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1.สารจากประธานคณะกรรมการ 
 

 
 
 

 

นายมาซามิ คัตซูโมโต 

ประธานคณะกรรมการ 
 
 

 
บริษทั ซงัโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เขา้เป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (MAI) ตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2556 บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์เพื่อความพึง
พอใจสูงสุดของลูกคา้ ในอนาคตบริษทัฯ วางแผนจะขยายธุรกิจในสาขาอ่ืนๆ ด้วยการส่งเสริมทางด้าน
เทคโนโลยีควบคู่กบัการใชท้กัษะและความรู้จากธุรกิจหลกัในดา้นช้ินส่วนยานยนต ์ช้ินส่วนจกัรยานยนต ์
และช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อมุ่งสู่เวทีระหว่างประเทศ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมุ่งเน้นการพฒันาธุรกิจให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน  

 

บริษทัฯ ขอขอบพระคุณทุกการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองตลอดมาและตลอดไป 
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2. คณะกรรมการบริษัท 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายมาซามิ คัตซูโมโต 

ประธานคณะกรรมการ 

นายนาโอะฮิโร  ฮามาดา 
กรรมการบริษัท 

 

 

นายรัฐวฒัน์  ศุขสายชล 

กรรมการบริษัท 
 

นางพูนศรี ปัทมวรกุลชัย 

กรรมการบริษัท  
 

นายยุทธนา แต่ปางทอง 
กรรมการบริษัท  
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นางสาววลยัภรณ์ กณกินันต์ 

กรรมการอสิระ/ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

นายนิพนัธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม 

กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
 

นายสันติ เนียมนิล 

กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
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3.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  
3.1 วสัิยทัศน์ พนัธกจิ และค่านิยมองค์กร 

 บริษทั ซงัโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เร่ิมก่อตั้งเม่ือ เดือน มกราคม 2539 และเร่ิม
ด าเนินการผลิต เดือน เมษายน 2540 โดยด าเนินการผลิต ช้ินส่วนยานยนต ์ช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ 
โดยกระบวนการฉีดหล่อข้ึนรูปแรงดนัสูง (HPDC) โดยใชแ้ม่พิมพ ์จากวตัถุดิบอลูมิเนียม และสังกะสี  
วิสัยทัศน์ 

บริษทั Sanko มุ่งมัน่สู่ความเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรม Diecasting ให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
รวมทั้งร่วมสร้างนวตักรรมใหม่ในทุกดา้น จนสามารถสร้างผลิตภณัฑ์ภายใต ้เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั
ใหเ้ป็นท่ียอมรับในดา้นคุณภาพและบริการจากลูกคา้อยา่งย ัง่ยนื 
พันธกิจ 

• สร้างความเป็นเลิศในทุกๆดา้น 
• น าเทคโนโลยใีหม่ นวตักรรมใหม่มาใชใ้นเร่ืองการออกแบบ การพฒันากระบวนการ

ผลิต 
• น าศกัยภาพและความสามารถของพนกังานในองคก์รร่วมสร้างเคร่ืองหมายการคา้ให้

ไดภ้ายในปี 2562 
ค่านิยมองค์กร 

• การคิดเชิงนวตักรรม 
• การท างานเชิงรุก 
• ความมุ่งมัน่สู่ความส าเร็จ 
• มีความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์าร 

กลยทุธ์องค์กร 
• ดา้นคุณภาพ บริษทัสามารถผลิตช้ินส่วนไดต้ามมาตรฐานคุณภาพท่ีผูผ้ลิตช้ินส่วน

ล าดบัท่ี 1 หรือผูผ้ลิตยานยนตย์อมรับ อีกทั้ง บริษทัยงัไดรั้บการรับรองจาก
มาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ ISO/TS 16949:2009 เพื่อสร้างการยอมรับและ
สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลูกคา้ในระยะยาว 

• ดา้นความรู้และเทคโนโลย ีบริษทัมีความเช่ียวชาญในการออกแบบแม่พิมพ ์ซ่ึงเป็น 
Know-How ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น  อีกทั้งยงัมีการพฒันากระบวนการผลิต
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหบ้ริษทัสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีลูกคา้ยอมรับ 

• ดา้นการผลิต การออกแบบสายการผลิตใหส้ามารถปรับเปล่ียนช้ินงานท่ีผลิตไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก ท าใหบ้ริษทัสามารถผลิตช้ินงานรองรับกลุ่มลูกคา้ไดห้ลากหลาย
อุตสาหกรรม ซ่ึงสะทอ้นถึงการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของรายไดข้องบริษทั 
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• ดา้นการตลาด ขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ เพื่อลดความเส่ียงดา้นปัจจยัเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ซ่ึงเป็นการเพิ่มความตอ้งการของลูกคา้ในกลุ่มท่ีกวา้งข้ึน ประกอบกบั
การขยายฐานลูกคา้ภายในประเทศสู่กลุ่มลูกคา้ในธุรกิจอ่ืนนอกเหนือจากอุตสาหกรรม
ยานยนต ์โดยเนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีใชว้ธีิการผลิตท่ีบริษทัมีความช านาญในการใหบ้ริการ 

• ดา้นผลิตภณัฑ ์เพิ่มสายการผลิต โดยเพิ่มผลิตภณัฑโ์ดยวธีิการหล่อแบบใหม่ คือการ
หล่อแบบ Gravity เพื่อความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์และลดขอ้จ ากดัในการผลิต 
เพื่อสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายมากข้ึน การเพิ่ม
เคร่ืองจกัรในกระบวนการผลิต ซ่ึงบริษทัมีความเช่ียวชาญในการผลิตนั้น จึงเป็นการ
สร้างความครบวงจรในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

 
3.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 

ปี 2539 

มกราคม 2539 : จดทะเบียนก่อตั้งบริษทั ซงัโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ดว้ยทุนจด
ทะเบียน 11.50 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามญัจ านวน 115,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 100 บาท เรียกช าระเตม็มูลค่า โดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้หลกัคือ บริษทั ซงัโกะ ได
คาซต้ิง อินดสัตรี จ  ากดั (ประเทศญ่ีปุ่น) บริษทั เอสบีซีเอส จ ากดั และบริษทั 
วฒันาอินเตอร์เทรด จ ากดั 

ตุลาคม 2539 : เพิ่มทุนจดทะเบียนและช าระแลว้เป็น 88 ลา้นบาทจากผูถื้อหุ้นเดิมและกองทุนเจเอ
ไอซี นิปปอน เอเชีย 2 และกองทุน เซาท-์อีส เอเชีย ไพรเวท อีควต้ีิ (จีบีอาร์) 

ปี 2547 

เมษายน 2547 : นายมาซามิ คตัซูโมโตไดท้  าการซ้ือหุน้ของบริษทัจ านวน 244,895 