดงักลา่ว โดยมีราคาและ
เงื5อนไขทางการค้าทั5วไป 
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
และพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มี
ความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็น
รายการที5สมควร และเป็นการทํา
รายการทางการค้าปกติ โดยมีการ
เทียบราคากบัผู้ รับจ้างรายอื5น 

บริษัท อําพน จํากดั 
: ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ 
 
 
 
  

บริษัทเชา่รถยนต์จาก

บริษัท อําพน จํากดั 

   - คา่เชา่ระหวา่งงวด 

     ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 

 
1,553,630 

- 
 
 
 
 

 
1,335,360 

- 
 
 

บริษัททําการเชา่รถยนต์จากบริษัท 
อําพน จํากดั เพื5อใช้เป็นรถรับสง่
พนกังานจํานวน 2 คนั และรถประจํา
ตําแหนง่ผู้บริหาร 2 คนั รวมจํานวน
ทั �งสิ �น 4 คนั โดยอตัราคา่เชา่ดงักลา่ว
เป็นอตัราที5ถกูที5สดุเมื5อเทียบกบั
ผู้ประกอบการอื5น ภายใต้เงื5อนไขที5
ใกล้เคยีงกนั 
ความเห็นของคณะกรรมการ
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บคุคล/นิติบคุลที5อาจมีความ
ขดัแย้ง / ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียด
ของรายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั 
(บาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 
ตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
และพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มี
ความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็น
รายการที5สมควร และเป็นการทํา
รายการเชา่สนิทรัพย์ปกติ โดยมกีาร
เปรียบเทียบราคากบัผู้ให้เช่ารายอื5น 
 

บริษัท โอเรียลแท็ล เอสเตท 
จํากดั 
: ธุรกิจให้บริการก่อสร้างและ
ซอ่มแซมโรงงาน 
 
 
 
 
  

 บริษัทวา่จ้างบริษัท โอ
เรียลแท็ล เอสเตท จํากดั
ในการก่อสร้างอาคาร
สาํนกังาน 
   - ยอดยกมาต้นงวด 

     คา่จ้างระหวา่งงวด 

     ภาษีมลูคา่เพิ5ม 

     จ่ายชําระระหวา่งงวด 

     ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 

 
 

1,177,000 
- 
- 

1,177,000 
- 
 
 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

บริษัททําการวา่จ้างบริษัท โอเรียล
แท็ล เอสเตท จํากดั ในการก่อสร้าง
อาคาร 2 อาคาร เพื5อใช้เป็นอาคาร
สาํนกังานและฝึกอบรม และอาคาร
โรงงาน มลูคา่ทั �งสิ �น 16.04 ล้านบาท 
และวา่จ้างเพิ5มเติมของอาคาร
สาํนกังานเพื5อใช้เป็นโรงอาหาร
สาํหรับพนกังานมลูคา่ 1.6 ล้านบาท 
รวมทั �งงานกอ่สร้างอื5นๆ เช่น งานทํา
ฐานเครื5องจกัร งานปรับปรุงโรงงาน
และสาํนกังาน เป็นต้น โดยมีราคา
และเงื5อนไขทางการค้าที5ดีที5สดุเมื5อ
เทียบเคยีงจากใบเสนอราคาของ
ผู้ประกอบการอื5นที5ไมม่ีความ
เกี5ยวข้องกบับริษัท 
(ราคาดงักล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ9ม) 
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
และพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มี
ความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็น
รายการที5สมควร โดยเป็นรายการ
ขยายและตอ่ดติทเพื5อรองรับยอดขาย
ที5เติบโตขึ �นของบริษัท และเป็น
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บคุคล/นิติบคุลที5อาจมีความ
ขดัแย้ง / ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียด
ของรายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั 
(บาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 
รายการที5มีราคาและเงื5อนไขทางการ
ค้าปกติ มีการเทียบเคียงกบั
ผู้ประกอบการรายอื5นๆ 

บริษัท ไอ-วิชั5น โซลชูั5น จํากดั 
: รับจ้างออกแบบและพฒันา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
  

บริษัทวา่จ้างบริษัท ไอ-
วิชั5น โซลชูั5น จํากดั ใน
การออกแบบและพฒันา
โปรแกรมระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร 
(Enterprise Resource 
Planning หรือ ERP) 
   - ยอดยกมาต้นงวด 

   - ลดหนี � 

   - คา่จ้างระหวา่งงวด 

   - ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 

 
 
 
 

254,660 
254,660 

- 
- 
 
 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 

บริษัทได้ทําสญัญาในการวา่จ้าง
บริษัท ไอ-วิชั5น โซลชูั5น จํากดั ตาม
สญัญาลงวนัที5 9 ธนัวาคม 2551 ใน
การออกแบบและพฒันาโปรแกรม
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 
(Enterprise Resource Planning 
หรือ ERP) มลูคา่ตามสญัญาทั �งสิ �น 
2,380,000 บาท ซึ5งได้ชําระไปแล้ว 
2,125,340 บาท แตท่ั �งนี � เนื5องจากมี
ความลา่ช้าในการออกแบบและ
พฒันาโปรแกรมดงักลา่ว บริษัทจึง
ยกเลกิสญัญากบับริษัท ไอ-วิชั5น 
โซลชูั5น จํากดั โดยในปัจจบุนับริษัท
มิได้มีการใช้งานโปรแกรมดงักลา่ว 
ทั;งนี; ไดมี้การตกลงยกเลิกยอดคา้ง
จ่ายตามสญัญาจํานวน 254,660 
บาท ในเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2555 
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
และพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มี
ความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็น
รายการที5สมควร โดยเป็น
รายการสนนัสนนุธุรกิจปกติที5มีราคา
และเงื5อนไขทางการค้าปกติ ซึ5งการ
ยกเลกิสญัญาดงักลา่วมีสาเหตมุา
จากความลา่ช้าในการออกแบบและ
พฒันาโปรแกรมดงักลา่ว ซึ5งจะสง่ผล
ให้ระบบบญัชีของบริษัทยงัมีความ
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บคุคล/นิติบคุลที5อาจมีความ
ขดัแย้ง / ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียด
ของรายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั 
(บาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 
เสี5ยงในความผิดพลาดความถกูต้อง
สมบรูณ์ในการรายงานฐานะทางการ
เงินของบริษัท 

 

13.2 มาตรการหรือขั �นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 
ตามมติที5ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั �งที5 1/2553 เมื5อวนัที5 4 กมุภาพนัธ์ 2553 ได้กําหนดมาตรการขั �นตอนการ

ทํารายการระหวา่งกนั ดงันี � 
การทําธุรกรรมระหว่างบริษัท กับผู้ ที5เกี5ยวข้องหรือบคุคลที5อาจมีความขดัแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื5อนไขการค้า

โดยทั5วไปหรือเป็นธุรกรรมที5เป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับที5วิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทั5วไปใน
สถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าที5ปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคล
ที5มีความเกี5ยวข้อง (แล้วแตก่รณี) ภายใต้เงื5อนไขที5สมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ ไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 

 
กรณีที5 1  รายการระหวา่งกนัที5เป็นธุรกรรมปกติทางการค้า 
เช่น รายการซื �อขายสินค้าและบริการที5บริษัทเป็นผู้จัดจําหน่ายหรือให้บริการ เป็นต้น บริษัทสามารถทําธุรกรรม

ดงักล่าวกับบคุคลที5อาจมีความขดัแย้งได้ หากธุรกรรมดงักล่าวนั �นมีข้อตกลงทางการค้าที5มีเงื5อนไขการค่าโดยทั5วไปใน
ลกัษณะที5วิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทั5วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที5ปราศจาก
อิทธิพลในการที5ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที5มีความเกี5ยวข้อง โดยบริษัทจะจดัทําสรุปรายการดงักลา่ว
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยา่งน้อยรายไตรมาส 

 
กรณีที5 2  รายการระหวา่งกนัอื5นๆที5นอกเหนือจากกรณีที5 1 
บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณาและให้ความเห็นเกี5ยวกับความจําเป็นในการเข้าทํา

รายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั �น โดยพิจารณาเงื5อนไขต่างๆว่าเป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้า
ปกติในตลาด ซึ5งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที5เกิดขึ �นกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรม มีความ
สมเหตสุมผล และสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ในกรณีที5กรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที5อาจเกิดขึ �น บริษัทจะให้ผู้ เชี5ยวชาญอิสระหรือผู้ สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี5ยวกับรายการ
ระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื5อนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั �งนี �การเข้าทํารายการ
ระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที5อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และจะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ซึ5งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดย
การออกเสยีงในที5ประชมุนั �นๆ กรรมการซึ5งมีสว่นได้เสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
ทั �งนี �คณะกรรมการบริษัทจะต้องดแูลให้บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อบงัคบั ประกาศ คําสั5ง หรือ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
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หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือของคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี5ยวกบักบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการที5เกี5ยวโยงกนัและการได้มา
หรือจําหน่ายทรัพย์สินที5สําคญัของบริษัท นอกจากนี � บริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักลา่วไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที5ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจําปี หรือ 
สาระสนเทศตา่ง ๆ ตามข้อกําหนดตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และของหนว่ยงานที5เกี5ยวข้อง 

 
13.3 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทอาจมีการทํารายการระหวา่งกนักบับคุคลหรือนิติบคุคลในอนาคตอยา่งตอ่เนื5อง ซึ5งเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจ

การค้าปกติโดยทั5วไป และมีเงื5อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และสามารถอ้างอิงได้กับเงื5อนไขทางธุรกิจประเภท

เดียวกนักบับริษัทกระทํากบับคุคลภายนอก จะจดัทําสรุปรายการดงักลา่วให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบอยา่งน้อยรายไตรมาส เพื5อทําการสอบทานรายการระหวา่งกนัโดยเปรียบเทียบราคาและเงื5อนใขการค้ากบั

บคุคลภายนอกเพื5อดคูวามเหมาะสมของราคาและเงื5อนไขการค้า พิจารณามลูคา่การซื �อขายเปรียบเทียบกบัมลูค่าการซื �อ

ขายทั �งหมดของบริษัทและบริษัทที5เกี5ยวข้องกนั และสอบถามผู้บริหารถึงเหตผุลและความจําเป็นในการเข้าทํารายการกบั

บคุคลที5เกี5ยวข้องกนั  

อย่างไรก็ตาม สําหรับรายการระหว่างกันที5มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที5อาจเกิดขึ �นในอนาคต บริษัทจะจัดให้มี

คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการการปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์และแสดงเหตผุลในการทํารายการดงักลา่วก่อนที5

บริษัทจะเข้าทํารายการนั �น นอกจากนี � บริษัทจะดูแลการเข้าทํารายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั5ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี5ยวกบัการเปิดเผยข้อมลู

การทํารายการที5เกี5ยวโยงกนั และการได้มา หรือจําหน่ายซึ5งสินทรัพย์ของบริษัท (ถ้ามี) รวมทั �งปฏิบตัิตามมาตรฐานการ

บญัชีที5กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี ทั �งนี � ผู้ มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมตัิการทํา

รายการนั �นๆและบริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที5ได้รับการ

ตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจําปี หรือ สาระสนเทศต่าง ๆ ตาม

ข้อกําหนดตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และของหนว่ยงานที5เกี5ยวข้อง 
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14. ข้อมูลทางการเงนิที4สาํคัญ 

14.1 รายงานงบการเงนิ 

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที4 31 ธันวาคม 2556 

   
บาท 

 

หมาย
เหต ุ

 

31 ธนัวาคม 
2556   

31 ธนัวาคม 
2555   1 มกราคม 2555 

สินทรัพย์ 3 
   

(ปรับปรุงใหม)่ 
 

(ปรับปรุงใหม)่ 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 
       

   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 
 

     
20,882,978.94  

 

       
20,459,299.37  

 

          
12,278,925.82  

   ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื5น 4, 6 
 

     
51,599,052.62  

 

       
64,110,366.45  

 

          
58,056,724.66  

   สนิค้าคงเหลอื  7 
 

     
41,164,595.76  

 

       
42,473,622.32  

 

          
24,981,129.98  

   สนิทรัพย์หมนุเวยีนอื5น  8 
 

     
10,345,330.81  

 

       
21,355,814.47  

 

            
9,958,247.15  

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 
  

   
123,991,958.13  

 

     
148,399,102.61  

 

        
105,275,027.61  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
       

   เงินฝากสถาบนัการเงินตดิภาระหลกัประกนั 9 
 

       
5,981,000.00  

 

         
5,980,000.00  

 

            
5,191,000.00  

   ที5ดิน อาคาร และอปุกรณ์  10 
 

   
194,827,663.68  

 

     
190,172,423.37  

 

        
152,991,453.31  

   สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน  11 
 

       
2,850,888.81  

 

         
2,001,846.75  

 

            
3,484,629.72  

   สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 2, 19 
 

       
5,611,969.21  

 

        
-   

 

            
1,175,572.15  

   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื5น 
  

       
8,143,739.96  

 

         
1,054,976.45  

 

            
1,622,609.16  

รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

  

   
217,415,261.66  

 

     
199,209,246.57  

 

        
164,465,264.34  
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รวมสินทรัพย์ 
  

   
341,407,219.79  

 

     
347,608,349.18  

 

        
269,740,291.95  

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที4 31 ธันวาคม 2556 

        

   
บาท 

 

หมาย
เหต ุ

 

31 ธนัวาคม 
2556 

 

31 ธนัวาคม 
2555 

 
1 มกราคม 2555 

หนี �สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3 
   

(ปรับปรุงใหม)่ 
 

(ปรับปรุงใหม)่ 

หนี �สนิหมนุเวียน 
       เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสั �น

จากสถาบนัการเงิน 12 
 

     
61,065,891.35  

 

       
65,438,493.63  

 

          
57,846,803.21  

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื5น 4, 13 
 

     
80,355,054.51  

 

       
93,169,633.88  

 

          
66,928,762.43  

หนี �สนิสว่นที5ถึงกําหนดชําระภายในหนึ5งปี 16 
 

     
23,491,830.76  

 

       
18,404,945.42  

 

          
10,437,022.47  

หนี �สนิหมนุเวียนอื5น  17 
 

       
8,201,872.39  

 

       
19,795,435.15  

 

        
7,711,987.73  

รวมหนี �สนิหมนุเวียน 
  

   
173,114,649.01  

 

     
196,808,508.08  

 

        
142,924,575.84  

หนี �สนิไมห่มนุเวียน 
       

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 
 

     
16,618,491.30  

 

       
28,589,515.73  

 

          
27,679,462.85  

หนี �สนิภายใต้สญัญาเชา่การเงินระยะยาว 15 
 

       
7,856,863.78  

 

         
9,193,384.47  

 

            
4,507,514.84  

หนี �สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 2, 19 
 

                         
-    

 

            
859,488.41  

 

                             
-    

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 
 

       
2,847,794.36  

 

         
1,641,805.52  

 

            
1,357,989.02  

รวมหนี �สนิไมห่มนุเวียน 
  

     
27,323,149.44  

 

       
40,284,194.13  

 

          
33,544,966.71  

รวมหนี �สิน 
  

   
200,437,798.45  

 

     
237,092,702.21  

 

        
176,469,542.55  
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
       ทนุเรือนหุ้น 

       ทนุจดทะเบียน 
       หุ้นสามญั 226,000,000 หุ้น มลูคา่

หุ้นละ 0.50 บาท  20 
 

   
113,000,000.00  

 

     
113,000,000.00  

 

        
113,000,000.00  

ทนุที5ออกและชําระแล้ว 
       หุ้นสามญั 220,724,783 หุ้น ในปี 

2556 และ 
       หุ้นสามญั 176,000,000 หุ้น ในปี 2555 ชําระ

เต็มมลูคา่แล้ว 
 

   
110,362,391.50  

 

       
88,000,000.00  

 

          
88,000,000.00  

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 20 
 

     
30,984,616.08  

 

                           
-   

 

                             
-   

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 21 
 

          
482,417.60  

 

                           
-   

 

                             
-   

กําไร(ขาดทนุ)สะสม 
       

จดัสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย  26 
 

       
2,215,417.96  

 

         
2,215,417.96  

 

            
1,251,420.05  

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 22 
 

      
(3,075,421.80) 

 

       
20,300,229.01  

 

            
4,019,329.35  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 
  

   
140,969,421.34  

 

     
110,515,646.97  

 

          
93,270,749.40  

รวมหนี �สินและส่วนของผู้ถอื   
หุ้น 

  

   
341,407,219.79  

 

     
347,608,349.18  

 

        
269,740,291.95  
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บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สาํหรับปีสิ �นสุดวนัที4 31 ธันวาคม 2556 

                        

                  บาท 

            
หมาย
เหต ุ     2556   2555 

            3         (ปรับปรุงใหม)่ 

รายได้จากการขาย       4     
      
403,435,007.61    

      
474,477,570.08  

ต้นทนุขาย       23     
    
(368,122,040.87)   

    
(400,890,848.85) 

กาํไรขั �นต้น             
        

35,312,966.74    
        

73,586,721.23  

รายได้อื5น             
          
7,561,225.32    

        
12,589,511.61  

คา่ใช้จา่ยในการขาย       23     
        
(6,414,979.96)   

        
(5,800,642.64) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร        4, 23     
      
(49,350,192.44)   

      
(52,325,742.50) 

ต้นทนุทางการเงิน       24     
        
(8,156,128.09)   

        
(7,556,422.00) 

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้                 
      
(21,047,108.43)   

        
20,493,425.70  

รายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้           25     
          
6,471,457.62    

        
(3,248,528.13) 

                        

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี             
      
(14,575,650.81)   

        
17,244,897.57  

                        

กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอื5น             
                           
-      

                           
-    

                        

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม             
      

(14,575,650.81)   
        

17,244,897.57  
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กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น                   

  
กําไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น
ขั �นพื �นฐาน        3     

                    
(0.071)   

                      
0.098  

  
จํานวนหุ้นสามญัถวั
เฉลี5ยถ่วงนํ �าหนกั (หุ้น)       3     

           
205,204,374    

           
176,000,000  

                        

  
ขาดทนุตอ่หุ้นปรับ
ลด          3     

                    
(0.070)   

 

  

จํานวนหุ้นสามญั
ถวัเฉลี5ยถว่ง
นํ �าหนกั (หุ้น)         3     

           
208,230,649    
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บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน)                           

งบแสดงการเปลี4ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น                           

สาํหรับปีสิ �นสุดวนัที4 31 ธันวาคม 2556  
                     

  
บาท 

        
  

ทนุเรือนหุ้นที5
ออก 

 
 สว่นเกินมลูคา่  

 
 ใบสาํคญั
แสดงสทิธิ   

 กําไร(ขาดทนุ)สะสม  

  
        

หมาย
เหต ุ

 
และชําระแล้ว 

 

หุ้นสามญั 

  

จดัสรรแล้ว  ยงัไมไ่ด้จดัสรร  
 รวม  

        
    

 

 
 

 

  (ปรับปรุงใหม)่  

 ยอดยกมา ณ วนัที5 1 มกราคม 2555 – ตามที5รายงาน
ไว้เดิม     88,000,000.00   

                         
-      

                       
-      

        
1,251,420.05    

        
2,843,757.20    

            
92,095,177.25  

ผลสะสมจากการเปลี5ยนแปลงนโยบายการบญัชี 2, 3   
                         
-      

                         
-      

                       
-      

                         
-      

        
1,175,572.15    

              
1,175,572.15  

ยอดยกมาที5ปรับปรุงแล้ว       88,000,000.00   
                         
-    

 

                       
-      1,251,420.05   4,019,329.35   93,270,749.40 

การเปลี5ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น       
           

  กําไรเบ็ดเสร็จรวม       
                         
-      

                         
-      

                       
-      

                         
-      17,244,897.57 

 
17,244,897.57 

  จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย   26   
                         
-      

                         
-      

                       
-      

           
963,997.91    

         
(963,997.91)   

                               
-    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2555     88,000,000.00                       -                   -      2,215,417.96   20,300,229.01   110,515,646.97 
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การเปลี5ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น                             

 
เพิ5มทนุหุ้นสามญั   20   

      
22,362,391.50    

      
30,984,616.08    

                       
-      

                         
-      

                         
-      53,347,007.58 

 
จ่ายเงินปันผล  

  
  
 

  
                         
-          

                       
-      

                         
-      

      
(8,800,000.00)   

            
(8,800,000.00) 

 
ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ   21   

                         
-      

                         
-      482,417.60   

                         
-      

                           
-    482,417.60 

  ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม       
                         
-      

                         
-      

                       
-      

                         
-      

    
(14,575,650.81)   

          
(14,575,650.81) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2556     110,362,391.50   30,984,616.08   482,417.60   2,215,417.96   
      
(3,075,421.80)   140,969,421.34 

                                  

  

 

 

 

 

 

      22              -                                                                   -                           -                              (8,800,000.00)                  (8,800,000.00) 
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บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิ �นสุดวนัที4 31 ธันวาคม 2556 

        
     

บาท 

     
2556 

 
2555 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
    

 
กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 

 
(21,047,108.43) 

 
       20,493,425.70  

 

ปรับกระทบกําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสด
สทุธิได้มาจาก 

    
 

   กิจกรรมดําเนินงาน 
    

  
 คา่เสื5อมราคาและตดัจําหนา่ย  

 
26,366,626.92  

 
       20,392,366.22  

  
 ขาดทนุจากการขายและตดัจําหนา่ยทรัพย์สนิ  

 
126,336.88  

 
         2,200,157.92  

  
 หนี �สงสยัจะสญู  

 
                           -    

 
            124,953.83  

  
 ขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิค้า (กลบัรายการ)  

 
(6,652,643.56) 

 
         6,278,010.51  

  
 ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์  

 
2,094,915.82  

 
         3,119,308.27  

  
 ประมาณการหนี �สนิผลประโยชน์พนกังาน  

 
1,205,988.84  

 
            283,816.50  

  
 สทิธิเลอืกซื �อหุ้นของพนกังาน  

 
482,417.60  

 
                           -    

  
 ดอกเบี �ยรับ  

 
(179,596.74) 

 
           (185,431.81) 

  
 ดอกเบี �ยจ่าย  

 
8,156,128.09  

 
         7,556,422.00  

 กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี5ยนแปลงใน
สนิทรัพย์และหนี �สนิดําเนินงาน  

 
10,553,065.42  

 
       60,263,029.14  

 การเปลี5ยนแปลงในสนิทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ5มขึ �น)ลดลง  
    

  
 ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื5น  

 
12,511,313.83  

 
        (6,192,538.55) 

  
 สนิค้าคงเหลอื  

 
7,961,670.12  

 
      (23,770,502.85) 

  
 สนิทรัพย์หมนุเวียนอื5น  

 
11,010,483.66  

 
      (11,397,567.32) 

  
 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื5น  

 
(5,166,800.00) 

 
               (5,000.00) 

 การเปลี5ยนแปลงในหนี �สนิดําเนินงานเพิ5มขึ �น(ลดลง)  
    

  
 เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื5น  

 
(12,803,010.00) 

 
       26,240,871.45  

  
 หนี �สนิหมนุเวียนอื5น  

 
(11,593,562.76) 

 
       12,083,447.42  

 เงินสดรับจากการดําเนินงาน  
 

12,473,160.27  
 

       57,221,739.29  

  
 รับดอกเบี �ย  

 
179,596.74  

 
            199,374.73  

  
 จ่ายภาษีเงินได้  

 
(1,921,963.51) 

 
        (2,263,444.02) 

 เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน  
 

10,730,793.50  
 

       55,157,670.00  
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บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิ �นสุดวนัที4 31 ธันวาคม 2556 

        
     

บาท 

     
2556   2555 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน  
    

  

 เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระหลกัประกนั
เพิ5มขึ �น  

 
(1,000.00) 

 
(789,000.00) 

  
 ซื �ออาคารและอปุกรณ์  

 
(32,602,147.54) 

 
(46,016,781.51) 

  
 ซื �อสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน  

 
(1,364,500.00) 

 
(1,303,500.00) 

  
 เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์  

 
14,834,045.69  

 
         1,301,552.76  

 เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  
 

(19,133,601.85) 
 

(46,807,728.75) 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ  
    

  

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั �นจาก
สถาบนัการเงินเพิ5มขึ �น(ลดลง)  

 
(4,372,602.28) 

 
         7,591,690.42  

  
 เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ5มขึ �น  

 
                           -    

 
       13,720,000.00  

  
 จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

 
(11,464,927.62) 

 
        (9,642,814.13) 

  
 จ่ายชําระหนี �สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน  

 
(11,715,292.30) 

 
        (4,282,022.00) 

  
 เงินปันผลจ่าย  

 
(8,800,000.00) 

 
                           -    

  
 รับเงินจากการเพิ5มทนุหุ้นสามญั  

 
53,347,007.58  

 
                           -    

  
 จ่ายดอกเบี �ย  

 
(8,167,697.46) 

 
        (7,556,422.00) 

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ  
 

8,826,487.92  
 

           (169,567.70) 

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ4มขึ �นสุทธิ  
 

423,679.57  
 

         8,180,373.55  

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี  
 

20,459,299.37  
 

       12,278,925.82  

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี  
 

20,882,978.94  
 

       20,459,299.37  

        รายการที5ไมเ่ป็นตวัเงิน 
    

  
สาํหรับปี 2556 

    

 
- 

บริษัทได้ทําสญัญาขายและเชา่กลบัคืนเครื5องจกัร 
(ดหูมายเหต ุ15) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สาํหรับปีสิ �นสุดวนัที4 31 ธันวาคม 2556  

1. ข้อมูลทั4วไป           

บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลที5จดัตั �งขึ �นในประเทศ

ไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื5อวนัที5 22 มกราคม 2539 ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์

โลหะและชิ �นสว่นโลหะ สาํนกังานตั �งอยูเ่ลขที5 3/14 หมูที่5 2 ตําบลหนองบวั อําเภอบ้านคา่ย จงัหวดัระยอง ประเทศไทย 

เมื5อวนัที5 9 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

(mai)” 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 

งบการเงินนี �จัดทําขึ �นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที5ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื5อให้เป็นไปตาม

หลกัการบญัชีที5รับรองทั5วไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทําขึ �นเพื5อให้เป็นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัที5 28 

กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษัทได้จดัทําเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ5งการจดัทํางบการเงินดงักลา่วเป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ของการจดัทํารายงานในประเทศ ดงันั �นเพื5อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที5ไม่คุ้นเคยกบัภาษาไทย 

บริษัทได้จดัทํางบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ �นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐาน

หลายประการ ซึ5งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที5เกี5ยวกับ สินทรัพย์ หนี �สิน รายได้ 

และคา่ใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ที5ผู้บริหารมีความเชื5อมั5น

อยา่งสมเหตสุมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั �นซึ5งไมอ่าจอาศยัข้อมลูจากแหลง่อื5นและนําไปสูก่ารตดัสินใจเกี5ยวกบั

การกําหนดจํานวนสินทรัพย์และหนี �สินนั �น ๆ ดงันั �นผลที5เกิดขึ �นจริงจากการตั �งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของ

สนิทรัพย์และหนี �สนิอาจแตกตา่งไปจากที5ประมาณไว้ 

ประมาณการและข้อสมมติฐานที5ใช้ในการจดัทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ5าเสมอ การปรับประมาณการ

ทางบญัชีจะบนัทกึในงวดบญัชีที5การประมาณการดงักลา่วได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ

งวดนั �น ๆ และจะบนัทกึในงวดที5ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั �งงวดปัจจบุนัและอนาคต 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที4ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

ในปี 2556 บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที5ออกและปรับปรุงใหม่ซึ5งกําหนดให้ถือปฏิบตัิกบังบการเงิน

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที5เริ5มในหรือหลงัวนัที5 1 มกราคม 2556 มาถือปฏิบตัิ สรุปได้ดงันี �  
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/              

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชพีบัญช ี

เรื4อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 12 ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลและการเปิดเผย

ข้อมลูเกี5ยวกบัความช่วยเหลอืจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 21 (ปรับปรุง 2552) 

 

ผลกระทบจากการเปลี5ยนแปลงของอัตราแลกเปลี5ยน

เงินตราตา่งประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที5 8 สว่นงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที5ไม่มีความเกี5ยวข้อง

อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที5ไม่ได้คิด

คา่เสื5อมราคาที5ตีราคาใหม ่

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี5ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือของผู้ ถือหุ้น 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที5 34/2555 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี5ยวกับการโอนและการรับโอน

สนิทรัพย์ทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

ข้างต้นไมม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงินนี � ยกเว้นมาตรฐานการบญัชี ดงัตอ่ไปนี � 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที4 12 เรื4อง ภาษีเงนิได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบันี �กําหนดให้บริษัทต้องบนัทกึสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี และหนี �สนิภาษีเงินได้รอการ

ตดับญัชีในงบการเงิน สนิทรัพย์และหนี �สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี คือ จํานวนภาษีเงินได้ที5บริษัทต้องได้รับหรือจ่าย

ในอนาคต ตามลําดบั ซึ5งเกิดจากผลแตกต่างชั5วคราวระหว่างมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหนี �สินที5แสดงในงบ

แสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษีของสนิทรัพย์และหนี �สนินั �นและขาดทนุทางภาษีที5ยงัไมไ่ด้ใช้  

บริษัทถือปฏิบตัิมาตรฐานการบญัชีฉบบันี � สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที5เริ5มตั �งแต่วนัที5 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป            
ผลกระทบของการเปลี5ยนแปลงมีการปรับปรุงย้อนหลงัในงบการเงินและปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที5 31 
ธันวาคม 2555 และวนัที5 1 มกราคม 2555 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ �นสดุวนัที5 31 ธันวาคม  2555 
ผู้บริหารประมาณผลกระทบตอ่งบการเงิน  สรุปได้ดงันี � 
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บาท
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 

2556 2555 2555

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เพิ&มขึ)น 5,611,969.21     - 1,175,572.15     

-                    859,488.41          -                    

กาํไรสะสม เพิ&มขึ)น (ลดลง) 5,611,969.21     (859,488.41)         1,175,572.15     

หนี) สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี เพิ&มขึ)น

 

2556 2555

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้เพิ&มขึ)น (ลดลง) 6,471,457.62         (2,035,060.56)     

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี เพิ&มขึ)น (ลดลง) 6,471,457.62         (2,035,060.56)     

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั)นพื)นฐาน เพิ&มขึ)น (ลดลง) 0.032                     (0.012)                

ขาดทุนต่อหุน้ปรับลด ลดลง 0.031                     

บาท

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที4ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

บริษัทยงัไมไ่ด้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที5ออกและปรับปรุงใหม ่ดงัตอ่ไปนี � 

ก) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบตัิทางบญัชี 
ซึ5งมีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินที5มีรอบบญัชีเริ5มในหรือหลงัวนัที5 1 มกราคม 2557 ดงัตอ่ไปนี � 

 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

เรื4อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

เรื4อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์พนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี5ยนแปลงของอตัราแลกเปลี5ยน

เงินตราตา่งประเทศ 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเ กี5 ยวกับบุคคลหรือกิจการที5

เกี5ยวข้องกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทนุในบริษัทร่วม 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 31 (ปรับปรุง 2555) สว่นได้เสยีในการร่วมค้า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 38 (ปรับปรุง 2555) สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที5 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที5 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที5 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที5 ถือไว้ เ พื5อขายและการ

ดําเนินงานที5ยกเลกิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที5 8 (ปรับปรุง 2555) สว่นงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที5 1 การเปลี5ยนแปลงในหนี �สินที5เกิดขึ �นจากการรื �อถอน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

เรื4อง 

การบรูณะ และหนี �สนิที5มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที5 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที5 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทนุการรื �อถอน การบรูณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที5 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที5 29 เรื5อง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที5มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที5 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที5 12 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที5 13 โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที5 17 การจ่ายสนิทรัพย์ที5ไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที5 18 การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 15 สญัญาเช่าดําเนินงาน-สิ5งจงูใจที5ให้แก่ผู้ เช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 27 การประเมินเนื �อหาสญัญาเช่าที5ทําขึ �นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 29  การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 32 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน-ต้นทนุเว็บไซต์ 
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ5งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที5มีรอบบัญชีเริ5มในหรือหลังวันที5 1 
มกราคม 2559 ดงัตอ่ไปนี � 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื4อง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที5 4 สญัญาประกนัภยั 

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที5เริ5มใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัดงักลา่ว 

3. นโยบายการบัญชีที4สาํคัญ 

เกณฑ์ในการวัดค่าในการจัดทาํงบการเงนิ 

นอกจากที5เปิดเผยไว้ในหวัข้ออื5น ๆ ในสรุปนโยบายการบญัชีที5สําคญัและหมายเหตปุระกอบงบการเงินอื5น ๆ เกณฑ์ใน

การจดัทํางบการเงินใช้ราคาทนุเดิม 

รายได้ 

การขายสนิค้า 

รายได้จะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเมื5อได้โอนความเสี5ยงและผลตอบแทนที5เป็นสาระสําคญัของความเป็นเจ้าของ

สนิค้าที5มีนยัสาํคญัไปให้กบัผู้ซื �อแล้ว และจะไมรั่บรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคมุหรือบริหารสินค้าที5ขายไปแล้ว

นั �นหรือมีความไมแ่นน่อนที5มีนยัสาํคญัในการได้รับประโยชน์จากรายการบญัชีนั �นไมอ่าจวดัมลูคา่ของจํานวนรายได้และ

ต้นทนุที5เกิดขึ �นได้อยา่งนา่เชื5อถือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนน่อนที5จะต้องรับคืนสนิค้า 

ดอกเบี �ยรับ 

ดอกเบี �ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานงึถึงอตัราผลตอบแทนที5แท้จริง 

รายได้อื5น 

รายได้อื5นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

ค่าใช้จ่าย 

สญัญาเช่าดําเนินงาน 

รายจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานบนัทกึในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  ประโยชน์ที5

ได้รับตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเป็นสว่นหนึ5งของคา่เช่าทั �งสิ �นตามสญัญา คา่เช่าที5อาจเกิดขึ �นจะ

บนัทกึในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จในรอบบญัชีที5มีรายการดงักลา่ว 
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ต้นทนุทางการเงิน 

ดอกเบี �ยจ่ายและคา่ใช้จ่ายในทํานองเดียวกนับนัทกึในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จในงวดที5คา่ใช้จ่ายดงักลา่วเกิดขึ �น ยกเว้น

ในกรณีที5มีการบนัทกึเป็นต้นทนุสว่นหนึ5งของสนิทรัพย์ อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือ

การผลติสนิทรัพย์ดงักลา่วก่อนที5จะนํามาใช้เองหรือเพื5อขาย ดอกเบี �ยซึ5งเป็นสว่นหนึ5งของคา่งวดตามสญัญาเช่าการเงิน

บนัทกึในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีอตัราดอกเบี �ยที5แท้จริง 

คา่ใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั �น 

บริษัทรับรู้เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงินที5กําหนดไว้ 

บริษัทดําเนินการจดัตั �งกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพที5เป็นแผนจ่ายสมทบที5กําหนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกองทนุโดยสินทรัพย์

ของกองทนุแยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท กองทนุสํารองเลี �ยงชีพดงักล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากพนกังาน

และบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทนุสํารองเลี �ยงชีพและภาระหนี �สินตามโครงการสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบ

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที5เกี5ยวข้อง  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที5กําหนดไว้ 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสว่นที5เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายกุารทํางาน

ของพนกังาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที5พนกังานจะได้รับจากการทํางานให้กบับริษัทตลอด

ระยะเวลาทํางานถึงปีที5เกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักลา่วได้ถกูคิด

ลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอ้างอิงเริ5มต้น การประมาณการ

หนี �สนิดงักลา่วคํานวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที5ประมาณการไว้ (Projected Unit 

Credit Method) 

เมื5อผลประโยชน์พนกังานมีการเปลี5ยนแปลง สว่นของผลประโยชน์ที5เพิ5มขึ �นซึ5งเกี5ยวข้องกบัการทํางานให้กบับริษัทใน

อดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี5ยจนกระทั5ง

ผลประโยชน์ได้มีการจ่ายจริง 

เมื5อข้อสมมติที5ใช้ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปลี5ยนแปลง บริษัทรับรู้ผลกําไร(ขาดทนุ)

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที5เกิดขึ �นในกําไรหรือขาดทนุทั �งจํานวน 
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ผลประโยชน์เมื5อเลกิจ้าง 

บริษัทรับรู้ผลประโยชน์เมื5อเลิกจ้างเป็นหนี �สินและค่าใช้จ่าย เมื5อบริษัทยกเลิกการจ้างพนกังานหรือกลุม่ของพนกังาน

ก่อนวนัเกษียณตามปกติ 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด  เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรัพย์  เงินฝาก

ธนาคารที5มีกําหนดระยะเวลาไมเ่กินกว่า 3 เดือน และเงินลงทนุระยะสั �นที5มีสภาพคลอ่งสงู โดยไม่รวมเงินฝากธนาคาร

ติดภาระหลกัประกนั 

ลกูหนี �การค้าและลูกหนี �อื4น 

ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื5นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี �หกัคา่เผื5อหนี �สงสยัจะสญู 

บริษัทบันทึกค่าเผื5อหนี �สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที5อาจเกิดขึ �นจากการเก็บเงินลูกหนี �ไม่ได้ ซึ5ง

โดยทั5วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายลุกูหนี � 

สินค้าคงเหลือ 

บริษัทตีราคาสนิค้าคงเหลอืในราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิที5จะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะตํ5ากวา่ โดยวิธีดงัตอ่ไปนี � 

งานระหว่างทาํและสินคา้สาํเร็จรูป - ตีราคาตามวีธีถวัเฉลี&ย

วตัถุดิบและอะไหล่ - ตีราคาตามวิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน  

ต้นทุนของสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที5ซื �อ ต้นทุนในการดดัแปลงหรือต้นทุนอื5นเพื5อให้สินค้าอยู่ในสถานที5และสภาพ

ปัจจบุนั ในกรณีของสนิค้าสาํเร็จรูปและสนิค้าระหวา่งผลติที5ผลติเอง ต้นทนุสนิค้ารวมการปันสว่นของค่าโสหุ้ยการผลิต

อยา่งเหมาะสม โดยคํานงึถึงระดบักําลงัการผลติตามปกติ 

มลูคา่สทุธิที5จะได้รับเป็นการประมาณราคาที5จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกัด้วยคา่ใช้จ่ายที5จําเป็นในการขาย 

บริษัทตั �งคา่เผื5อมลูคา่สนิค้าลดลงสาํหรับสนิค้าที5เสื5อมคณุภาพ เสยีหาย ล้าสมยัและค้างนาน 

ที4ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ที5ดิน อาคารและอปุกรณ์แสดงในราคาทนุหกัคา่เสื5อมราคาสะสมและคา่เผื5อการด้อยคา่ (ถ้ามี)  

คา่เสื5อมราคา 

ค่าเสื5อมราคาของอาคารและอปุกรณ์คํานวณจากราคาทนุโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ

สนิทรัพย์ดงันี � 
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จาํนวนปี

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30

เครื&องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 5 - 20

เครื&องตกแต่งและเครื&องใชส้าํนกังาน 5

ยานพาหนะ 5  

ค่าเสื5อมราคาของอุปกรณ์โรงงานประเภทแม่พิมพ์ คํานวณจากราคาทุนโดยวิธีรับรู้ตามจํานวนผลผลิตที5เกิดขึ �นจริง

เปรียบเทียบกบัประมาณการผลผลติที5คาดวา่จะได้รับทั �งหมดจากการใช้ประโยชน์จากแมพิ่มพ์ 

คา่เสื5อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสื5อมราคาสําหรับที5ดินและสินทรัพย์ระหว่าง

ก่อสร้าง 

การซอ่มแซมและบํารุงรักษาจะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จระหวา่งปีบญัชีที5เกิดรายการขึ �น ต้นทนุของการปรับปรุง

ให้ดีขึ �นที5สาํคญัจะบนัทกึรวมไว้ในราคาตามบญัชีของสินทรัพย์หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการปรับปรุงนั �นจะ

ทําให้บริษัทได้ประโยชน์กลบัคืนมาเกินกว่ารอบระยะเวลาบญัชี สินทรัพย์ที5ได้มาจากการปรับปรุงหลกัจะตดัค่าเสื5อม

ราคาตลอดอายกุารใช้ประโยชน์ที5เหลอือยูข่องสนิทรัพย์ที5เกี5ยวข้อง  

รายการกําไรและรายการขาดทนุจากการจําหน่ายกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ5งตอบแทนที5ได้รับกบัราคาตามบญัชีและ

รวมไว้อยูใ่นงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ค่าใช้จ่ายที5เกี5ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์รวมทั �งดอกเบี �ยจ่ายที5เกิดขึ �นจากการกู้ ยืมเพื5อใช้ในการได้มาซึ5งสินทรัพย์

ข้างต้นก่อนสนิทรัพย์จะแล้วเสร็จถือเป็นต้นทนุของสนิทรัพย์ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนแสดงในราคาทนุหกัคา่ตดัจําหนา่ยสะสมและหกัคา่เผื5อการด้อยคา่ (ถ้ามี) 

คา่ตดัจําหนา่ย 

คา่ตดัจําหนา่ยบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที5คาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนแต่ละประเภท ระยะเวลาที5คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
โดยประมาณ 5 ปี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ต้นทนุที5เกิดจากการพฒันาและบํารุงดแูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายเมื5อเกิดขึ �น ต้นทนุที5เกี5ยวข้องโดยตรง
กับผลิตภัณฑ์โปรแกรมที5ระบุได้และมีเอกลกัษณ์ของโปรแกรมที5บริษัทสามารถควบคุมได้รวมทั �งมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที5จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกินกว่าต้นทนุสําหรับช่วงระยะเวลามากกว่าหนึ5งปี บริษัทได้บนัทึก
ต้นทุนนั �นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนทางตรงรวมไปถึงต้นทุนพนักงานของคณะทํางานพัฒนาโปรแกรมและ
คา่ใช้จ่ายการผลติ (โสหุ้ยการผลติ) ที5เกี5ยวข้องด้วย ซึ5งได้ปันสว่นให้อยา่งเหมาะสม 
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รายจ่ายเพื5อเพิ5มหรือขยายผลการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีคณุค่าเพิ5มขึ �นจากคณุลกัษณะที5กําหนดไว้เมื5อ
เริ5มต้นได้บนัทกึเป็นต้นทนุเพื5อการพฒันาและบวกรวมไว้ในต้นทนุเมื5อเริ5มต้นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั �น 

รายการกําไรและรายการขาดทนุจากการจําหน่ายกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ5งตอบแทนที5ได้รับกบัราคาตามบญัชีและ
รวมไว้อยูใ่นงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพย์ตามบญัชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัที5ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีข้อบ่งชี �เรื5องการด้อยค่า

หรือไม ่ในกรณีที5มีข้อบง่ชี �จะทําการประมาณมลูคา่สนิทรัพย์ที5คาดวา่จะได้รับคืน 

ขาดทนุจากการด้อยคา่รับรู้เมื5อมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์หรือมลูคา่ตามบญัชีของหนว่ยสนิทรัพย์ที5ก่อให้เกิดเงินสด

สงูกวา่มลูคา่ที5จะได้รับคืน ขาดทนุจากการด้อยคา่บนัทกึในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

การคํานวณมลูคา่ที5คาดวา่จะได้รับคืน 

มลูคา่ที5คาดวา่จะได้รับคืนของสนิทรัพย์หมายถึงราคาขายสทุธิของสินทรัพย์หรือมลูค่าจากการใช้ของสินทรัพย์แล้วแต่

มลูคา่ใดจะสงูกวา่ ในการประเมินมลูคา่จากการใช้ของสนิทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที5จะได้รับในอนาคตจะคิด

ลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคํานงึภาษีเงินได้ เพื5อให้สะท้อนมลูค่าที5อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนัซึ5ง

แปรไปตามเวลาและความเสี5ยงที5มีตอ่สนิทรัพย์ สาํหรับสนิทรัพย์ที5ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์

อื5นให้พิจารณามลูคา่ที5คาดวา่จะได้รับคืนรวมกบัหนว่ยสนิทรัพย์ที5ก่อให้เกิดเงินสดที5สนิทรัพย์นั �นมีความเกี5ยวข้องด้วย 

การกลบัรายการด้อยคา่ 

ขาดทนุจากการด้อยค่าจะถกูกลบัรายการหากมีการเปลี5ยนแปลงประมาณการที5ใช้ในการคํานวณมลูค่าที5คาดว่าจะ

ได้รับคืน 

ขาดทนุจากการด้อยคา่จะถกูกลบัรายการเพียงเพื5อให้มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ไมเ่กินกวา่มลูคา่ตามบญัชีภายหลงั

หกัคา่เสื5อมราคาหรือคา่ตดัจําหนา่ยเสมือนหนึ5งไมเ่คยมีการบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่มาก่อน 

สัญญาเช่าการเงนิ 

สญัญาเช่าอาคาร และอปุกรณ์ที5ความเสี5ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสว่นใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่าถือเป็น

สญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที5เช่าหรือมลูค่า

ปัจจุบนัสทุธิของจํานวนเงินที5ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ5ากว่าโดยจํานวนเงินที5ต้องจ่ายจะปันสว่น

ระหวา่งหนี �สนิและคา่ใช้จ่ายทางการเงินเพื5อให้ได้อตัราดอกเบี �ยคงที5ตอ่หนี �สนิคงค้างอยูโ่ดยพิจารณาแยกแต่ละสญัญา 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัคา่ใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทกึเป็นหนี �สนิระยะยาว สว่นดอกเบี �ยจ่ายจะบนัทกึในงบกําไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จตลอดอายขุองสญัญาเช่าสนิทรัพย์ที5ได้มาตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดคา่เสื5อมราคาตลอดอายกุารใช้

งานของสนิทรัพย์ที5เช่าหรืออายขุองสญัญาเช่าแล้วแตร่ะยะเวลาใดจะตํ5ากวา่ 
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สญัญาระยะยาวเพื5อเช่าสนิทรัพย์โดยที5ความเสี5ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสว่นใหญ่ตกอยู่กบัผู้ ให้เช่าจะ

จดั เป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน เงินที5ต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงาน (สทุธิจากสิ5งตอบแทนจูงใจที5ได้รับจากผู้ ให้

เช่า) จะบนัทกึในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั �น 

คา่ใช้จ่ายที5เกิดขึ �นจากการยกเลกิสญัญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบี �ยปรับที5ต้องจ่ายให้กบัผู้ ให้เช่าจะ

บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีที5การยกเลกินั �นเกิดขึ �น 

เงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีที5เป็นเงินตราตา่งประเทศ 

รายการบญัชีที5เป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี5ยน ณ วนัที5เกิดรายการ และสินทรัพย์

และหนี �สนิที5เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัที5ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปลี5ยน ณ วนันั �น  

กําไรหรือขาดทนุจากการแปลงคา่ดงักลา่วได้รวมอยูใ่นงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ประมาณการหนี �สิน 

ประมาณการหนี �สนิจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอ่เมื5อบริษัทมีภาระหนี �สินเกิดขึ �นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือ

ภาระผกูพนัซึ5งเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูก

จ่ายไปเพื5อชําระภาระหนี �สนิดงักลา่ว โดยจํานวนภาระหนี �สนิดงักลา่วสามารถประมาณจํานวนเงินได้อยา่งนา่เชื5อถือ ถ้า

ผลกระทบดงักลา่วเป็นนยัสาํคญั ประมาณการกระแสเงินสดที5จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัโดยใช้อตัรา

คิดลดในตลาดปัจจบุนัก่อนคํานงึภาษีเงินได้ เพื5อให้สะท้อนมลูคา่ที5อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนัซึ5งแปรไปตามเวลา

และความเสี5ยงที5มีตอ่หนี �สนิ 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

บริษัทดําเนินโครงการผลตอบแทนพนกังานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที5ชําระด้วยตราสารทนุ โดยที5บริษัทได้รับบริการจาก

พนกังาน เป็นสิ5งตอบแทนสาํหรับตราสารทนุ (สทิธิซื �อหุ้น) ที5บริษัทออกให้ โดยบริษัทใช้มลูคา่ยตุิธรรมของสิทธิซื �อหุ้น ณ 

วนัให้สทิธิในการรับรู้คา่ใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที5ได้รับสทิธิ 

เมื5อมีการใช้สทิธิ สิ5งตอบแทนที5ได้รับสทุธิจากต้นทนุทางตรงในการทํารายการจะบนัทกึไปยงัทนุเรือนหุ้น(มลูค่าที5ตราไว้) 

และสว่นเกินมลูคา่หุ้น 

ภาษีเงนิได้ 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนัและ
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ เว้นแตภ่าษีเงินได้รอการตดับญัชีในสว่นที5เกี5ยวกบัรายการที5บนัทกึใน
สว่นของผู้ ถือหุ้นให้รับรู้ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื5น 
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ภาษีเงินได้ปัจจบุนั ได้แก่ ภาษีที5คาดวา่จะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทนุประจําปีที5ต้องเสีย
ภาษี โดยใช้อตัราภาษีที5ประกาศใช้หรือที5คาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิ �นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุง
ทางภาษีที5เกี5ยวกบัรายการในปีก่อน ๆ  

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีบนัทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชั5วคราวที5เกิดขึ �นระหว่างมลูค่าตามบญัชีและมลูค่าฐาน
ภาษีของสนิทรัพย์และหนี �สนิ 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมลูคา่โดยใช้อตัราภาษีที5คาดวา่จะใช้กบัผลแตกต่างชั5วคราวเมื5อมีการกลบัรายการโดยใช้
อตัราภาษีที5ประกาศใช้หรือที5คาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิ �นรอบระยะเวลารายงาน   

ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  บริษัทต้องคํานึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที5ไมแ่นน่อนและอาจทําให้จํานวนภาษีที5ต้องจ่ายเพิ5มขึ �นและมีดอกเบี �ยที5ต้องชําระ บริษัทเชื5อว่าได้
ตั �งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินได้ที5จะจ่ายในอนาคตซึ5งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั 
รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนี �อยู่บนพื �นฐานการประมาณการและ
ข้อสมมติฐานและอาจเกี5ยวข้องกบัการตดัสนิใจเกี5ยวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต  ข้อมลูใหม ่ๆ อาจทําให้บริษัทเปลี5ยนการ
ตดัสนิใจโดยขึ �นอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที5มีอยู่  การเปลี5ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบ
ตอ่คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที5เกิดการเปลี5ยนแปลง 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี �สินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีสามารถหกักลบได้เมื5อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที5จะนําสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี �สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้นี �
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับหน่วย
ภาษีตา่งกนันั �นกิจการมีความตั �งใจจะจ่ายชําระหนี �สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัด้วยยอดสทุธิหรือตั �งใจ
จะรับคืนสนิทรัพย์และจ่ายชําระหนี �สนิในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื5อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากําไรเพื5อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชั5วคราวดงักลา่ว  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถกูทบทวน 
ณ ทกุวนัสิ �นรอบระยะเวลารายงานและจะถกูปรับลดลงเทา่ที5ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง 

เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลบนัทึกในงบการเงินของบริษัทในรอบระยะเวลาบญัชีซึ5งที5ประชุมผู้ ถือหุ้น

และคณะกรรมการของบริษัทได้อนมุตัิการจ่ายเงินปันผล 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที5บริษัทเสนอขายหุ้นสงูกว่า

มลูคา่หุ้นที5จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนําค่าหุ้นสว่นเกินนี �ตั �งเป็นทนุสํารอง (“สว่นเกินมลูค่าหุ้น”) สว่นเกินมลูค่าหุ้นนี �จะ

นําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 
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กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั �นพื �นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับปีด้วยจํานวนถัวเฉลี5ยถ่วงนํ �าหนกัของหุ้น

สามญัที5ออกจําหนา่ยแล้วในระหวา่งปี สรุปได้ดงันี � 

 

สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

2556 2555

กาํไร(ขาดทุน) สาํหรับปี (บาท)         (14,575,650.81)          17,244,897.57

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี!ยถ่วงนํ$าหนัก (หุ้น)

หุน้สามญัที&ออก ณ วนัตน้ปี             176,000,000             176,000,000

ผลกระทบจากหุน้ที&ออกจาํหน่ายระหว่างปี               29,204,374                             -   

หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉลี&ยถ่วงนํ)าหนกั (หุน้)             205,204,374             176,000,000

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั)นพื)นฐาน (บาท)                      (0.071)                        0.098

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 

ขาดทนุตอ่หุ้นปรับลดคํานวณโดยการหารขาดทนุสทุธิสว่นของผู้ ถือหุ้นสามญัด้วยผลรวมของจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี5ย
ถ่วงนํ �าหนกัที5ออกจําหน่ายแล้วในระหว่างปีบวกด้วยจํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลี5ยถ่วงนํ �าหนกัที5บริษัทอาจต้องออกเพื5อ
แปลงสภาพหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั �งสิ �นให้เป็นหุ้นสามญัโดยมิได้รับสิ5งตอบแทนใด ๆ ทั �งสิ �น และสมมติว่าผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดเป็นหุ้นสามญัเมื5อราคาตามสิทธิตํ5ากว่ามลูค่ายุติธรรม
ของหุ้นสามญั  

ขาดทนุตอ่หุ้นขั �นพื �นฐานและขาดทนุตอ่หุ้นปรับลดสามารถแสดงได้ดงันี � 

สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที5 31 ธนัวาคม 2556  

บาท หุน้ บาท

จาํนวนหุน้สามญั

ขาดทุนสุทธิ เฉลี&ยถ่วงนํ)าหนกั ขาดทุนต่อหุน้

ขาดทนุต่อหุ้น

ขาดทุนต่อหุน้ขั)นพื)นฐาน     (14,575,650.81) 205,204,374                         (0.071)

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด -                      3,026,275            -                      

ขาดทุนต่อหุน้ปรับลด     (14,575,650.81) 208,230,649                         (0.070)
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4. รายการที4เกิดขึ �นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที4เกี4ยวข้องกัน 

บริษัทมีรายการบญัชีและรายการค้าสว่นหนึ5งกบับคุคลหรือกิจการที5เกี5ยวข้องกนั ซึ5งบคุคลหรือกิจการเหลา่นี �เกี5ยวข้อง

กนัโดยการถือหุ้นและ/หรือมีผู้บริหารร่วมกัน หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวที5ใกล้ชิด รายการระหว่างกนักบับคุคลหรือ

กิจการที5เกี5ยวข้องกนัที5มีสาระสําคญัที5รวมไว้ในงบการเงินใช้ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั5วไป หรือใน

ราคาที5ตกลงกนัตามสญัญาหากไมม่ีราคาตลาดรองรับ 

ยอดคงเหลอืของสนิทรัพย์และหนี �สิน และรายการบญัชีและรายการค้าที5มีสาระสําคญักบับคุคลหรือกิจการที5เกี5ยวข้อง

กนั มีดงันี � 

รายการบญัชีและรายการค้าที5มีสาระสาํคญักบับคุคลหรือกิจการที5เกี5ยวข้องกนั สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที5 31 ธันวาคม 2556 
และ 2555 มีดงันี � 

2556 2555

รายได้จากการขาย

บริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จาํกดั 3,821,003.65     6,789,970.81     

ค่าเช่าและบริการ

บริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จาํกดั -                    35,000.00          

บริษทั อาํพน จาํกดั 1,335,360.00     1,553,630.00     

ค่าธรรมเนียม

บริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จาํกดั 350,000.02        349,043.72        

บริษทั จุฑาวรรณ จาํกดั 350,000.01        349,043.72        

ซื$อสินค้าและบริการ

บริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จาํกดั 601,790.17        434,992.64        

บริษทั เอก็ซ์เซล เมทลั ฟอจจิ)ง จาํกดั -                    154,215.84        

บริษทั ริกา้ เจทีดบับลิว ฮีททรีทเมน้ท ์จาํกดั 636,078.36        155,333.95        

บาท

 

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี �สินที5มีสาระสําคญักับบคุคลหรือกิจการที5เกี5ยวข้องกัน ณ วนัที5 31 ธันวาคม 2556 
และ    2555 มีดงันี �   
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ลูกหนี$การค้า

บริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จาํกดั 250,871.23        68,397.65          

เจ้าหนี$การค้า

บริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จาํกดั 81,954.91          -                    

บริษทั ริกา้ เจทีดบับลิว ฮีททรีทเมน้ท ์จาํกดั 135,851.62        101,112.55        

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

บริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จาํกดั 29,726.03          29,644.81          

บริษทั จุฑาวรรณ จาํกดั 29,726.03          29,644.81          

กรรมการ 15,000.00          15,000.00          

บาท

25552556

 
บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากัด และ บริษัท จุฑาวรรณ จํากัด ได้ร่วมคํ �าประกันวงเงินสินเชื5อของบริษัท โดยคิด

ผลตอบแทนจากการคํ �าประกนั อตัราร้อยละ 2 ตอ่ปีของวงเงินสนิเชื5อ 

ค่าตอบแทนที4จ่ายให้ผู้บริหารสาํคัญ 

คา่ตอบแทนที5จ่ายให้ผู้บริหารสาํคญัสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

2556 2555
ผลประโยชน์ระยะสั)น 9,594,490.67     13,159,636.00    
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 119,839.00        117,402.36        
รวม 9,714,329.67     13,277,038.36    

บาท

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ที5จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากดั โดยไมร่วมเงินเดือนและผลประโยชน์ที5เกี5ยวข้องที5จ่ายให้กบักรรมการซึ5งดํารงตําแหนง่เป็นผู้บริหารของบริษัท 

ค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปีสิ �นสดุวนัที5 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จํานวนเงิน 0.47 ล้านบาท และ 0.27 ล้าน

บาท ตามลาํดบั  
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ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัท 

 

ชื&อ ประเทศ ความสัมพนัธ์

บริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จาํกดั ไทย บริษทัที&เกี&ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้ของบริษทัและผูถ้ือหุน้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั จุฑาวรรณ จาํกดั ไทย บริษทัที&เกี&ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั อาํพน จาํกดั ไทย บริษทัที&เกี&ยวขอ้งกนั อดีตผูถ้ือหุน้ร่วมกนั
บริษทั เอก็ซ์เซล เมทลั ฟอจจิ)ง จาํกดั ไทย บริษทัที&เกี&ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ริกา้ เจทีดบับลิว ฮีททรีทเมน้ท ์จาํกดั ไทย บริษทัที&เกี&ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้ร่วมกนั

(เดิมชื&อ : บริษทั จุฑาวรรณ เมทลั แลบ็ จาํกดั)

ลกัษณะความสัมพนัธ์

 

หลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

นโยบายการกาํหนดราคา

มูลค่าการซื)อขายสินคา้และบริการ ราคาตลาดเทียบเคียงกบัราคาซื)อขายกบับุคคลภายนอก

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร ราคาที&ตกลงกนัตามสัญญา

 

5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ประกอบด้วย 

2556 2555

เงินสด 248,708.50            24,397.00             

เงินฝากธนาคาร         20,634,270.44        20,434,902.37
รวม         20,882,978.94        20,459,299.37

บาท
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6. ลกูหนี �การค้าและลูกหนี �อื4น 

ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื5น ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

2556 2555

ลูกหนี)การคา้
กิจการที&เกี&ยวขอ้งกนั 250,871.23           68,397.65             
กิจการอื&น 40,590,227.12      60,557,698.52      

รวม 40,841,098.35      60,626,096.17      

ลูกหนี)อื&น

รายไดค้า้งรับ 9,407,639.00        2,209,152.83        
ลูกหนี)อื&น 1,805,534.25        1,730,336.43        

รวม 11,213,173.25      3,939,489.26        

หัก ค่าเผื&อหนี)สงสัยจะสูญ (455,218.98)          (455,218.98)          

ลูกหนี)อื&น - สุทธิ 10,757,954.27      3,484,270.28        

ลูกหนี)การคา้และลูกหนี)อื&น - สุทธิ 51,599,052.62      64,110,366.45      

บาท

 

 

 

ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมียอดลกูหนี �การค้าคงเหลอื โดยแยกตามจํานวนเดือนที5ค้างชําระได้ดงันี � 

2556 2555

ลูกหนี$การค้า - กิจการที!เกี!ยวข้องกัน
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 250,871.23           68,397.65             

ลูกหนี$การค้า - กิจการอื!น
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 36,508,305.15      55,523,117.26      
เกินกาํหนดชาํระ
นอ้ยกว่า 3 เดือน 4,053,725.51        4,053,661.62        

มากกว่า 3 เดือนขึ)นไป 28,196.46             980,919.64           
รวม 40,590,227.12      60,557,698.52      

บาท
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สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 คา่เผื5อหนี �สงสยัจะสญูมีรายการเคลื5อนไหว ดงันี �  

2556 2555

ยอดยกมา 455,218.98            330,265.15            

บวก   หนี)สงสัยจะสูญ -                        124,953.83            

ยอดคงเหลือ 455,218.98            455,218.98            

บาท

 

7. สินค้าคงเหลือ 

สนิค้าคงเหลอื ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

2556 2555

สินคา้สาํเร็จรูป        14,136,855.37        26,991,819.00

งานระหว่างทาํ        23,482,542.45        17,719,926.74

วตัถุดิบ          1,425,542.79          2,520,055.55

อะไหล่          3,341,949.36          3,116,758.80

รวม        42,386,889.97        50,348,560.09

หัก ค่าเผื&อมูลค่าสินคา้ลดลง (1,222,294.21) (7,874,937.77)

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 41,164,595.76 42,473,622.32

บาท

 

สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 คา่เผื5อมลูคา่สนิค้าลดลงมีรายการเคลื5อนไหว ดงันี �  

2556 2555

ยอดยกมา 7,874,937.77        1,596,927.26        

บวก ขาดทุนจากการตีราคาสินคา้ลดลง -                       6,278,010.51        

หัก กลบัรายการขาดทุนจากการตีราคาสินคา้ลดลง (6,652,643.56)       -                       
ยอดคงเหลือ 1,222,294.21        7,874,937.77        

บาท
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8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื4น 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื5น ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

2556 2555

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้          7,599,600.00        18,112,074.50

ภาษีมูลค่าเพิ&มรอใบกาํกบัภาษีและรอเครดิต          2,190,444.04          2,112,708.32

ค่าใชจ่้ายในการจดัเตรียมบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์                          -               600,000.00

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้             555,286.77             531,031.65

รวม 10,345,330.81      21,355,814.47      

บาท

 

9. เงนิฝากสถาบันการเงนิติดภาระหลักประกัน 

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระหลกัประกนั ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

 

สถาบนัการเงิน เงินฝากสถาบนัการเงิน ภาระหลกัประกนั หมายเหตุ 2556 2555

แห่งที& 1 ฝากประจาํ การใชไ้ฟฟ้า 30.2 2,230,000.00        2,230,000.00        

ซื)อวสัดุก่อสร้าง -                       

แห่งที& 2 ฝากประจาํ เงินกูย้มื 12 3,751,000.00        3,750,000.00        

รวม 5,981,000.00        5,980,000.00        

บาท
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10. ที4ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

รายการเปลี5ยนแปลงของที5ดิน อาคาร และอปุกรณ์สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดงันี � 

ที&ดิน อาคารและ เครื&องจกัรและ เครื&องตกแต่งและ ยานพาหนะ สินทรัพยร์ะหว่าง รวม
ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์โรงงาน เครื&องใชส้าํนกังาน กอ่สร้าง

ราคาทนุ

ณ วนัที& 1 มกราคม 2555 11,262,511.00           64,817,506.04           218,163,260.79         8,739,098.46             1,714,710.09            201,332.02              304,898,418.40         

ซื)อ/โอนเขา้ 6,178,269.68             19,993,356.82           32,056,449.07           2,500,095.92             -                            35,110,771.54         95,838,943.03           

จาํหน่าย/โอนออก -                              -                              (10,720,171.94)          (66,020.00)                 -                            (34,758,407.06)        (45,544,599.00)          

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2555 17,440,780.68           84,810,862.86           239,499,537.92         11,173,174.38           1,714,710.09            553,696.50              355,192,762.43         

ซื)อ/โอนเขา้ -                              159,514.00                 46,080,429.41           1,510,207.55             -                            3,898,210.40           51,648,361.36           

จาํหน่าย/โอนออก -                              (301,250.00)               (19,936,304.86)          (455,748.32)              -                            (4,157,213.90)          (24,850,517.08)          

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2556 17,440,780.68           84,669,126.86           265,643,662.47         12,227,633.61           1,714,710.09            294,693.00              381,990,606.71         

ค่าเสื!อมราคาสะสม

ณ วนัที& 1 มกราคม 2555 -                              24,140,917.98           123,283,585.36         3,460,509.02             855,241.05               -                            151,740,253.41         

ค่าเสื&อมราคา -                              2,338,992.03             15,777,361.32           1,756,195.55             113,534.35               -                            19,986,083.25           

จาํหน่าย/โอนออก -                              -                              (8,355,120.32)            (14,288.06)                 -                            -                            (8,369,408.38)            

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2555 -                              26,479,910.01           130,705,826.36         5,202,416.51             968,775.40               -                            163,356,928.28         

ค่าเสื&อมราคา -                              2,974,832.28             20,730,508.80           2,032,603.65             113,224.24               -                            25,851,168.97           

จาํหน่าย/โอนออก -                              (294,940.00)               (5,097,871.35)            (410,669.50)              -                            -                            (5,803,480.85)            

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2556 -                              29,159,802.29           146,338,463.81         6,824,350.66             1,081,999.64            -                            183,404,616.40         

บาท
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ที&ดิน อาคารและ เครื&องจกัรและ เครื&องตกแต่งและ ยานพาหนะ สินทรัพยร์ะหว่าง รวม
ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์โรงงาน เครื&องใชส้าํนกังาน กอ่สร้าง

ค่าเผื!อการด้อยค่า

ณ วนัที& 1 มกราคม 2555 -                              -                              166,711.69                 -                             -                            -                            166,711.69                 

บวก ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                              -                              1,496,699.10             -                             -                            -                            1,496,699.10             

จาํหน่าย / โอนออก -                              -                              -                              -                             -                            -                            -                              

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2555 -                              -                              1,663,410.79             -                             -                            -                            1,663,410.79             

บวก ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                              -                              2,094,915.84             -                             -                            -                            2,094,915.84             

จาํหน่าย / โอนออก -                              -                              -                              -                             -                            -                            -                              

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2556 -                              -                              3,758,326.63             -                             -                            -                            3,758,326.63             

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธิM บริษทั             17,440,780.68             58,330,952.85             89,507,487.54              4,861,771.96                                -                  553,696.50           170,694,689.53

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน                                  -                                    -               17,622,813.24              1,108,985.91                 745,934.69                                -               19,477,733.84

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2555 17,440,780.68           58,330,952.85           107,130,300.78         5,970,757.87             745,934.69               553,696.50              190,172,423.37         

ภายใตก้รรมสิทธิM บริษทั             17,440,780.68             55,509,324.57             87,542,153.01              4,872,489.33                 292,603.84                294,693.00           165,952,044.43

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                              -                              28,004,719.02           530,793.62                340,106.61               -                                        28,875,619.25

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2556 17,440,780.68           55,509,324.57           115,546,872.03         5,403,282.95             632,710.45               294,693.00              194,827,663.68         

บาท
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2556 2555

ค่าเสื&อมราคาสาํหรับปีสิ)นสุดวนัที& 31 ธนัวาคม

แสดงไวใ้น

   ตน้ทุนขาย 23,775,092.19        17,978,559.98        

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,076,076.78         2,007,523.27         

   รวม 25,851,168.97        19,986,083.25        

ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 

ราคาทุนก่อนหกัค่าเสื&อมราคาสะสม ไดต้ดัจาํหน่าย

ค่าเสื&อมราคาทั)งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ 57,933,536.33        55,958,801.49        

บาท

บาท
อตัราค่าบริการต่อเดือน

ผูใ้หเ้ช่า ระยะเวลา (ลา้นบาท) หมายเหตุ
สัญญาเช่าพื)นที&และอุปกรณ์ บุคคลภายนอก 1 ปี 0.02                   
สัญญาเช่ายานพาหนะ บุคคลภายนอก 3 - 4 ปี 0.30                   
สัญญาเช่าอุปกรณ์โรงงาน บุคคลภายนอก 3 ปี 0.18                   

 สามารถต่อสัญญา

ไดเ้มื&อหมดอายุ

สัญญา

 

บริษัทได้จดจํานองที5ดินพร้อมสิ5งปลกูสร้างที5มีอยูแ่ล้วและที5จะมีขึ �นในภายหน้า เพื5อนําไปใช้เป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงิน (ดหูมายเหต ุ12 และ 14) 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั)ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัที& 1 มกราคม 2555 1,479,600.00         3,097,500.00         4,577,100.00      

ซื)อ/โอนเขา้ 1,602,500.00         708,500.00            2,311,000.00      

จาํหน่าย/โอนออก -                        (3,387,500.00)       (3,387,500.00)     

ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2555 3,082,100.00         418,500.00            3,500,600.00      

ซื)อ/โอนเขา้ 1,708,000.00         1,364,500.00         3,072,500.00      

จาํหน่าย/โอนออก -                        (1,708,000.00)       (1,708,000.00)     

ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2556 4,790,100.00         75,000.00              4,865,100.00      

ค่าเสื!อมราคาสะสม

ณ วนัที& 1 มกราคม 2555 1,092,470.28         -                        1,092,470.28      

ค่าเสื&อมราคา 406,282.97            -                        406,282.97         

โอน/ปรับปรุง -                        -                        -                     

ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2555 1,498,753.25         -                        1,498,753.25      

ค่าเสื&อมราคา 515,457.94            -                        515,457.94         

โอน/ปรับปรุง -                        -                        -                     

ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2556 2,014,211.19         -                        2,014,211.19      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธิM ของบริษทั 1,044,097.25         418,500.00            1,462,597.25      

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 539,249.50            -                        539,249.50         

ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2555 1,583,346.75         418,500.00            2,001,846.75      

ภายใตก้รรมสิทธิM ของบริษทั 2,355,638.90         75,000.00              2,430,638.90      

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 420,249.91            -                        420,249.91         

ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2556 2,775,888.81         75,000.00              2,850,888.81      

บาท
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2556 2555

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีสิ)นสุดวนัที& 31 ธนัวาคม

แสดงไวใ้นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 515,457.95               406,282.97               

บาท

 

ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 

ราคาทุนก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม ไดต้ดัจาํหน่าย

ทั)งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ 560,000.00               560,000.00              

 

12. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสั �นจากสถาบันการเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

2556 2555

เงินเบิกเกินบญัชี             873,382.61          5,169,350.56

ตัNวสัญญาใชเ้งิน        31,000,000.00        31,000,000.00

ทรัสตรี์ซีท 29,192,508.74      29,269,143.07      
รวม 61,065,891.35      65,438,493.63      

บาท
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วงเงินสนิเชื5อจากสถาบนัการเงิน ประกอบด้วย 

สถาบนัการเงิน ประเภทสินเชื&อ หลกัประกนั

แห่งที& 1 เงินเบิกเกินบญัชี 10.00       MOR บริษทัไดจ้ดจาํนองที&ดินพร้อมสิ&งปลูกสร้างที&มี

ตัNวสัญญาใชเ้งิน 16.00       MLR อยูแ่ลว้และที&จะมีขึ)นในภายหนา้ (ดูหมายเหตุ 10)

เพื&อใชเ้ป็นหลกัประกนั ตลอดจนผลประโยชน์

จากการทาํประกนัอคัคีภยัสิ&งปลูกสร้างเพื&อเป็น

หลกัประกนัสินเชื&อดงักล่าว

แห่งที& 2 เงินเบิกเกินบญัชี 5.00         MOR บริษทัที&เกี&ยวขอ้งกนั 2 แห่งเป็นผูค้ ํ)าประกนั

เลตเตอร์ ออฟ เครดิต 30.00       MLR, SIBOR (ดูหมายเหตุ 4 และ 30.1.2)

/ทรัสตรี์ซีท/หนงัสือคํ)าประกนั

ตัNวสัญญาใชเ้งิน 15.00       MLR จาํนาํสิทธิในการรับเงินตามบญัชีเงินฝากและ/

หรือ ตัNวแลกเงินในสัดส่วนร้อยละ 25 สาํหรับ

วงเงินตัNวสัญญาใชเ้งิน (ดูหมายเหตุ 9)

รวม 76.00       

อตัราดอกเบี)ย

 (ร้อยละต่อปี)

วงเงิน

(ลา้นบาท)

 

13. เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื4น 

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื5น ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

2556 2555

เจา้หนี)การคา้

      กิจการที&เกี&ยวขอ้งกนั 217,806.53             101,112.55             

      กิจการอื&น          64,221,186.37          61,212,596.28

รวม          64,438,992.90          61,313,708.83

เจา้หนี)อื&น

      ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย          14,439,199.08          15,249,614.09

      เจา้หนี)อื&น            1,476,862.53          16,606,310.96

รวม 15,916,061.61        31,855,925.05        

รวมทั)งหมด 80,355,054.51        93,169,633.88        

บาท
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14. เงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

2556 2555

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 28,580,979.44        40,045,907.06        

หัก ส่วนที&ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ&งปี (11,962,488.14)       (11,456,391.33)       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน          16,618,491.30          28,589,515.73

บาท

 

รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน มีรายละเอียดดงันี � 

อา้งอิงอตัราดอกเบี)ย

เจา้หนี) ระยะเวลา (ร้อยละต่อปี) การชาํระหนี)

ธนาคาร          14.00              6.59 พ.ย. 2553 - ต.ค. 

2558

MLR เงินตน้พร้อมดอกเบี)ยรายเดือน ๆ ละ 0.29 ลา้นบาท เริ&ม

ชาํระเดือนที& 7 นบัตั)งแต่การเบิกเงินกูยื้มงวดแรก

ธนาคาร          26.00            12.33 พ.ย. 2553 - ต.ค. 

2558

MLR เงินตน้พร้อมดอกเบี)ยรายเดือน ๆ ละ 0.54 ลา้นบาท เริ&ม

ชาํระเดือนที& 7 นบัตั)งแต่การเบิกเงินกูยื้มงวดแรก

ธนาคาร          14.00              9.66 ก.ค. 2555 - มิ.ย. 

2560

MLR เงินตน้พร้อมดอกเบี)ยรายเดือน ๆ ละ 0.23 ลา้นบาท เริ&ม

ชาํระเดือนที& 7 นบัตั)งแต่การเบิกเงินกูยื้มงวดแรก

รวม          54.00            28.58

วงเงิน (ลา้น

บาท)
มูลหนี)  

(ลา้นบาท)

 

การเพิ5มขึ �นและลดลงของเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงันี � 

2556 2555

ยอดยกมา     40,045,907.06     35,968,721.19

เพิ&มขึ)น -                    13,720,000.00   

ลดลง (11,464,927.62)  (9,642,814.13)    

ยอดคงเหลือ 28,580,979.44   40,045,907.06   

บาท

 

บริษัทได้จดจํานองที5ดินพร้อมสิ5งปลกูสร้างที5มีอยูแ่ล้วในขณะทําสญัญาและที5จะมีขึ �นตอ่ไปในภายหน้า (ดหูมายเหต ุ

10) เพื5อใช้เป็นหลกัประกนั ตลอดจนผลประโยชน์จากการทําประกนัอคัคีภยัสิ5งปลกูสร้างเพื5อเป็นหลกัประกนัสนิเชื5อ

ดงักลา่ว 
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15. หนี �สินภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ  

หนี �สนิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี)ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั)นตํ&า

สัญญาเช่าการเงิน

1                   7,370,465.62 425,769.96                    7,796,235.58                 

2 - 5 2,612,943.73                 75,235.63                      2,688,179.36                 

9,983,409.35                 501,005.59                    10,484,414.94               

สัญญาขายและเช่ากลบัคืน

1                   4,158,877.00 471,907.52                    4,630,784.52                 

2 - 5 5,243,920.05                 158,661.89                    5,402,581.94                 
9,402,797.05                 630,569.41                    10,033,366.46               

รวม

1                 11,529,342.62                      897,677.48                 12,427,020.10

2 - 5                   7,856,863.78                      233,897.52                   8,090,761.30
19,386,206.40               1,131,575.00                 20,517,781.40               

2556

บาท

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี)ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั)นตํ&า

1                   6,948,554.09 856,268.46                    7,804,822.55                 

2 - 5 9,193,384.47                 418,297.35                    9,611,681.82                 

16,141,938.56               1,274,565.81                 17,416,504.37               

2555

บาท

บริษัทได้ทําสญัญาเช่าการเงิน เพื5อซื �อเครื5องจกัร ยานพาหนะ และอปุกรณ์สํานกังาน  กําหนดการผ่อนชําระเป็น

รายเดือนๆ ละ 1.00 ล้านบาท (ปี 2555 : 0.61 ล้านบาท) สว่นที5ถึงกําหนดชําระภายในหนึ5งปี จํานวนเงิน 11.53 

ล้านบาท (ปี 2555 : 6.95 ล้านบาท) แสดงภายใต้หนี �สนิหมนุเวียน 

ในปี 2556 บริษัทได้ทําสญัญาขายและเช่ากลบัคืนเครื5องจกัร มลูค่าตามสญัญาเช่าการเงิน จํานวนเงิน 14.73 ล้าน

บาท  
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16. หนี �สินส่วนที4ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ4งปี 

หนี �สนิสว่นที5ถึงกําหนดชําระภายในหนึ5งปี ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

หมายเหตุ 2556 2555

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 14          11,962,488.14          11,456,391.33

หนี) สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 15          11,529,342.62            6,948,554.09

รวม 23,491,830.76        18,404,945.42        

บาท

 

17. หนี �สินหมุนเวียนอื4น 

หนี �สนิหมนุเวียนอื5น ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

2556 2555

เงินรับล่วงหนา้ 7,285,040.00          18,201,400.00        

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที&จ่ายคา้งจ่าย 497,637.61             641,657.37             

รายไดรั้บล่วงหนา้ 419,194.78             952,377.78             

รวม 8,201,872.39          19,795,435.15        

บาท

 

18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

2556 2555

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั 2,847,794.36              1,641,805.52        
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,847,794.36              1,641,805.52        

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บาท
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การเปลี5ยนแปลงมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน สําหรับปีสิ �นสดุวนัที5 31 ธันวาคม 2556 และ 
2555 มีดงันี � 

2556 2555

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที& 1 มกราคม 1,641,805.52             1,357,989.02             

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ :

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,262,196.65             185,651.50                

ตน้ทุนดอกเบี)ย (20,255.80)                 57,195.00                  

ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (35,952.01)                 40,970.00                  
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2,847,794.36             1,641,805.52             

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บาท

  

บริษัทกําหนดโครงการผลประโยชน์ที5กําหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ5งให้สิทธิแก่
พนักงานที5เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที5กําหนด เช่น 10 ปีขึ �นไป ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าอัตรา
เงินเดือนเดือนสดุท้าย 300 วนั หรือ 10 เดือน 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที5สาํคญั ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 (แสดง
ด้วยคา่เฉลี5ยถ่วงนํ �าหนกั) มีดงันี � 

พนกังานรายเดือน พนกังานรายวนั

 

อตัราคิดลด 3.14                       1.99                       
เงินเดือนในอนาคตที&เพิ&มขึ)น 5.00                       2.50                       
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 17.00 - 27.00 40.00                      

เกษียณอายุ 60 ปี 60 ปี

อตัรามรณะ

อตัราการทุพพลภาพ ร้อยละ 10 ของอตัรามรณะ

ร้อยละ

ตารางมรณะปี 2551
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19. ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

บาท

2556 2555

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,024,543.07          1,081,321.34          

หนี) สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (3,412,573.86)         (1,940,809.75)         

สินทรัพย(์หนี) สิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 5,611,969.21          (859,488.41)            

 

รายการเคลื5อนไหวของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี �สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที5เกิดขึ �นในระหวา่งปี 
มีดงันี � 

บาท

2556 2555

ณ วนัที& กาํไร ณ วนัที& ณ วนัที& กาํไร ณ วนัที&

1 มกราคม (ขาดทุน) 31 ธนัวาคม 1 มกราคม (ขาดทุน) 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

คา่เผื&อมูลคา่สินคา้ลดลง 752,960.24 (564,306.14) 188,654.10 175,593.29 577,366.95 752,960.24

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 328,361.10 241,197.77 569,558.87 312,337.47 16,023.63 328,361.10

ผลขาดทุนทางภาษียกไป -                    8,266,330.10 8,266,330.10 1,815,812.97 (1,815,812.97) -                   

   รวม 1,081,321.34 7,943,221.73 9,024,543.07 2,303,743.73 (1,222,422.39) 1,081,321.34

หนี$สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที&ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,832,959.85) (1,579,614.01) (3,412,573.86) (1,128,171.58) (704,788.27) (1,832,959.85)
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (107,849.90) 107,849.90 -                   -                   (107,849.90) (107,849.90)

   รวม (1,940,809.75) (1,471,764.11) (3,412,573.86) (1,128,171.58) (812,638.17) (1,940,809.75)
 

20. ทุนเรือนหุ้น 

บริษัทได้นําหุ้นสามญัของบริษัท จํานวน 44 ล้านหุ้น เปิดให้ประชาชนจองซื �อหุ้นในระหว่างวนัที5 29 - 30 เมษายน 
2556 และวนัที5 2 พฤษภาคม 2556 โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.30 บาท และเมื5อวนัที5 3 พฤษภาคม 2556 บริษัท
ได้จดทะเบียนเปลี5ยนแปลงทนุชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ จากการรับชําระเงินเพิ5มทนุหุ้นสามญัดงักลา่วจากเดิม
จํานวนเงิน 88 ล้านบาท เป็นจํานวนเงิน 110  ล้านบาท และบริษัทได้บนัทึกค่าใช้จ่ายเกี5ยวกบัการจําหน่ายหุ้นเพิ5ม
ทนุ จํานวนเงิน 4.45 ล้านบาท เป็นรายการหกัในบญัชีสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 

บริษัทได้ออกหุ้นสามญัเพิ5มทนุ จํานวน 724,783 หุ้น เพื5อรองรับการใช้ใบสําคญัแสดงสิทธิที5จดัสรรให้แก่กรรมการ
และพนกังาน (ดหูมายเหต ุ21) ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท และเมื5อวนัที5 22 พฤศจิกายน 2556 บริษัทได้จดทะเบียน
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เปลี5ยนแปลงทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์จากการรับชําระเงินเพิ5มทนุหุ้นสามญัดงักลา่วจากเดิมจํานวนเงิน 
110 ล้านบาท เป็นจํานวนเงิน 110.36 ล้านบาท  

21. ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

เมื5อวนัที5 9 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิที5จะซื �อหุ้นสามญั (Employee Stock Option Plan: 
ESOP) จํานวน 6,000,000 หนว่ยให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท โดยรายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิมี
ดงันี � 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสทิธิ   :  ใบสําคัญแสดงสิทธิที5จะซื �อหุ้ นสามัญของบริษัทเพื5อจัดสรรให้แก่
กรรมการและ พนกังานของบริษัท 

ชนิด  :  ระบชืุ5อผู้ ถือและไมส่ามารถโอนเปลี5ยนมือได้ 

อายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ  : 5 ปี นบัตั �งแตว่นัที5ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

จํานวนที5ออกและเสนอขาย  :  6,000,000 หนว่ย 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : หนว่ยละ 0 บาท 

อตัราการใช้สทิธิ  : ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื �อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะ
มีการปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และเงื5อนไขที5กําหนด) 

ราคาการใช้สทิธิ  : 0.50 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลกัเกณฑ์และ
เงื5อนไขที5กําหนด) 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ  : ครั �งที5 1  3 วนัหลงัจากวนัที5บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ 0.5 ปี 
ใช้สทิธิได้ร้อยละ 25 ของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที5ได้รับการจดัสรร 

  ครั �งที5 2  3 วนัหลงัจากวนัที5บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ 1 ปี ใช้
สทิธิได้ร้อยละ 25 ของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที5ได้รับการจดัสรร 

 ครั �งที5 3  3 วนัหลงัจากวนัที5บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ 1.5 ปี 
ใช้สทิธิได้ร้อยละ 50 ของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที5ได้รับการจดัสรร 

ครั �งที5 4  3 วนัหลงัจากวนัที5บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ 2 ปี ใช้
สทิธิได้ร้อยละ 50 ของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที5ได้รับการจดัสรร 

ครั �งที5 5  3 วนัหลงัจากวนัที5บริษัทออกใบสาํคญัแสดงสทิธิครบ 2.5 ปี ใช้
สทิธิได้ร้อยละ 75 ของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที5ได้รับการจดัสรร 

ครั �งที5 6  3 วนัหลงัจากวนัที5บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ 3 ปี ใช้
สทิธิได้ร้อยละ 75 ของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที5ได้รับการจดัสรร 

ครั �งที5 7  3 วนัหลงัจากวนัที5บริษัทออกใบสาํคญัแสดงสทิธิครบ 3.5 ปี ใช้
สทิธิได้ทั �งหมดของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที5ได้รับการจดัสรร 
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ครั �งที5 8  3 วนัหลงัจากวนัที5บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ 4  ปี ใช้
สทิธิได้ทั �งหมดของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที5ได้รับการจดัสรร 

ครั �งที5 9  3 วนัหลงัจากวนัที5บริษัทออกใบสาํคญัแสดงสทิธิครบ 4.5 ปี ใช้
สทิธิได้ทั �งหมดของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที5ได้รับการจดัสรร 

ครั �งที5 10  7 วนัก่อนวนัที5บริษัทออกใบสาํคญัแสดงสทิธิครบ 5 ปี ใช้สทิธิ
ทั �งหมดของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที5ได้รับจากการจดัสรร 

กําหนดระยะเวลาการใช้สิทธิครั �งแรก คือ วนัที5 9 - 11 พฤศจิกายน 2556 และกําหนดระยะเวลาการใช้สิทธิครั �ง

สดุท้าย คือ วนัที5 2 - 8 พฤษภาคม 2561  

ณ วนัที5 31 ธันวาคม 2556 ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิยงัไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั โดยมีใบสําคญั

แสดงสิทธิที5ยงัไม่ได้ใช้สิทธิ คงเหลือ จํานวน 4.56 ล้านหน่วย 

22. เงนิปันผลจ่าย 

ที5ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื5อวนัที5 14 พฤษภาคม 2556 ได้อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้น

ละ 0.04 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 8.8 ล้านบาท 

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

คา่ใช้จ่ายตามลกัษณะที5สาํคญัสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

2556 2555

การเปลี&ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํ 7,092,347.92        (21,337,939.53)     

ค่าจา้งผลิต 90,232,003.12      87,626,153.02      

วตัถุดิบและวสัดุสิ)นเปลืองใชไ้ป 164,795,020.90    208,574,910.81    

ค่าใชจ่้ายเกี&ยวกบัพนกังาน 93,564,956.26      110,264,329.07    

ค่าเช่าและค่าบริการพื)นที& 5,978,120.67        4,844,760.00        

ค่าเสื&อมราคาและรายการตดับญัชี 26,366,626.92      20,392,366.22      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้(กลบัรายการ) (6,652,643.56)       6,278,010.51        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 2,094,915.82        3,119,308.27        

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 6,615,488.72        6,676,885.37        

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 3,653,044.00        3,954,840.51        

ค่าสาธารณูปโภค 17,121,587.06      18,234,230.35      

บาท
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24. ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทนุทางการเงินสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

2556 2555

ดอกเบี)ยจ่าย 7,453,573.54         6,619,656.31         

ค่าธรรมเนียม 702,554.55            936,765.69            

รวม 8,156,128.09         7,556,422.00         

บาท

 

25. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลของบริษัทสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 คํานวณขึ �นในอตัราที5กําหนดโดย

กรมสรรพากรจากกําไร (ขาดทนุ) ทางบญัชีหลงัปรับปรุงเงื5อนไขบางประการตามที5ระบใุนประมวลรัษฎากร บริษัท

บนัทึกภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นค่าใช้จ่ายทั �งจํานวนในปีบญัชีและบนัทึกภาระสว่นที5ค้างจ่ายเป็นหนี �สินในงบแสดง

ฐานะการเงิน  

การลดภาษีเงินได้นิติบคุคล 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ด้วยการลดอตัราและยกเว้นรัษฎากร ฉบบัที5 530 พ.ศ. 2554  

ลงวนัที5 14 ธนัวาคม 2554 ให้ปรับลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลจากอตัราร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิ เป็นอตัราร้อยละ 

23 ของกําไรสทุธิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีแรกที5เริ5มในหรือหลงัวนัที5 1 มกราคม 2555 และอตัราร้อยละ 20 ของ

กําไรสทุธิสาํหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมาที5เริ5มในหรือหลงัวนัที5 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป 

รายได้ (คา่ใช้จา่ย) ภาษีเงินได้สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที5 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดงันี � 

2556 2555

ภาษีเงินได้ปัจจบัุน

สาํหรับปีปัจจุบนั -                          (1,213,467.57)         

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี&ยนแปลงผลแตกต่างชั&วคราว 6,471,457.62           (1,895,033.13)         

การลดอตัราภาษีเงินได้ -                          (140,027.43)            

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 6,471,457.62           (3,248,528.13)         

บาท
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อตัราภาษี อตัราภาษี

(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (21,047,108.43)       20,493,425.70      

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 4,209,421.69          (23) (4,713,487.91)      

รายจ่ายที&ไม่ใหถ้ือเป็นรายจ่ายทางภาษี 2,881,806.11          668,128.69           

ค่าใชจ่้ายที&มีสิทธิหกัไดเ้พิ&มขึ)น 1,175,102.30          1,016,078.68        

ขาดทุนสะสมทางภาษี -                         1,815,812.97        

ผลขาดทุนปีปัจจุบนั (8,266,330.10)         -                       

ภาษีเงินไดส้าํหรับปีปัจจุบนั -              -                         (6) (1,213,467.57)      

การเปลี&ยนแปลงผลแตกต่างชั&วคราว 6,471,457.62          (1,895,033.13)      

การลดอตัราภาษีเงินได้ -                         (140,027.43)         

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 31 6,471,457.62          (16) (3,248,528.13)      

2556 2555

 

26. สาํรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ5งไว้เป็นทุน

สาํรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรอง

นี �จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

27. กองทุนสาํรองเลี �ยงชีพ 

บริษัทและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตั �งกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพตามพระราชบญัญตัิกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ5ง

ประกอบด้วยเงินที5พนกังานจ่ายสะสมและเงินที5บริษัทจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบนักองทนุสํารองเลี �ยงชีพนี �บริหารโดย

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) กองทนุสํารองเลี �ยงชีพนี �ได้จดทะเบียนเป็นกองทนุสําหรับ

เลี �ยงชีพตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทนุโดยผู้จดัการกองทนุที5ได้รับอนญุาต 

28. สิทธิที4ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทได้รับการสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ในการผลิตชิ �นสว่นโลหะ ที5ทํา

จากโลหะฉีดขึ �นรูป สทิธิและประโยชน์ตามบตัรสง่เสริมที5คงเหลอื โดยได้รับสทิธิประโยชน์หลกัๆดงันี � 

บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที5 1090(2)/2554 ลงวนัที5 26 มกราคม 2554 

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื5องจักรตามที5คณะกรรมการอนุมตัิ ที5นําเข้ามาภายในวันที5 26 กรกฎาคม  
2556 
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- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิที5ได้จากการประกอบกิจการที5ได้รับการสง่เสริมมีกําหนดเวลา 
8 ปี  

- ได้รับยกเว้นไมต้่องนําเงินปันผลจากกิจการที5ได้รับการสง่เสริมซึ5งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลรวม คํานวณ
เพื5อเสยีภาษีเงินได้ 

- ได้รับอนญุาตให้หกัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้าและคา่ประปาสองเทา่ของคา่ใช้จ่ายดงักลา่วเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัตั �งแต่
วนัที5เริ5มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั �น 

- ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั �งหรือก่อสร้างสิ5งอํานวยความสะดวกร้อยละยี5สิบห้าของเงินลงทุน 
นอกเหนือไปจากการหกัคา่เสื5อมราคา 

ในฐานะที5ได้รับการสง่เสริม  บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามเงื5อนไขตา่ง ๆ ที5ระบไุว้ในบตัรสง่เสริม 

รายได้แยกตามสว่นงานธุรกิจที5ได้รับการสง่เสริมการลงทนุและไม่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ สําหรับปีสิ �นสดุวนัที5 
31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ธุรกิจที&ไดรั้บการส่งเสริม 288,974,232.65    2,676,825.24     291,651,057.89    351,103,832.57    3,351,228.40     354,455,060.97     

ธุรกิจที&ไม่ไดรั้บการส่งเสริม 94,893,173.72      16,890,776.00   111,783,949.72    101,119,712.10    18,902,797.00   120,022,509.10     

รวม 383,867,406.37    19,567,601.24   403,435,007.61    452,223,544.67    22,254,025.40   474,477,570.07     

บาท

2556 2555

 
29. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ข้อมลูสว่นงานดําเนินงานสอดคล้องกบัรายงานภายในสําหรับใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัสว่น
งานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานของผู้มีอํานาจตดัสินใจสงูสดุด้านการดําเนินงานของบริษัท คือ 
กรรมการบริษัท 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลกัเกี5ยวกับการผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะและชิ �นส่วนโลหะ ดงันั �น บริษัทมีส่วนงาน

ธุรกิจเพียงสว่นงานเดียว 

บริษัทมีสว่นงานทางภมูิศาสตร์ทั �งในประเทศและในต่างประเทศ โดยยอดขายสทุธิในประเทศและต่างประเทศต่อ

ยอดขายสทุธิรวม สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที5 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงันี � 

2556 2555

ขายในประเทศ 93.24             95.51             

ขายต่างประเทศ 6.76               4.49               

ร้อยละต่อยอดขายสุทธิรวม
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30. ภาระผูกพัน 

ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีภาระผกูพนั ดงัตอ่ไปนี � 

30.1 ภาระผกูพนัที5ต้องจ่ายตามสญัญา ดงัตอ่ไปนี � 

30.1.1 จ่ายชําระตามสญัญาเช่าทรัพย์สนิกบับริษัทอื5น อตัราคา่เช่าเดือนละ 0.50 ล้านบาท 

30.1.2 คา่ธรรมเนียมตามสญัญาคํ �าประกนัวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินให้แก่บริษัทที5เกี5ยวข้องกนัสองแห่ง                   
(ดหูมายเหต ุ4) 

30.1.3 สญัญาวา่จ้างที5ปรึกษากบับริษัทอื5น อตัราคา่บริการเดือนละ 0.19 ล้านบาท  

30.1.4 สญัญาวา่จ้างบริการกบับคุคลและบริษัทอื5น อตัราคา่บริการเดือนละ 0.96 ล้านบาท 

30.1.5 ซื �อทรัพย์สนิกบับริษัทอื5น มลูคา่คงเหลอื 0.08 ล้านบาท 

30.1.6 จ่ายชําระตามสญัญาซื �อขายที5ดินกบับริษัทอื5น มลูคา่คงเหลอื 5.16 ล้านบาท 

30.2 หนังสือคํ �าประกันที5ออกโดยธนาคารเพื5อใช้ในการคํ �าประกันการใช้ไฟฟ้าและการชําระค่าวัสดุก่อสร้าง 
จํานวนเงิน 2..23 ล้านบาท (ดหูมายเหต ุ9) 

31. การเปิดแผยเกี4ยวกับเครื4องมือทางการเงนิ 

บริษัทไมม่ีนโยบายที5จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที5เป็นตราสารอนพุนัธ์เพื5อการเก็งกําไรหรือการค้า 

การบริหารจดัการทนุ 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดบัเงินทนุให้มั5นคงเพื5อรักษานกัลงทนุ เจ้าหนี �และความเชื5อมั5น

ของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากบัดแูลผลตอบแทนของเงินทนุ ซึ5ง

บริษัทพิจารณาจากสดัสว่นของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น อีกทั �งยงักํากบัดแูลระดบั

การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั 

นโยบายการบญัชี 

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีที5สําคญัและวิธีปฏิบตัิทางบญัชี การจดัประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี �สิน

ทางการเงินรวมถึงการวดัมลูคา่ การรับรู้รายได้ และคา่ใช้จ่ายได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตขุ้อ 3 

 

ความเสี5ยงเกี5ยวกบัเครื5องมือทางการเงินที5มีสาระสาํคญัของบริษัท สรุปได้ดงัตอ่ไปนี � 

ความเสี5ยงด้านอตัราดอกเบี �ย 

ความเสี5ยงจากอตัราดอกเบี �ยเกิดขึ �นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี �ยในตลาดในอนาคต ซึ5งจะสง่ผลกระทบต่อ

ผลดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี5ยงจากอตัราดอกเบี �ยเนื5องจากมีเงินสดและเงินฝาก
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ธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืม เนื5องจากสนิทรัพย์และหนี �สนิทางการเงินดงักลา่วสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบี �ยที5

ปรับขึ �นลงตามอตัราตลาด  บริษัทจึงมิได้ทําสญัญาป้องกนัความเสี5ยงไว้ 

ความเสี5ยงจากอตัราแลกเปลี5ยน 

บริษัทมีความเสี5ยงจากอัตราแลกเปลี5ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ5งเกิดจากการซื �อสินค้าและการขายสินค้าที5เป็น

เงินตราตา่งประเทศ  อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารเชื5อวา่บริษัทไมม่ีความเสี5ยงในอตัราแลกเปลี5ยนเงินตราตา่งประเทศที5

เป็นสาระสาํคญั ดงันั �น บริษัทจึงไมไ่ด้ใช้อนพุนัธ์ทางการเงินเพื5อป้องกนัความเสี5ยงของสินทรัพย์และหนี �สินทางการ

เงินดงักลา่ว 

ความเสี5ยงด้านการให้สนิเชื5อที5เกี5ยวเนื5องกบัลกูหนี �การค้า 

บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี5ยงด้านสินเชื5อที5เกี5ยวเนื5องกบัลกูหนี �การค้า โดยบริษัทมีนโยบายการให้สินเชื5อที5

ระมดัระวงัและการกําหนดวิธีการชําระเงินจากการขายสินค้าและการให้บริการ ดงันั �น บริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับ

ความเสยีหายจากการเรียกชําระหนี �จากลกูหนี �เหลา่นั �นเกินกวา่จํานวนที5ได้ตั �งคา่เผื5อหนี �สงสยัจะสญูแล้ว 

มลูคา่ยตุิธรรม 

เนื5องจากสนิทรัพย์ทางการเงินโดยสว่นใหญ่เป็นลกูหนี �การค้า ซึ5งมีการให้สนิเชื5อระยะสั �นและหนี �สินทางการเงิน โดย

สว่นใหญ่เป็นเจ้าหนี �การค้า เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร ซึ5งมีอตัราดอกเบี �ยใกล้เคียงกบัอตัราในตลาด 

จึงทําให้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี �สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็น

สาระสาํคญั 

32. การอนุมัติงบการเงนิ  

งบการเงินนี �ได้รับอนมุตัิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื5อวนัที5 26 กมุภาพนัธ์ 2557 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถอืหุ้นบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึ5งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัที5 31 ธันวาคม 2556 และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี5ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงิน

สดสาํหรับปีสิ �นสดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที5สาํคญัและหมายเหตเุรื5องอื5น ๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี �โดยถูกต้องตามที5ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเกี5ยวกบัการควบคมุภายในที5ผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพื5อให้สามารถจดัทํางบการเงินที5ปราศจากการ

แสดงข้อมลูที5ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงาน            

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ5งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ

ปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื5อให้ได้ความเชื5อมั5นอยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที5ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัหรือไม ่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื5อให้ได้มาซึ5งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี5ยวกบัจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูใน

งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที5เลอืกใช้ขึ �นอยูก่บัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึ5งรวมถึงการประเมินความเสี5ยงจากการแสดงข้อมลูที5

ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี5ยง

ดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในที5เกี5ยวข้องกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามที5ควรของ

กิจการ เพื5อออกแบบวิธีการตรวจสอบที5เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื5อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ

ประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที5ผู้บริหาร

ใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีที5จดัทําขึ �นโดยผู้บริหาร รวมทั �งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื5อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที5ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื5อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินข้างต้นนี �แสดงฐานะการเงินของ บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ณ วนัที5 31 

ธนัวาคม 2556 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีสิ �นสดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที5ควรในสาระสําคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที4เน้น 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 2 ในระหวา่งปี 2556 บริษัทได้นํามาตรฐานการบญัชี ฉบบัที5 12 เรื5อง ภาษี

เงินได้ มาถือปฏิบตัิเพื5อจัดทําและนําเสนองบการเงินนี �และได้มีการปรับย้อนหลงัผลกระทบของการใช้มาตรฐานการบญัชี

ดงักลา่ว 

ทั �งนี � ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอยา่งมเีงื5อนไขเกี5ยวกบัเรื5องที5ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตข้างต้น 

 
(นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์)  

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4917  

 

บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 

กรุงเทพฯ 26 กุมภาพนัธ์ 2557
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14.2. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

14.2.1  งบการเงนิ 

(ก) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบญัชีที-สาํคัญ 

 รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตประจําปี 2554 ถึงปี 2556 สามารถสรุปได้ดงันี   

รายงานผู้สอบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษัท งวดบญัชีปี 2554 สิ  นสดุ ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2554 ซึ*งตรวจสอบโดย 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั โดยนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที* 7147 ซึ*งเป็นผู้สอบบญัชีที*

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื*อนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน และผล

การดําเนินงาน โดยถกูต้องตามที*ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที*รับรองทั*วไป 

รายงานผู้สอบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษัท งวดบญัชีปี 2555 สิ  นสดุ ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2555ซึ*งตรวจสอบโดย 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั โดยนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที* 7147 ซึ*งเป็นผู้สอบบญัชีที*

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื*อนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน และผล

การดําเนินงาน โดยถกูต้องตามที*ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที*รับรองทั*วไป 

รายงานผู้สอบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษัท งวดบญัชีปี 2556 สิ  นสดุ ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2556 ซึ*งตรวจสอบโดย 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั โดยนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที* 4917 ซึ*งเป็นผู้สอบบญัชีที*

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื*อนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน และผล

การดําเนินงาน โดยถกูต้องตามที*ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที*รับรองทั*วไป 
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

(หนว่ย : ล้านบาท) 

  ตรวจสอบแล้ว 

สรุปรายการ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
สิ �นสุด 31 ธ.ค. 54 สิ �นสุด 31 ธ.ค. 55* สิ �นสุด 31 ธ.ค. 56 

  จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 14.83 9.90% 20.46 5.89% 20.88 6.12% 

ลกูหนี  การค้าและลกูหนี  อื*น 34.89 23.31% 64.11 18.44% 51.60 15.11% 

สนิค้าคงเหลอื 15.30 10.22% 42.47 12.22% 41.16 12.06% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื*น 4.86 3.24% 21.36 6.14% 10.35 3.03% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 69.87 46.68% 148.40 42.69% 123.99 36.32% 

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระ
หลกัประกนั 

1.60 1.07% 5.98 1.72% 5.98 1.75% 

ที*ดิน อาคารและอปุกรณ์ 74.99 50.10% 190.17 54.71% 194.83 57.07% 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 3.03 2.02% 2.00 0.58% 2.85 0.83% 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - - - - 5.61 1.64% 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื*น 0.20 0.13% 1.05 0.30% 8.14 2.38% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 79.82 53.32% 199.20 57.31% 217.41 63.68% 

รวมสินทรัพย์ 149.69 100.00% 347.60 100.00% 341.40 100.00% 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสั  น
จากสถาบนัการเงิน 

14.00 9.35% 65.44 18.83% 61.07 17.89% 

เจ้าหนี  การค้าและเจ้าหนี  อื*น 30.88 20.63% 93.17 26.80% 80.36 23.54% 

หนี  สนิสว่นที*ถึงกําหนดชําระภายในหนึ*งปี 3.73 2.49% 18.40 5.29% 23.49 6.88% 

คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 6.26 4.19% 19.80 5.70% 8.19 2.40% 
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หนี  สนิหมนุเวียนอื*น 6.28 4.20% 196.81 56.62% 173.11 50.71% 

รวมหนี �สินหมุนเวียน 61.15 40.85% 28.59 8.22% 16.62 4.87% 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 27.68 10.31% 28.59 8.22% 16.62 4.87% 

หนี  สนิภายใต้สญัญาเชา่การเงินระยะ
ยาว 

4.51 1.68% 9.19 2.64% 7.86 2.30% 

หนี  สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - - 1.29 0.37% - - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1.36 0.51% 1.64 0.47% 2.85 0.83% 

รวมหนี �สินไม่หมุนเวียน 3.63 2.43% 40.71 11.71% 27.33 8.01% 

รวมหนี �สิน 64.78 43.28% 237.52 68.33% 200.44 58.71% 

ทนุจดทะเบียน 88 58.79% 113.00 32.51% 113.00 33.10% 

ทนุที*ออกและชําระแล้ว 88 58.79% 88.00 25.32% 110.36 32.33% 

สาํรองตามกฎหมาย - 0.00% -   -   30.98 9.07% 

กําไรสะสมที*ยงัไมไ่ด้จดัสรร (3.10) (2.07%) -   -   0.48 0.14% 

รวมส่วนของเจ้าของ 84.90 56.72% 2.22 0.64% 2.22 0.65% 

 

* งบการเงินปี 2555 เนื*องจากปี 2556 มีการบงัคบัใช้มาตรฐานบญัชีเรื*องภาษีเงินได้ผู้สอบบญัชีจํางได้มกีารปรับปรุงสาํหรับ

รายการหนี  สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี และภาษีเงินได้ ซึ*งได้มกีารแก้ไขงบการเงินปี 2554 
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 (หนว่ย : ล้านบาท) 

  ตรวจสอบแล้ว 

สรุปรายการ 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

  จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

รายได้จากการขาย 

และบริการ 
349.80 96.46% 474.48 97.42% 403.44 98.16% 

ต้นทนุขายและบริการ (305.70) (84.30)% (400.89) (82.31)% (368.12) (89.57)% 

กาํไรขั �นต้น 44.10 12.16% 73.59 15.11% 35.32 8.59% 

คา่ใช้จา่ยในการขาย (4.82) (1.33)% (5.80) (1.19)% (6.42) (1.56)% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (40.31) (11.12)% (52.33) (10.74)% (49.35) (12.01)% 

กาํไรจากการดาํเนินงาน (1.03) (0.28)% 15.46 3.17% (20.45) (4.98)% 

รายได้อื*น 12.83 3.54% 12.59 2.58% 7.56 1.84% 

ต้นทนุทางการเงิน (4.61) (1.27)% (7.56) (1.55)% (8.16) (1.99)% 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 7.19 1.98% 20.49 4.21% (21.05) (5.12)% 

ภาษีเงินได้ -   -   (3.25) (0.67)% 6.47 1.57% 

กาํไรสาํหรับงวด 7.19 1.98% 17.24 3.54% (14.58) (3.55)% 

กําไรเบ็ดเสร็จอื*น -   -   -   -   -   -   

กาํไรเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด 7.19 1.98% 17.24 3.54% (14.58) (3.55)% 
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กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั �น

พื �นฐาน 

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี*ยถว่ง

นํ  าหนกั (หุ้น) 

กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 

ที*มลูคา่ที*ตราไว้ 0.50 บาท/

หุ้น 

88,000,000 

0.05 

0.50 

 

176,000,000 

0.10 

0.50 

 

 

205,204,3

74 

(0.07) 

0.50 

 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับ

ลด 

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี*ยถว่ง

นํ  าหนกั (หุ้น) 

กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 

ที*มลูคา่ที*ตราไว้ 0.50 บาท/

หุ้น 

 

 

  

208,230,6

49 

(0.07) 

0.50 
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(หนว่ย : ล้านบาท) 

สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 

ตรวจสอบแล้ว 

 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 7.19  20.49  (21.05) 

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงนิได้เป็นเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 

กิจกรรมดาํเนินงาน 
   

คา่เสื*อมราคาและตดัจําหนา่ย 14.47  20.39  26.37  

ขาดทนุ (กําไร) จากการตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ (0.05) 2.20  0.13  

หนี  สงสยัจะสญู -  0.13  -   

ขาดทนุ (กําไร) จากการตมีลูคา่สนิค้าลดลง 0.25  6.28  (6.65) 

      ขาดทนุ (กําไร) จากการด้อยคา่สนิทรัพย์ (2.88) 3.12  2.09  

ประมาณการหนี  สนิผลประโยชน์พนกังาน 0.25  0.28  1.21  

คา่ใช้จา่ยจากการให้ใบสาํคญัแสดงสทิธิ -   -   0.48  

     ดอกเบี  ยรับ (0.09) (0.19) (0.18) 

     ดอกเบี  ยจ่าย 4.03  7.56  8.16  

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี*ยนแปลงในสนิทรัพย์และหนี  สนิ

ดําเนินงาน 

23.09 

 
60.26  10.56  

การเปลี-ยนแปลงในสนิทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ-มขึ �น) ลดลง    

ลกูหนี  การค้าและลกูหนี  อื*น (11.15) (6.19) 12.51  

สนิค้าคงเหลอื (2.83) (23.76) 7.96  
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สนิทรัพย์หมนุเวียนอื*น 0.38  (11.40) 11.01  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื*น 0.20  (0.01) (5.17) 

การเปลี-ยนแปลงในหนี �สินดาํเนินงานเพิ-มขึ �น (ลดลง)    

เจ้าหนี  การค้าและเจ้าหนี  อื*น 0.20  26.24  (12.80) 

หนี  สนิหมนุเวียนอื*น 9.80  12.08  (11.59) 

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 0.20  57.22  12.48  

รับดอกเบี  ย 0.07  0.20  0.17  

จ่ายภาษีเงินได้ (1.01) (2.26) (1.92) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 8.86  55.16  10.73  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ    

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระคํ  าประกนัเพิ*มขึ  น (3.58) (0.79) -   

ซื  ออาคารและอปุกรณ์ (55.49) (46.02) (32.60) 

ซื  อสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (0.72) (1.30) (1.36) 

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 1.14  1.30  14.83  

เงนิสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน (58.65) (46.81) (19.13) 



 

ANNUAL REPORT 2013 บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

128 | P a g e  

  (หนว่ย : ล้านบาท) 

สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 

ตรวจสอบแล้ว 

 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสั  นจากสถาบนัการเงินเพิ*มขึ  น 

(ลดลง) 
31.77  7.59  (4.37) 

รับเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 30.66  13.72  -   

จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (4.03) (9.64) (11.47) 

จ่ายชําระเงินหนี  สนิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน (4.56) (4.28) (11.72) 

เงินปันผลจ่าย (6.16) -   (8.80) 

ดอกเบี  ย (4.07) (7.56) (8.17) 

รับชําระคา่หุ้นสามญั -   -   53.35  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 43.61  (0.17) 8.82  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ*มขึ  นสทุธิ (6.18) 8.18  0.42  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดคงเหลอืต้นปี 18.46  12.28  20.46  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดคงเหลอืสิ  นปี 12.28  20.46  20.88  
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(ค) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิที-สาํคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ   2554 2555 2556 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.74  0.75  0.72  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.49  0.43  0.42  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.02  0.29  0.07  

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี  การค้า เทา่ 6.89  8.16  8.03  

ระยะเวลาเก็บหนี  เฉลี*ย วนั 52.23  44.13  44.83  

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื เทา่ 12.32  11.89  8.80  

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี*ย* วนั 29.22  30.29  40.90  

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี   เทา่ 6.13  6.40  5.08  

ระยะเวลาชําระหนี   วนั 58.77  56.29  70.81  

Cash cycle วนั 22.69  18.13  14.92  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร  (Profitability ratio) 

อตัรากําไรขั  นต้น % 12.61  15.51  8.75  

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน % (0.29) 3.26  (5.07) 

อตัรากําไรอื*น % 3.54  4.21  (5.12) 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร % (174.50) 356.77  (52.47) 

อตัรากําไรสทุธิ % 1.98  3.54  (3.55) 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 7.68 15.60 (10.34) 
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อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  (Efficiency ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 3.00  5.59  (4.23) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % 16.86  21.94  6.13  

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 1.51  1.58  1.19  

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio) 

อตัราสว่นหนี  สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.92  2.15  1.42  

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี  ย เทา่ 0.69  6.60  1.55  

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั - 
Cash basis เทา่ 0.03  1.08  0.27  

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 49.93  -    (0.60) 
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15. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2556 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ  ง (ประเทศไทย)  จํากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ  ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  จํานวน 3 ท่าน ซึ*งเป็นคณะกรรมการอิสระที*มี

คณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อกําหนด และแนวทางปฏิบตัิที*ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปัจจบุนัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย  

1. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์   ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายสนัติ เนียมนิล     กรรมการตรวจสอบ 
3. นายนิพนัธ์ ตั  งพิรุฬห์ธรรม    กรรมการตรวจสอบ  

โดยมี นางสาวพิมศิริพฒัน์ จรรยผล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิหน้าที*ตามขอบเขต หน้าที* และความรับผิดชอบที*ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ซึ*งสอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยในรอบปีบญัชี 2556 ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบจํานวน 5 ครั  ง และในปี 2557 จนถึงวนัที*รายงาน จํานวน 2 ครั  ง รวมทั  งสิ  น 7 ครั  ง  และในจํานวนนั  น มีการประชมุ 

ร่วมกบัผู้สอบบญัชี โดยไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วย 1 ครั  ง โดยทั  ง 3 ทา่นเข้าร่วมประชมุครบถ้วนทกุครั  ง และเป็นการร่วมประชมุกบั

ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสมซึ*งสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี   

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2556 โดย ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชี และผู้บริหาร
ของบริษัทฯ  เพื*อพิจารณา ความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมลู ประกอบ
งบการเงิน นโยบายการบญัชี รวมทั  งข้อสงัเกตุจาก การตรวจสอบและ สอบทาน งบการเงินของผู้สอบบญัชี  ซึ*ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบญัชีว่า งบการเงินดงักลา่วมีความถกูต้องตามที*ควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชี รวมทั  งกฎหมาย และข้อกําหนดที*เกี*ยวข้อง 

2. สอบทานข้อมูลการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายใน  เพื*อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และ
ประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายใน อนัจะช่วยสง่เสริมให้การดําเนินงานบรรลตุามเป้าหมายที*กําหนดไว้ โดย
พิจารณาจากการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคมุภายในร่วมกบัผู้สอบบญัชี และ ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่
พบจดุออ่นหรือข้อบกพร่องที*เป็นสาระสาํคญั  มีการดแูลรักษาทรัพย์สินที*เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมลูอย่าง
ถกูต้อง ครบถ้วน และเชื*อถือได้ นอกจากนี  ได้ประเมินระบบการควบคมุภายในตามแนวทางที*กําหนดโดยสาํนกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยผู้สอบบญัชีและ ผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็นวา่ บริษัท
ฯ มีระบบการควบคุมภายในที*ดี และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ สอบบัญชีและ ผู้
ตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานการตรวจสอบภายในโดยพิจารณา กระบวนการเริ*มตั  งแตก่ารวางแผน การรายงาน และการติดตามผล
การปฏิบตัิตามคําแนะนําของ บริษัท ออดิท เฮ้าส์ จํากดั ซึ*งเป็น ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  เพื*อปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อีกทั  งได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติการแก้ไขกฏบัตรงานตรวจสอบภายในให้
เหมาะสม ทนัสมยั และสอดคล้องกบัคูม่ือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ
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ได้อนมุตัิแผนการตรวจสอบประจําปี ที*จดัขึ  นตามความเสี*ยงระดบัองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที*เพียงพอ เหมาะสม  และมีประสทิธิผล เป็นไปตามมาตราฐานสากล 

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกฏหมายที*เกี*ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดของบริษัทฯ และข้อ
ผกูพนัที*บริษัทฯมีไว้กบับคุคลภายนอก ซึ*งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที*เป็นสาระสําคญั
ในเรื*องการไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อกําหนด และข้อผกูพนัที*บริษัทฯมีไว้กบับคุคลภายนอก 

5. สอบทานระบบการบริหารความเสี-ยง ให้มีความเชื*อมโยงกบัระบบการควบคมุภายในเพื*อจดัการความเสี*ยงทั*ว
ทั  งบริษัทฯ โดยได้พิจารณาสอบทานนโยบาย  ปัจจัยความเสี*ยง แนวทางการบริหารความเสี*ยง รวมถึงความ
คืบหน้าของการบริหารความเสี*ยง ซึ*งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทให้ความสําคญักบัการบริหาร
ความเสี*ยง โดยฝ่ายบริหารมีการประเมินความเสี*ยง(Risk Assessment) ที*อาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของ
บริษัทอย่างมีนยัสําคญั ทั  งที*มาจากปัจจยัภายในและปัจจยั ภายนอกอย่างสมํ*าเสมอ โดยบริษัทได้มีการแต่งตั  ง
คณะทํางานดําเนินการบริหารความเสี*ยงมารับผิดชอบทําหน้าที*นี   บริษัทมีการกําหนดกระบวนการบริหารความ
เสี*ยงไว้ 7 ขั  นตอน ดงันี   1) การกําหนดวตัถปุระสงค์ 2) การวิเคราะห์ความเสี*ยง 3) การประเมินความเสี*ยง 4) การ
ประเมินมาตรการควบคมุ 5) การบริหาร/การจดัการความเสี*ยง 6) การรายงาน7) การติดตาม ประเมินผล และ
ทบทวน โดยได้มีการจดัทําคูม่ือการบริหารความเสี*ยงเพื*อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน  

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที-เกี-ยวโยงกันหรือรายการที-อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ*งผู้สอบบญัชีมีความเห็นว่ารายการค้ากบับริษัทที*
เกี*ยวข้องกนัที*มีสาระสําคญัได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินแล้ว และ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชี รวมทั  งมีความเห็นวา่ รายการดงักลา่วเป็นรายการที*
สมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั  งมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้องและ
ครบถ้วน 

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั �ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2557 เพื*อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้อนมุตัิจากที*ประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ซี*งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผล
การปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระและความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั  งนาย ประวิทย์ วิวร
รณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที* 4917 และ/หรือ           นาย เทอดทอง เทพมงักร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที* 3787  และ/หรือ นาย บรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที* 7147 และ/หรือ นาย ไกรสิทธิa 
ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที* 9429  แห่ง  บริษัท  พีวี  ออดิท จํากัด  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
ประจําปี 2557  พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงินรวม 800,000.-บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นเกี*ยวกบัการเสนอแตง่ตั  งผู้สอบบญัชีดงักลา่วดงันี   

• ในรอบปีบัญชีที*ผ่านมา ผู้ สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้
ข้อเสนอแนะเกี*ยวกบัระบบการควบคมุภายในและความเสี*ยงต่างๆ รวมทั  งมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบตัิงาน 

• คา่ตอบแทนที*เสนอมาเป็นอตัราที*เหมาะสม  

• ผู้สอบบญัชีไมม่ีความสมัพนัธ์ใดๆกบับริษัทฯ 
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที*ด้วยความรอบคอบอยา่งเป็นอิสระ เพื*อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯตามที*ได้ระบไุว้ในกฏ

บตัรคณะกรรมการตรวจสอบที*ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานข้อมลูทาง

การเงินอย่างถูกต้องตามที*ควร มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน    การบริหารความเสี*ยงที*เหมาะสมและมี

ประสทิธิผล มีการปฏิบตัิตาม กฎหมาย ข้อกําหนดและข้อผกูพนัตา่งๆ มีการเปิดเผยรายการที*เกี*ยวโยงกนัอย่างถกูต้องและมีการ

ปฏิบตัิงานที*สอดคล้องกบัระบบการกํากบัดแูลกิจการที*ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื*อถือได้รวมทั  งมีการพฒันาปรับปรุงระบบ

การปฏิบตัิงานให้มีคณุภาพดีขึ  นและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม ทางธุรกิจอยา่งตอ่เนื*อง 

      

 

 

                                                                                                            ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                                                                                                 นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ 

                                                                                                              (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

                                                                                                                        24 กมุภาพนัธ์ 2557 
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16.  การวเิคราะห์ฐานะและคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

16.1 ผลการดาํเนินงาน 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานที-ผ่านมา 

บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ  ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั  งขึ  นโดย บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ  ง อินดสัตรี จํากดั 

(ประเทศญี*ปุ่ น) เมื*อวนัที* 4 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยมีสํานกังานและโรงงานตั  งอยู่เขตประกอบการอตุสาหกรรมโรจนะ จงัหวดั

ระยอง ในเนื  อที* 9 ไร่ 86.20 ตารางวา ดําเนินธุรกิจผลิตชิ  นสว่นยานยนต์ ชิ  นสว่นเครื*องใช้ไฟฟ้า และชิ  นสว่นเครื*องจกัรกลเกษตร 

โดยการฉีดหลอ่ขึ  นรูปแรงดนัสงู (HPDC) โดยใช้แม่พิมพ์ วตัถดุิบที*ใช้คืออะลมูิเนียมและสงักะสี นอกจากนี  บริษัทยงัให้บริการ

ออกแบบแมพิ่มพ์สาํหรับการฉีดขึ  นรูปให้กบัลกูค้าเพื*อผลติชิ  นงานตามที*ลกูค้าต้องการอีกด้วย 

 ปี 2554 ยอดขายของบริษัทยงัคงปรับตวัเพิ*มขึ  นอยา่งตอ่เนื*องจากในปี 2553 ซึ*งเป็นผลจากแนวโน้มการฟื นตวัของ

เศรษฐกิจโลก ซึ*งสง่ผลตอ่เนื*องมายงัระบบเศรษฐกิจในระดบัภมูภิาค และระดบัประเทศ นอกจากนี  รัฐบาลได้ดาํเนินนโยบาย

กระตุ้นการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน เช่น การให้สทิธิประโยชน์ทางภาษีสาํหรับผู้บริโภคในอตุสาหกรรมรถยนต์, การลดภาษีนําสง่

กองทนุนํ  ามนั และสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน เช่น การลดอตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล และการตรึงราคาก๊าซ

ปิโตรเลยีมเหลว (LPG) เป็นต้น แนวโน้มเศรษฐกิจและมาตรการของภาครัฐดงัข้างต้นสง่ผลตอ่ความเชื*อมั*นของผู้บริโภค และ

กระตุ้นการใช้จ่าย 

 ปี 2555 บริษัทมีรายได้รวม 487.07 ล้านบาท ขยายตวัจากปี 2554 ซึ*งเป็นผลมาจากการขยายตวัของเศรษฐกิจ และ

ยอดการสั*งซื  อที*เพิ*มขึ  นสว่นหนึ*งเป็นผลมาจากยอดการผลติคงค้างที*สะสมมาจากชว่งปลายปี 2554 เนื*องจากผู้ประกอบการบาง

รายต้องหยดุดําเนินการเนื*องจากได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์นํ  าทว่ม นอกจากนี  บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 15.32 ล้าน

บาท จากข้อตกลงให้ความชว่ยเหลอืด้านเทคนิคให้กบับริษัทผลติชิ  นสว่นรถยนต์แหง่หนึ*งในตา่งประเทศ 

 ปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม 410.99 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 เท่ากบั 76.08 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 15.62 โดยมี

สาเหตุหลกั จากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านธุรกิจยานยนต์ที*ชะลอตวั อนัเนื*องจากการยกเลิกการจองรถยนต์ตาม

นโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล สง่ผลให้มีการชะลอตวัของคําสั*งซื  อจากลกูค้าซึ*งเลื*อนออกไป 
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รายได้  

 ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีรายได้รวมเทา่กบั 362.62 ล้านบาท 487.07 ล้านบาท และ 410.99 ล้านบาท 

ตามลาํดบั รายได้รวมของบริษัทสามารถสรุปได้ดงันี   

(หนว่ย : ล้านบาท) 

รายได้ 
ปี2554 ปี2555 ปี2556 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 

อตุสาหกรรมรถยนต์ 

- ชิ  นสว่น 191.03 52.68 274.45 56.35 211.95 51.57 

- แมพิ่มพ์ 12.69 3.50 10.16 2.09 22.69 5.52 

อตุสาหกรรมจกัรยานยนต์ 

- ชิ  นสว่น 85.29 23.52 93.76 19.25 71.34 17.36 

- แมพิ่มพ์ 6.48 1.79 8.29 1.70 33.21 8.08 

อตุสาหกรรมเครื*องใช้ไฟฟ้า 

- ชิ  นสว่น 29.96 8.26 39.07 8.02 33.63 8.18 

- แมพิ่มพ์ 4.24 1.17 4.37 0.90 4.23 1.03 

อตุสาหกรรมเครื*องจกัรกลเกษตรและอื*นๆ 

- ชิ  นสว่น 19.73 5.441 27.33 5.61 18.7 4.55 

- แมพิ่มพ์ 0.38 0.11 1.73 0.36 - - 

รวมรายได้จากการขาย 349.8 96.46 459.16 94.27 395.75 96.29 

รายได้จากการบริการ - - 15.32 3.15 7.69 1.87 

รายได้จากการขายและบริการ 349.80 96.46 474.48 97.42 403.44 98.17 
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รายได้อื*น/* 12.83 3.54 12.59 2.58 7.54 1.83 

รายได้รวม 362.63 100.00 487.07 100.00 410.98 100.00 

* รายได้อื*น หมายถึง รายได้จากการขายเศษวตัถดุิบจากการผลติ กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี*ยนที*ยงัไมเ่กิดขึ  นจริง กําไร

(ขาดทนุ)จากการตดัจําหนา่ยทรัพย์สนิ กําไร(ขาดทนุ)จากการตีมลูคา่สนิค้าลดลง ดอกเบี  ยรับ และรายได้อื*น 

รายได้จากการขายและบริการ 

  โครงสร้างรายได้ของบริษัทในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีรายได้หลกัจากการจําหนา่ยชิ  นสว่นและแมพิ่มพ์แก่

ลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมรถยนต์ โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 56.18 ร้อยละ 58.44 และร้อยละ 57.09 ของรายได้รวมตามลาํดบั 

รายได้จากลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมจกัรยานยนต์คิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 25.31 ร้อยละ 20.95  และร้อยละ 25.44 ของรายได้

รวมตามลาํดบั รายได้จากลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมเครื*องใช้ไฟฟ้าคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 9.43 ร้อยละ 8.92 และร้อยละ 9.21 

ของรายได้รวมตามลาํดบั และรายได้จากลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมเครื*องจกัรกลเกษตรและอื*นๆ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5.55 

ร้อยละ 5.97 และร้อยละ 4.55 ของรายได้รวมตามลาํดบั 

ในปี 2554 รายได้รวมของบริษัทเทา่กบั 364.65 ล้านบาทเพิ*มขึ  น 64.81 ล้านบาทจากในปี 2553 หรือคิดเป็นอตัราการ

ขยายตวัร้อยละ 21.62 เนื*องจากแนวโน้มการฟื นตวัของเศรษฐกิจโลก ซึ*งสง่ผลตอ่เนื*องมายงัระบบเศรษฐกิจในระดบัภมูิภาค และ

ระดบัประเทศ และการดาํเนินนโยบายการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ โดยการขยายตวัของรายได้รวมในปี 2554 เนื*องมาจาก

ยอดขายชิ  นสว่นสาํหรับอตุสาหกรรมยานยนต์เพิ*มขึ  น 10.23 ล้านบาทจากในปี 2553 หรือ คิดเป็นอตัราการขยายตวัร้อยละ 5.66 

และยอดขายชิ  นสว่นสาํหรับอตุสาหกรรมจกัรยานยนต์ ซึ*งเพิ*มขึ  น 42.07 ล้านบาทจากในปี 2553  หรือคิดเป็นอตัราการขยายตวั

ร้อยละ 92.96 โดยการเพิ*มขึ  นของรายได้เนื*องจากการเพิ*มขึ  นของยอดสั*งซื  อชิ  นสว่นจากลกูค้าในอตุสาหกรรมรถยนต์ และ

จกัรยานยนต์ 

ในปี 2555 รายได้รวมของบริษัทเทา่กบั 487.07 ล้านบาทเพิ*มขึ  น 124.44 ล้านบาทจากในปี 2554 หรือคิดเป็นอตัราการ

ขยายตวัร้อยละ 34.32 เนื*องจากการเติบโตของเศรษฐกิจ และยอดการผลติที*เพิ*มขึ  นสว่นหนึ*งมาจากลกูค้ากลุม่ที*ได้รับผลกระทบ

จากวิกฤตการณ์นํ  าทว่มในช่วงปลายปี 2554 นอกจากนี  บริษัทยงัมีรายได้จากการบริการ โดยมกีารทําข้อตกลงให้ความชว่ยเหลอื

ด้านเทคนิคให้กบับริษัทผลติชิ  นสว่นรถจกัรยานยนต์แหง่หนึ*งในประเทศอินเดีย ซึ*งบริษัทรับรู้รายได้จากข้อตกลงดงักลา่วสาํหรับปี 

2555 เทา่กบั 15.32 ล้านบาท 

ในปี 2556 รายได้รวมของบริษัทเท่ากับ 410.99 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 เท่ากับ 76.08 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 

15.62 เนื*องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านธุรกิจยานยนต์ที*ชะลอตวั อันเนื*องจากการยกเลิกการจองรถยนต์ตาม

นโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล สง่ผลให้มีการชะลอตวัของคําสั*งซื  อจากลกูค้าซึ*งเลื*อนออกไป นอกจากนี  บริษัทยงัมีรายได้จากการ

บริการโดยมีการทําข้อตกลงให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนิคให้กบับริษัทผลติชิ  นสว่นรถจกัรยานยนต์แห่งหนึ*งในประเทศอินเดีย ซึ*ง

บริษัทรับรู้รายได้จากข้อตกลงดงักลา่วสาํหรับปี 2556 เทา่กบั 7.69 ล้านบาท 
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รายได้อื*น 

ในปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 บริษัทมีรายได้อื*นจํานวน 5.94 ล้านบาท 8.57 ล้านบาท 12.83 ล้านบาท และ 

12.59 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึ*งคิดเป็นสดัสว่นตอ่รายได้รวม ร้อยละ 3.11 ร้อยละ 2.86 ร้อยละ 3.54 และ ร้อยละ 2.58 ของรายได้

รวมตามลาํดบั โดยรายได้อื*นของบริษัท ได้แก่ รายได้จากการขายเศษวตัถดุิบจากการผลติ กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี*ยนที*

ยงัไมเ่กิดขึ  นจริง กําไร(ขาดทนุ)จากการตดัจําหน่ายทรัพย์สิน กําไร(ขาดทนุ)จากการตีมลูค่าสินค้าลดลง ดอกเบี  ยรับ และรายได้

อื*น เป็นต้น 

ในปี 2554 รายได้อื*นเพิ*มขึ  นร้อยละ 49.66 จากในปี 2553 เนื*องจากรายได้จากการขายเศษวตัถดุิบจากการผลติ 

นอกจากนี  บริษัทยงัมีรายได้จากการทดลองฉีดขึ  นรูปชิ  นงานตวัอยา่ง ซึ*งเกิดจากการทดลองผลติสาํหรับลกูค้ารายใหมที่*ได้รับ

ผลกระทบจากวิกฤตการณ์นํ  าทว่มช่วงปลายปี 2554 

ในปี 2555 รายได้อื*นลดลง  0.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.86 เมื*อเทียบกบัในปี 2554 เนื*องจากการลดลงของ

รายได้จากการทดลองฉีดขึ  นรูปชิ  นงานตวัอยา่งที*ลดลง 

ในปี 2556 รายได้อื*นลดลง  5.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40.11 เมื*อเทียบกบัในปี 2555 เนื*องจากการลดลงของ

รายการขายเศษวตัถดุิบจากการผลติลดลงจากปี 2556 อนัสบืเนื*องมากจากปริมาณการผลติและขายที*ลดลง  

ต้นทนุขาย และกําไรขั  นต้น 

ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทมต้ีนทนุขายรวม 305.70 ล้านบาท 400.89 ล้านบาท และ 368.12 ล้านบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 84.30 ร้อยละ 82.31 และร้อยละ 89.57 ของรายได้รวมตามลาํดบั สง่ผลให้ในปี 2554 ปี 2555 

และปี 2556 บริษัทมีอตัรากําไรขั  นต้นร้อยละ 12.61 ร้อยละ 15.51 และร้อยละ 8.59 ตามลาํดบั  

ในปี 2555 กําไรขั  นต้นเทา่กบั 73.59 ล้านบาท หรือ ปรับตวัสงูขึ  นร้อยละ 66.87 เมื*อเปรียบเทียบกบัปี 2554 เนื*องจาก

บริษัทได้รับคําสั*งผลติชิ  นสว่นเพิ*มขึ  นจากผลกระทบจากลกูค้าที*ได้รับผลกระทบวิกฤตการณ์นํ  าทว่มในชว่งปลายปี 2554  ซึ*งคาํสั*ง

ผลติชิ  นสว่นดงักลา่วเป็นคาํสั*งเร่งดว่นบริษัทจงึสามารถเสนอราคาที*มีอตัรากําไรขั  นต้นที*สงูได้ นอกจากนี  บริษัทยงัมีรายได้จาก

การให้บริการจํานวน 15.32 ล้านบาท จากข้อตกลงให้ความชว่ยเหลอืด้านเทคนิคเป็นงานที*มีอตัรากําไรขั  นต้นที*สงูกวา่งานผลติ

ชิ  นสว่นเพื*อจําหนา่ย จึงสง่ผลให้กําไรขั  นต้นปรับตวัสงูขึ  น 

ในปี 2556 บริษัทมีต้นทนุขายรวมเทา่กบั 368.12 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 89.57 ของยอดขาย ในขณะที*ปี 2555 มี

ต้นทนุขายรวม 400.89 ล้านบาท ซึ*งคิดเป็นร้อยละ 84.49  ของยอดขาย ซึ*งต้นทนุขายเพิ*มขึ  นเทา่กบั 32.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 

6.75 สว่นที*เพิ*มขึ  นดงันี   
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- คา่แรงงานเพิ*มขึ  น 8.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.43 ของต้นทนุขาย และ คา่จ้างแรงงานภายนอกเพิ*มขึ  น 18.47 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.02 ของต้นทนุขาย คา่แรงงานที*ปรับเพิ*มขึ  นเป็นการปรับเพิ*มคา่จ้างแรงงานภายใน
บริษัท และภายนอกบริษัทซึ*งสง่ผลมาจากการประกาศใช้นโยบายคา่แรงงานขั  นตํ*าของรัฐบาล 

- คา่เสื*อมราคาทรัพย์สนิเพิ*มขึ  น  2.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.78 ของต้นทนุขาย อนัเป็นผลมาจากบริษัทมีการ
ลงทนุในเครื*องจกัร และอปุกรณ์โรงงานในปี 2556 เพิ*มมากขึ  น ทั  งนี  เพราะต้องการเพิ*มประสทิธิภาพการผลติ 

คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร 

 คา่ใช้จา่ยในการขายสว่นใหญ่ของบริษัทเป็นคา่ใช้จา่ยคงที* เช่น เงินเดือน คา่ลว่งเวลา โบนสัของพนกังานฝ่ายขาย และ

คา่เช่ารถขนสง่สนิค้า เป็นต้น โดยในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 คา่ใช้จ่ายในการขายของบริษัทเทา่กบั 4.82  ล้านบาท 5.80 

ล้านบาท และ 6.41 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.33 ร้อยละ 1.19 และร้อยละ 1.56 ของรายได้รวมตามลาํดบั 

โดยในปี 2553 และปี 2554 คา่ใช้จ่ายในการขายเพิ*มขึ  นร้อยละ 44.40 และร้อยละ 20.50 เมื*อเทียบกบัปีก่อนหน้าตามลาํดบั 

เนื*องจากการเพิ*มขึ  นของเงินเดือนพนกังานฝ่ายขาย ซึ*งเกิดจากการเพิ*มจํานวนพนกังานฝ่ายขายเพื*อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ

บริษัท และคา่ใช้จา่ยนํ  ามนัสาํหรับรถขนสง่สนิค้า 

สาํหรับปี 2555 คา่ใช้จา่ยในการขายปรับตวัเพิ*มขึ  นร้อยละ 20.33 เมื*อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า เนื*องจาก

การเพิ*มขึ  นของเงินเดือนพนกังานฝ่ายขาย และคา่ใช้จา่ยที*ผนัแปรตามยอดขาย ได้แก่ คา่นํ  ามนัสาํหรับรถขนสง่สนิค้า และคา่เชา่

รถขนสง่ 

ในปี 2556 คา่ใช้จ่ายในการขายปรับตวัเพิ*มขึ  นร้อยละ 10.59 เมื*อเทียบกบัปี 2555 เนื*องจากการปรับทีมงานของฝ่าย

ขายโดยการเจาะตลาดลกูค้ารายใหม ่ และพยายามเข้าเป็น First Tier ของกลุม่อตุสาหกรรมงานหลอ่อลมูิเนียมประกอบกบัการ

เริ*มบกุตลาดเพื*อแตกสายการผลติงานหลอ่ และงานฉีดโลหะในแบบอื*น ๆ 

ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 คา่ใช้จา่ยในการบริหารของบริษัทเทา่กบั 40.31 ล้านบาท 52.33 ล้านบาท และ 49.35 

ล้านบาท ตามลาํดบั หรือเป็นสดัสว่นร้อยละ 11.12 ร้อยละ 10.74 และร้อยละ 12.01 ของรายได้รวมในชว่งเดียวกนัตามลาํดบั  

สาํหรับปี 2555 คา่ใช้จ่ายในการบริหารปรับตวัเพิ*มขึ  นร้อยละ 29.82 เมื*อเทียบกบัปี 2554 เนื*องมาจากการเพิ*มขึ  นของ

รายการเงินเดือน สวสัดิการพนกังาน เงินสมทบกองทนุสํารองเลี  ยงชีพ รายการกําไรจากการตดัจ่ายสินทรัพย์ และกําไรจากการ

ด้อยค่าของสินทรัพย์ นอกจากนี  สําหรับปี 2555 บริษัทมีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์เท่ากับ 3.12 ล้านบาท และ

ขาดทนุจากการตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนซึ*งเป็นโปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) มลูค่า 2.14 ล้านบาท ซึ*งได้

ทําการวา่จ้างบริษัท ไอ-วิชั*น โซลชูั*น จํากดั เนื*องจากมีความลา่ช้าในการออกแบบและพฒันาโปรแกรมดงักลา่ว 

ปี 2556 คา่ใช้จา่ยในการบริหารปรับตวัลดลงร้อยละ 5.69 เมื*อเทียบกบัปี 2555  เนื*องจากการปรับลดโบนสัพนกังาน

ประจําปีจากที*จ่าย 2-3 เดือน เป็น 1 เดือน เป็นผลมาจากยอดขายที*ลดลงในปี 2556 
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อตัรากําไรจากการดําเนินงาน และอตัรากําไรสทุธิ 

ในปี 2554 บริษัทมีการขาดทนุจากการดาํเนินงานเทา่กบั 1.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราขาดทนุจากการดาํเนินงาน

เทา่กบัร้อยละ 0.29 ซึ*งการขาดทนุจากการดาํเนินงานในชว่งดงักลา่ว มีสาเหตหุลกัจากอตัรากําไรขั  นต้นที*ปรับตวัลดลงเนื*องจาก

ก๊าซธรรมชาติ ซึ*งใช้เป็นเชื  อเพลงิในเตาหลอมมีราคาเพิ*มสงูขึ  น และบริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ*มขึ  น ซึ*งได้แก่ เงินเดือน 

โบนสั และสวสัดิการของพนกังาน นอกจากนี   บริษัทมีการจ่ายชําระหนี  สนิผลประโยชน์พนกังานให้แก่พนกังานที*เกษียณอายุ

เทา่กบั 3.13 ล้านบาท 

กําไรจากการดําเนินงานของบริษัทในปี 2555 เทา่กบั 15.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรากําไรจากการดาํเนินงานเทา่กบั

ร้อยละ 3.17 เนื*องจากอตัรากําไรขั  นต้นที*ปรับตวัสงูขึ  นจากยอดขายให้แก่ลกูค้าที*ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์นํ  าทว่มในช่วง

ปลายปี 2554 และรายได้จากการให้บริการจากข้อตกลงให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนิคซึ*งเป็นงานที*มีอตัรากําไรขั  นต้นที*สงูกวา่

รายได้จากการขายชิ  นสว่นและแมพิ่มพ์  

ในปี 2556 บริษัทมีการขาดทนุจากการดําเนินงานเทา่กบั 20.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราขาดทนุจากการดําเนินงาน

เท่ากับร้อยละ 232.29 ซึ*งการขาดทุนจากการดําเนินงานในช่วงดังกล่าว มีสาเหตุหลกัจากอัตรากําไรขั  นต้นที*ปรับตัวลดลง

เนื*องจากค่าแรงงานที*ปรับเพิ*มขึ  นเป็นการปรับเพิ*มค่าจ้างแรงงานภายในบริษัท และภายนอกบริษัทซึ*งส่งผลมาจากการ

ประกาศใช้นโยบายค่าแรงงานขั  นตํ*าของรัฐบาล ประกอบกบัยอดขายลดลงจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านธุรกิจยาน

ยนต์ที*ชะลอตวั อนัเนื*องจากการยกเลกิการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล สง่ผลให้มีการชะลอตวัของคําสั*งซื  อจาก

ลกูค้าซึ*งเลื*อนออกไป 

ในปี 2554 และ ปี 2555 กําไรสทุธิมีมลูค่าเท่ากับ 7.19 ล้านบาท และ 17.24 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัรา

กําไรสทุธิปี 2554 และปี 2555 เทา่กบัร้อยละ 1.98 และร้อยละ 3.54 ตามลาํดบั และในปี 2556 ขาดทนุสทุธิมีมลูคา่เทา่กบั 14.58 

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราขาดทนุสทุธิปี 2556 เทา่กบัร้อยละ 3.55  

อตัรากําไรสทุธิในปี 2554 ปรับตวัลดลง เมื*อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าเนื*องจากการกําไรขั  นต้นที*ลดลงจาก

ต้นทนุราคาก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas หรือ NG) ซึ*งใช้เป็นเชื  อเพลงิในเตาหลอมมีราคาเพิ*มสงูขึ  น คา่ใช้จา่ยในการบริหารจาก

การชําระหนี  สนิผลประโยชน์พนกังาน และต้นทนุทางการเงินที*ปรับตวัเพิ*มขึ  น 

กําไรสทุธิของบริษัทในปี 2555 เทา่กบั 17.24 ล้านบาท หรือปรับตวัเพิ*มขึ  นร้อยละ 139.78 เมื*อเปรียบเทียบกบักําไรสทุธิ 

7.19 ล้านบาทในปี 2554 เนื*องจากกําไรขั  นต้นที*สงูขึ  น จากคําสั*งผลติชิ  นสว่นจากลกูค้าที*ได้รับผลกระทบวิกฤตการณ์นํ  าทว่ม

ในช่วงปลายปี 2554 และรายได้จากการให้บริการจากข้อตกลงให้ความชว่ยเหลอืด้านเทคนิค 

ขาดทนุสทุธิของบริษัทในปี 2556 เทา่กบั 14.58 หรือปรับตวัลดลงร้อยละ 184.52 เมื*อเปรียบเทียบกบักําไรสทุธิ 17.24 

ล้านบาทในปี 2555 เนื*องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านธุรกิจยานยนต์ที*ชะลอตวั อนัเนื*องจากการยกเลิกการจอง

รถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล ส่งผลให้มีการชะลอตวัของคําสั*งซื  อจากลกูค้าซึ*งเลื*อนออกไป และค่าแรงงานที*ปรับ
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เพิ*มขึ  นเป็นการปรับเพิ*มคา่จ้างแรงงานภายในบริษัท และภายนอกบริษัทซึ*งสง่ผลมาจากการประกาศใช้นโยบายคา่แรงงานขั  นตํ*า

ของรัฐบาล 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 

 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เทา่กบัร้อยละ 7.68 ร้อยละ 15.60 และ ร้อยละ         -10.34 

ตามลาํดบั อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2554 ลดลงเมื*อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า เนื*องจากบริษัทมีต้นทนุเชื  อเพลิง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงินที*เพิ*มขึ  น ซึ*งส่งผลต่อกําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิ สําหรับอัตรา

ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2555 เพิ*มขึ  นจากงวดเดียวกนัในปี 2554 เนื*องจากอตัรากําไรขั  นต้นที*ปรับตวัสงูขึ  นซึ*งสง่ผลต่อกําไรจาก

การดําเนินงานและกําไรสทุธิ นอกจากนี  บริษัทยงัมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นโดยคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการ

ดําเนินงานปี 2552 และปี 2553 เทา่กบัร้อยละ 22.15 และร้อยละ 49.93 ตามลาํดบั 

สาํหรับอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2556 ลดลงจากงวดเดียวกนัในปี 2555 เนื*องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ด้านธุรกิจยานยนต์ที*ชะลอตวั อนัเนื*องจากการยกเลิกการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล สง่ผลให้มีการชะลอตวั

ของคําสั*งซื  อจากลกูค้าซึ*งเลื*อนออกไป และค่าแรงงานที*ปรับเพิ*มขึ  นเป็นการปรับเพิ*มค่าจ้างแรงงานภายในบริษัท และภายนอก

บริษัทซึ*งสง่ผลมาจากการประกาศใช้นโยบายคา่แรงงานขั  นตํ*าของรัฐบาล นอกจากนี  บริษัทยงัมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นโดย

คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานปี 2554 เทา่กบัร้อยละ 56.92 

  

16.2.2 ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย์ 

บริษัทมีสนิทรัพย์รวม ณ สิ  นปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เป็นมลูค่า 268.56 ล้านบาท 347.60 ล้านบาท และ 341.40 

ล้านบาทตามลาํดบั ทั  งนี  สนิทรัพย์ของบริษัทมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี   

สนิทรัพย์หมนุเวียน ณ สิ  นปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ากบั 105.28 ล้านบาท 148.40 ล้านบาท และ 123.99 ล้าน

บาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 39.20 ร้อยละ 42.69 และร้อยละ 36.32 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัท ตามลําดบั ซึ*งสินทรัพย์

หมนุเวียนสว่นใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยลกูหนี  การค้าและลกูหนี  อื*น และสินค้าคงเหลือเป็นหลกั ซึ*งเป็นไปตามลกัษณะของ

ธุรกิจโรงงานผลติสนิค้าเพื*อจําหนา่ย ซึ*งรายการสนิทรัพย์หมนุเวียนดงักลา่วจะปรับตวัไปในทิศทางเดียวกนักบัยอดขาย ในขณะที*

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ของบริษัทสว่นใหญ่ประกอบไปด้วยที*ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

บริษัทมีสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ณ สิ  น ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 เทา่กบั 163.29 ล้านบาท 199.21 ล้านบาท 217.41 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.80 ร้อยละ 57.31 และร้อยละ 63.68ของสนิทรัพย์รวม ตามลาํดบั  
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ลกูหนี  การค้า และคา่เผื*อหนี  สงสยัจะสญู 

ณ สิ  นปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีลกูหนี  การค้าสทุธิจํานวน 56.55 ล้านบาท 60.63 ล้านบาท และ 40.84 ล้าน

บาท ตามลาํดบั โดยการลดลงของลกูหนี  การค้าในปี 2556 เป็นผลมาจากการยกเลิกการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของ

รัฐบาล ส่งผลให้มีการชะลอตวัของคําสั*งซื  อจากลกูค้าซึ*งเลื*อนออกไป โดยในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีอตัราส่วน

หมนุเวียนลกูหนี  การค้าเทา่กบั 6.89 เทา่ 8.16 เทา่ และ 8.03 เทา่ ตามลาํดบั  

บริษัทมีนโยบายการให้เทอมจ่ายชําระแก่ลกูค้าระหว่าง 30 ถึง 60 วนั ซึ*งบริษัทจะพิจารณาเทอมการจ่ายชําระเงินจาก

ผลประกอบการที*ผา่นมา ยอดการสั*งซื  อ และประวตัิการชําระเงินในอดีต 

หนว่ย: ล้านบาท 

ระยะเวลาค้างชาํระ 
31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ลกูหนี  การค้ายงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 56.55 100.00 55.59 91.67 36.76 90.01 

ค้างชําระเกินกําหนด       

1 – 30 วนั - - 2.10 3.46 3.82 9.35 

31 – 60 วนั - - 1.96 3.23 0.23 0.56 

61 – 120 วนั - - 0.98 1.62 0.03 0.07 

มากกวา่ 120 วนั - - - - - - 

ลกูหนี �การค้าก่อนหักค่าหนี �สงสัยจะสูญ       

หกั คา่เผื*อหนี  สงสยัจะสญู - - - - - - 

ลกูหนี �การค้า-สุทธิ 56.55 100.00 60.63 100.00 40.84 100.00 

 

บริษัทบนัทกึคา่เผื*อหนี  สงสยัจะสญู โดยประมาณการหนี  ที*อาจเกิดขึ  นจากการเรียกเก็บเงินจากลกูหนี  ไม่ได้ตามเงื*อนไข

การชําระเงิน ทั  งนี  ในการประมาณการบริษัทคํานงึถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนี  ที*คงค้าง และสภาวะเศรษฐกิจ

ในขณะนั  น โดยพิจารณาจากลกูหนี  ที*มีอายกุารชําระหนี  เกิน 365 วนั และไม่มีการเคลื*อนไหว ซึ*งพิจารณาเป็นรายๆ และจะใช้

อตัราการตั  งคา่เผื*อหนี  สงสยัจะสญูร้อยละ 100 จากยอดหนี  คงค้างทั  งหมด 
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สนิค้าคงเหลอื 

 ณ สิ  นปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสทุธิรวมจํานวน 24.98 ล้านบาท 42.47 ล้านบาท และ 

41.16 ล้านบาท ตามลาํดบั 

      หนว่ย : ล้านบาท 

 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 

 มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

สนิค้าสาํเร็จรูป 8.52 34.12 26.99 63.54 14.14 34.35 

งานระหวา่งทํา 12.81 51.30 17.72 41.71 23.48 57.05 

วตัถดุิบ 3.01 12.05 2.52 5.93 1.43 3.47 

อะไหล ่ 2.23 8.93 3.12 7.34 3.33 8.09 

รวม 26.57 106.41 50.35 118.53 42.38 102.96 

หกั คา่เผื*อมลูคา่สนิค้าลดลง 1.60 6.41 7.87 18.53 1.22 2.96 

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 24.98 100.00 42.47 100.00 41.16 100.00 

สินค้าคงเหลือสทุธิในปี 2554 เพิ*มขึ  นเมื*อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นสดัส่วนร้อยละ 11.47 เนื*องจาก

ยอดขายที*เพิ*มขึ  นจากยอดสั*งซื  อชิ  นสว่นสําหรับลกูค้าในอตุสาหกรรมรถยนต์และจกัรยานยนต์เป็นหลกั ซึ*งเป็นผลจากแนวโน้ม

การฟื นตวัของเศรษฐกิจโลก ซึ*งสง่ผลต่อเนื*องมายงัระบบเศรษฐกิจในระดบัภมูิภาค และระดบัประเทศ และการดําเนินนโยบาย

การกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาล เช่น มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับผู้บริโภคในอตุสาหกรรมรถยนต์ รายการอะไหล ่

วตัถดุิบ และสนิค้าสาํเร็จรูป เพิ*มขึ  นเป็นอตัราสว่นร้อยละ 38.51 ร้อยละ 28.63 และ ร้อยละ 20.51 ตามลาํดบั 

ในปี 2555 สนิค้าคงเหลือสทุธิเท่ากบั 42.47 ล้านบาท โดยรายการงานระหว่างทํา และสินค้าสําเร็จรูป คิดเป็นสดัสว่น

ร้อยละ 63.54 และร้อยละ 41.71 ตามลาํดบั ซึ*งเป็นผลมาจากยอดการผลติที*เพิ*มขึ  นจากลกูค้าที*ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์

นํ  าทว่ม 

ในปี 2556 สินค้าคงเหลือสทุธิเท่ากบั 41.16 ล้านบาท โดยรายการงานระหว่างทํา และสินค้าสําเร็จรูป คิดเป็นสดัสว่น

ร้อยละ 34.35 และร้อยละ 57.05 ตามลาํดบั ซึ*งลดลงเมื*อเทียบกบัปี 2555 เนื*องจากการยกเลกิการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนั

แรกของรัฐบาล สง่ผลให้มีการชะลอตวัของคําสั*งซื  อจากลกูค้าซึ*งเลื*อนออกไป  
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โดยใน 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทมีอตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือเท่ากบั 12.32 เท่า 11.89 เท่า และ 8.80 

เทา่ ตามลาํดบั 

บริษัทมีนโยบายการตั  งคา่เผื*อการลดมลูคา่สนิค้าสาํหรับสนิค้าเสื*อมคณุภาพ เสยีหาย ล้าสมยั หรือ ค้างนาน โดยบริษัท

พิจารณาจากมลูคา่สทุธิที*จะได้รับ (Net Realizable Value) ซึ*งจะพิจารณาจากสว่นต่างของต้นทนุกบัราคาขาย ซึ*งบริษัท จะทํา

การบนัทึก มลูค่าขาดทนุจากการปรับมลูค่าสินค้าลดลง เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุ อย่างไรก็ตามบริษัทดําเนินธุรกิจผลิต

และจําหนา่ยชิ  นสว่น ซึ*งชิ  นสว่นเสนอขายจะมีลกัษณะเฉพาะสาํหรับสนิค้าของลกูค้าในแต่ละรุ่น สง่ผลให้ค่าเผื*อมลูค่าของสินค้า

ลดลงอยูใ่นระดบัที*คอ่นข้างตํ*าปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีการตั  งคา่เผื*อการลดมลูคา่สนิค้าเทา่กบั 1.60 ล้านบาท 7.87 

ล้านบาท และ 1.22 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นตอ่สนิค้าคงเหลอืสทุธิเทา่กบัร้อยละ 6.41 ร้อยละ 18.53 และร้อยละ 

2.96 ตามลาํดบั 

ที*ดินอาคารและอปุกรณ์ 

 ณ สิ  น ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีที*ดินอาคารและอปุกรณ์สทุธิรวมจํานวน 152.99 ล้านบาท 190.17 ล้าน

บาท และ 194.83 ล้านบาท ตามลาํดบั คดิเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวมเทา่กบั ร้อยละ 56.97 ร้อยละ 54.71 และ ร้อยละ 57.07 

ตามลาํดบั 

 บริษัทมีการลงทนุในที*ดินอาคารและอปุกรณ์ ในปี 2554 เทา่กบั 55.49 ล้าน โดยในปี 2554 บริษัทมีการลงทนุในอาคาร 

Learning Center เพื*อใช้เป็นอาคารสาํนกังานใหม ่ สว่นปรับปรุงอาคารโรงงานและสาํนกังาน และคา่ใช้จา่ยในการซื  อเครื*องจกัร

และอปุกรณ์ 

 สาํหรับปี 2555 บริษัทมีการลงทนุในที*ดิน อาคาร และอปุกรณ์เทา่กบั 46.02 ล้านบาท โดยบริษัทมีการลงทนุซื  อที*ดิน

พร้อมอาคารโรงงานในบริเวณที*ติดกบัพื  นที*ของบริษัทเพื*อใช้เป็นพื  นที*สาํหรับฝ่ายตกแตง่ชิ  นงาน และฝ่ายคลงัสนิค้า นอกจากนี  

บริษัทยงัได้มีการลงทนุซื  อเครื*องจกัรและอปุกรณ์เพื*อขยายกําลงัการผลติ 

 สาํหรับปี 2556 บริษัทมกีารลงทนุในที*ดิน อาคาร และอปุกรณ์เทา่กบั 32.60 ล้านบาท โดยบริษัทมีการลงทนุซื  อ

เครื*องจกัรหลอ่ทราย เพื*อเพิ*มสายการผลติให้หลากหลาย และเตาหลอม เพื*อลดการใช้แก๊สธรรมชาติ (Liquefied Natural Gas 

หรือ LNG) ซึ*งใช้เป็นเชื  อเพลงิในเตาหลอมมีราคาเพิ*มสงูขึ  น 
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สภาพคลอ่งกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 ในปี 2554 บริษัทมีเงินสดสทุธิที*ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1.80 ล้านบาท เนื*องจากการเพิ*มขึ  นของต้นทนุขาย จาก

การเพิ*มขึ  นของราคาเชื  อเพลงิที*ใช้ในเตาหลอม โดยมีรายการหลกัดงันี   กําไรก่อนภาษีเงินได้ 7.19 ล้านบาท คา่เสื*อมราคาและคา่

ตดัจําหนา่ย 14.47 ล้านบาท ลกูหนี  การค้าและลกูหนี  อื*นเพิ*มขึ  น 11.15 ล้านบาท และสนิค้าคงเหลอืเพิ*มขึ  น 2.83 ล้านบาท  

 ในปี 2555 บริษัทมีเงินสดสทุธิที*ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 55.16 ล้านบาท ซึ*งเพิ*มขึ  นจากปี 2554เนื*องจากการ

เพิ*มขึ  นของยอดขาย และการลดลงของต้นทนุขาย โดยมีรายการหลกัดงันี   กําไรก่อนภาษีเงินได้ 20.49 ล้านบาท คา่เสื*อมราคา

และคา่ตดัจําหนา่ย 20.39 ล้านบาท ลกูหนี  การค้าและลกูหนี  อื*นเพิ*มขึ  น 6.19 ล้านบาท สนิค้าคงเหลอืเพิ*มขึ  น 23.77 ล้านบาท 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื*นเพิ*มขึ  น 11.40 ล้านบาท เจ้าหนี  การค้าและเจ้าหนี  อื*นเพิ*มขึ  น 26.24ล้านบาท และหนี  สนิหมนุเวยีนอื*น

เพิ*มขึ  น 12.08 ล้านบาท นอกจากนี   บริษัทมีรายการขาดทนุจากการตดัจําหนา่ยทรัพย์สนิ 2.20 ล้านบาท ซึ*งเป็นรายการตดั

จําหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน รายการขาดทนุจากการตมีลูคา่สนิค้าลดลง 6.28 ล้านบาท และรายการขาดทนุจากการด้อยคา่

สนิทรัพย์ 3.12 ล้านบาท 

 ในปี 2556 บริษัทมเีงินสดสทุธิที*ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 10.73 ล้านบาท ซึ*งลดลงจากปี 2555 เนื*องจากการลดลง

ของยอดขาย โดยมีรายการหลกัดงันี   ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ 21.05 ล้านบาท คา่เสื*อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 26.37 ล้านบาท 

ลกูหนี  การค้าและลกูหนี  อื*นลดลง 12.51 ล้านบาท สนิค้าคงเหลอืลดลง 7.96 ล้านบาท สนิทรัพย์หมนุเวยีนอื*นเพิ*มขึ  น 5.17 ล้าน

บาท เจ้าหนี  การค้าและเจ้าหนี  อื*นลดลง 12.80 ล้านบาท และหนี  สนิหมนุเวียนอื*นลดลง 11.59 ล้านบาท นอกจากนี   บริษัทมี

รายการขาดทนุจากการด้อยคา่สนิทรัพย์ 2.09 ล้านบาท กําไรจากการกลบัรายการขาดทนุจากการตีมลูคา่สนิค้า 6.65 ล้านบาท  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

 ในปี 2554 บริษัทมีการใช้เงินสดเพื*อกิจกรรมลงทนุ 58.65 ล้านบาท โดยมีรายการที*สาํคญั คือ คา่ใช้จา่ยในการสร้าง

อาคาร Learning Center และสว่นปรับปรุงอาคารโรงงานจํานวน 23.06 ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายในการซื  อเครื*องจกัรและอปุกรณ์

จํานวน 31.05 ล้านบาท  

 ในปี 2555 บริษัทมีการใช้เงินสดเพื*อกิจกรรมลงทนุตามงบการเงินทั  งสิ  น 46.81 ล้านบาท โดยมีรายการที*สาํคญั คือ การ

ลงทนุสว่นตอ่ขยายโรงงานเพิ*มเตมิ โดยซื  อที*ดินพร้อมสิ*งปลกูสร้างในบริเวณที*ติดกบัเนื  อที*ของบริษัทจํานวน 23.27 ล้านบาท และ

คา่ใช้จา่ยในการซื  อเครื*องจกัรและอปุกรณ์จํานวน 19.81 ล้านบาท 

 ในปี 2556 บริษัทมีการใช้เงินสดเพื*อกิจกรรมลงทนุตามงบการเงินทั  งสิ  น 19.13ล้านบาท โดยมีรายการที*สาํคญั คือ 

คา่ใช้จา่ยในการซื  อเครื*องจกัรและอปุกรณ์จํานวน 31.02 ล้านบาท และขายเครื*องจกัรและเชา่กลบัคืนจํานวน 14.83 ล้านบาท 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 ในปี 2554 บริษัทมเีงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินตามงบการเงินทั  งสิ  น 43.61 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากการ

รับเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสั  นจากสถาบนัการเงิน 31.78 ล้านบาท การรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 30.66 

ล้านบาท โดยการกู้ยืมดงักลา่วเป็นการกู้ยมืสาํหรับใช้ในการสร้างอาคาร Learning Center สว่นปรับปรุงอาคารโรงงาน และ

คา่ใช้จา่ยในการซื  อเครื*องจกัรและอปุกรณ์ นอกจากนี  ยงัมีการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.03 ล้านบาท จา่ย

ชําระหนี  สนิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 4.56 ล้านบาท จ่ายชําระดอกเบี  ย 4.07 ล้านบาท และมกีารจา่ยเงินปันผลสาํหรับผลการ

ดําเนินงานในปี 2553 เทา่กบั 6.16 ล้านบาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 176,000,000 หุ้น ในอตัรา 0.035 บาทตอ่หุ้น 

 ในปี 2555 บริษัทมเีงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงินตามงบการเงินทั  งสิ  น 0.17 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจาก การรับ

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13.72 ล้านบาท การชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9.64 ล้านบาท จา่ยชําระ

หนี  สนิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 4.28 ล้านบาท และการจา่ยชําระดอกเบี  ย 7.56 ล้านบาท 

 ในปี 2556 บริษัทมเีงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงินตามงบการเงินทั  งสิ  น 8.82 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจาก การ

ชําระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั  นจากสถาบนัการเงิน 4.37 ล้านบาท การชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

11.47 ล้านบาท จา่ยชําระหนี  สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 11.72 ล้านบาท การจา่ยเงินปันผล 8.80 ล้านบาท การจา่ยชําระ

ดอกเบี  ย 8.17 ล้านบาทและการรับเงินจากการจําหนา่ยหุ้นสามญั 53.35 ล้านบาท 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

 ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 0.74 เท่า 0.75 เท่า และ 0.72 เท่า ตามลําดบั 

และมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วในช่วงเวลาเดียวกนัเท่ากบั 0.49 เท่า 0.43 เท่า และ 0.42 เท่า ตามลําดบั อตัราสว่นสภาพ

คลอ่งและสภาพคลอ่งหมนุเร็วมีแนวโน้มลดลงเนื*องจากยอดขายที*เพิ*มขึ  นอยา่งตอ่เนื*องตั  งแตปี่ 2553 ทําให้บริษัทต้องมีการจดัหา

เงินและการซื  อวตัถดุิบที*เพิ*มขึ  นอย่างต่อเนื*อง นอกจากนี  บริษัทมีการลงทนุในที*ดินอาคารและเครื*องจกัรโดยการทําสญัญากู้ เงิน

ระยะยาวกบัสถาบนัการเงินและสญัญาเช่าการเงิน ทําให้มีหนี  สนิระยะยาวสว่นที*จะถึงกําหนดชําระภายในหนึ*งปีเพิ*มขึ  น 

 ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี  เฉลี*ยเทา่กบั 52.23 วนั 44.13 วนั และ 44.83 วนั 

ตามลาํดบั ตั  งแตปี่ 2554 เป็นต้นมาเศรษฐกิจมีการปรับตวัที*ดีขึ  นตามลาํดบั ทําให้ระยะเวลาการเก็บหนี  จงึลดลงมาอยูใ่นชว่งตาม

นโยบายการเรียกเก็บเงินปกติ จนถึงปี 2556 มีการยกเลกิการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล สง่ผลให้มีการชะลอ

ตวัของคําสั*งซื  อจากลกูค้าซึ*งเลื*อนออกไป ทําให้ยอดขายลดลง ทําให้ระยะเวลาการเก็บหนี  เฉลี*ยเพิ*มขึ  น 

 ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีระยะเวลาการขายสนิค้าเฉลี*ยเทา่กบั 29.22 วนั30.29 วนั และ 40.90 วนั 

ตามลาํดบั โดยระยะเวลาในการขายสนิค้าเฉลี*ยในปี 2554 และ 2555 จะอยูใ่นเกณฑ์ปกติ สาํหรับปี 2556 มกีารยกเลกิการจอง

รถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล สง่ผลให้มีการชะลอตวัของคําสั*งซื  อจากลกูค้าซึ*งเลื*อนออกไป ทําให้ยอดขายลดลง ทํา

ให้ระยะเวลาการขายสนิค้าเฉลี*ยเพิ*มขึ  น 
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ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีระยะเวลาการชําระหนี  เฉลี*ยเทา่กบั 58.77 วนั 56.29 วนั และ 70.81 วนั 

ตามลาํดบั ในปี 2554 และปี 2555 วิกฤตการณ์ทางการเงินมีแนวโน้มคลี*คลาย สง่ผลให้การรับชําระเงินจากลกูค้ากลบัมาเป็น

ปกติ ทําให้ไมจํ่าเป็นต้องขยายระยะเวลาการชําระหนี  ออกไป จึงทําให้ระยะเวลาชําระหนี  เฉลี*ยลดลงมาเป็นปกติธุรกิจ ในปี 2556 

มีการยกเลกิการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล สง่ผลให้มีการชะลอตวัของคําสั*งซื  อจากลกูค้าซึ*งเลื*อนออกไป จึง

ทําให้ยอดขายลดลง 

   2554 2555 2559 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  0.74 0.75 0.72 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่)  0.49 0.43 0.42 

ระยะเวลาเก็บหนี  เฉลี*ย (วนั)  52.23 44.13 44.83 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี*ย (วนั)  29.22 30.29 40.90 

ระยะเวลาชําระหนี   (วนั)  58.77 56.29 70.81 

Cash Cycle (วนั)  22.69 18.13 14.92 

 

แหลง่ที*มาของเงินทนุ 

หนี  สนิ 

บริษัทมีหนี  สนิหมนุเวียนในปี 2554 ปี 2555  และในปี 2556 เทา่กบั 142.92 ล้านบาท 196.81 ล้านบาท และ 173.11 

ล้านบาท ตามลาํดบั และมีหนี  สนิไมห่มนุเวยีนเทา่กบั 33.54 ล้านบาท 40.28 ล้านบาท และ 27.33 ล้านบาท ตามลาํดบั   

บริษัทมีหนี  สนิหมนุเวียนในปี 2554 เทา่กบั 142.92 ล้านบาท และมีหนี  สินไม่หมนุเวียนเท่ากบั 33.54 ล้านบาท ทั  งนี  ใน

สว่นของเงินกู้ยืมรวมเพิ*มขึ  นจากปี 2553 เป็นจํานวน 56.59 ล้านบาท โดยมีสาเหตมุาจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั  น

จากสถาบนัการเงินเพื*อเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานเนื*องจากบริษัทได้สั*งซื  อสนิค้าเพิ*มขึ  น เพื*อรองรับยอดขายที*เพิ*มขึ  น 

โดยเพิ*มขึ  นจาก 26.07 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 57.85 ล้านบาท ในปี 2554 หรือคิดเป็นร้อยละ 121.90 นอกจากนี  บริษัทมี

ยอดเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ*มขึ  น เนื*องจากบริษัทมีการลงทุนในการขยายพื  นที*โรงงาน และเครื*องจกัรเพื*อเพิ*ม

กําลงัการผลิต โดยเพิ*มสงูขึ  นจาก 2.91 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 27.68 ล้านบาท ในปี 2554 หรือคิดเป็นอตัราเพิ*มขึ  นร้อยละ 

851.20  จากในปี 2553 
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ในปี 2555 บริษัทมีหนี  สนิหมนุเวยีนเทา่กบั 196.81 ล้านบาท และมีหนี  สนิไมห่มนุเวยีนเทา่กบั 40.71 ล้านบาท ทั  งนี  ใน

สว่นของเงินกู้ยมืยอดรวมเพิ*มขึ  นจากปี 2554 เป็นจํานวน 16.47 ล้านบาท โดยมีสาเหตมุาจากการเพิ*มขึ  นของเงินกู้ยมืระยะยาว

จากสถาบนัการเงินที*ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ซึ*งเพิ*มขึ  นจาก 10.44 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 18.40 ล้านบาท ในปี 2555 เงิน

เบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสั  นจากสถาบนัการเงิน ซึ*งเพิ*มขึ  นจาก 57.85 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 65.44 ล้านบาท ในปี 

2555 นอกจากนี  เงินกู้ยืมระยะยาว เพิ*มขึ  นจาก 27.68 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 28.59 ล้านบาท ในปี 2555 

ในปี 2556 บริษัทมีหนี  สนิหมนุเวยีนเทา่กบั 173.11 ล้านบาท และมีหนี  สนิไมห่มนุเวยีนเทา่กบั 27.33 ล้านบาท ทั  งนี  ใน

สว่นของเงินกู้ยมืยอดรวมลดลงจากปี 2555 โดยมีสาเหตมุาจากการจากชําระเงินกู้ยมื  

    หนว่ย : ล้านบาท 

(หนว่ย : ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสั  นจากสถาบนัการเงิน 57.85 65.44 61.07 

เงินกู้ยืมระยะยาว 27.68 28.59 16.62 

เงินกู้ยืมระยะยาวที*ถงึกําหนดชําระภายใน 1 ปี 10.44 18.40 23.49 

รวมเงินกู้ยมื 95.97 112.43 101.18 

 

 ณ สิ  นปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีอตัราสว่นหนี  สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบั 1.92 เทา่ 2.15 เทา่ และ 1.42 

เทา่ ตามลาํดบั ในปี 2555 อตัราสว่นหนี  สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นมแีนวโน้มที*สงูขึ  น เมื*อเทียบกบัปี 2554 เนื*องจากจากการกู้ยืมเงิน

เพิ*มขึ  นเพื*อเป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื*อรองรับการเพิ*มขึ  นของยอดขาย อีกทั  ง ยงัมีการลงทนุในที*ดินและสิ*งปลกูสร้างสาํหรับสว่นตอ่

ขยายโรงงาน และมีการลงทนุในเครื*องจกัร เพื*อขยายกําลงัการผลติ  และในปี 2556 อตัราสว่นหนี  สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง 

เนื*องจากการออกหุ้นสามญัเพิ*มทนุ 53.35 ล้านบาท ทําให้สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ*มขึ  น 

 ปี 2554 และปี 2555 หนี  สนิหมนุเวยีนระยะสั  นของบริษัทมีการขยายตวัอยา่งตอ่เนื*อง เนื*องจากบริษัทต้องการเงินทนุ

หมนุเวยีนที*เพิ*มขึ  นเนื*องจากยอดขายของบริษัทที*มกีารขยายตวัอยา่งตอ่เนื*อง และในปี 2556 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมกีาร

ลดลง เนื*องจากการออกหุ้นสามญัเพิ*มทนุ 
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สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2554 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมลูคา่เทา่กบั 93.27 ล้านบาท การลดลงของสว่นของผู้ ถือหุ้น

เป็นผลมาจากการจา่ยเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานปี 2553 มลูคา่ 6.16 ล้านบาท และมกํีาไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรรเทา่กบั 

2.84 ล้านบาท 

 ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2555 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมลูคา่เทา่กบั 110.52 ล้านบาท การปรับเพิ*มขึ  นของสว่นของผู้

ถือหุ้นเป็นผลมาจากผลประกอบการในปี 2555 โดยบริษัทมียอดกําไรสะสม (ยงัไมไ่ด้จดัสรร) เทา่กบั 16.28 ล้านบาท 

 ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2556 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมลูคา่เทา่กบั 140.96 ล้านบาท การปรับเพิ*มขึ  นของสว่นของผู้

ถือหุ้นเป็นผลมาจากการขายเสนอขายหุ้นเพิ*มทนุในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มลูคา่ 53.35 ล้านบาท การจา่ยเงินปันผลมลูคา่ 

8.80 ล้านบาท และผลประกอบการในปี 2556 โดยบริษัทมยีอดขาดทนุสทุธิเทา่กบั 14.58 ล้านบาท 

ปัจจัยและอิทธิพลที-อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ปัจจยัและอิทธิพลที*อาจมีผลตอ่การดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษัท นอกเหนือจากที*ได้กลา่วไว้ในเรื*อง

ปัจจยัความเสี*ยง ได้แก่การลดลงของกําไรสทุธิตอ่หุ้นตาม Fully-diluted Basis เนื*องจากภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ*มทนุตอ่

ประชาชนในครั  งนี   จํานวนหุ้นชําระแล้วของบริษัทจะเพิ*มขึ  นจาก 176 ล้านหุ้น เป็น 226 ล้านหุ้น ซึ*งจะทําให้ขาดทนุสทุธิตอ่หุ้น

ตามงบการเงินในงวดปี 2556 ที*คํานวณตามแบบ Fully-diluted Basis โดยใช้จํานวนหุ้นภายหลงัการเสนอขายตอ่ประชาชนเป็น

ฐานในการคาํนวณ จะลดลงเหลอืเทา่กบั 0.070 บาทตอ่หุ้น จากเดิม 0.071 บาทตอ่หุ้น  

อยา่งไรก็ตามการที*จะนํากําไรสทุธิตอ่หุ้นแบบ Fully-diluted Basis มาใช้นั  น ควรต้องพิจารณาเพิ*มเติมถึงผลตอบแทนที*

จะได้รับจากการนําเงินที*ได้รับจากการเพิ*มทุนไปใช้ในการลงทุนเพื*อขยายพื  นที*โรงงานและกําลงัการผลิต และใช้เป็นเงินทุน

หมนุเวียนตามที*ได้ระบไุว้ในวตัถปุระสงค์การใช้เงินด้วย 






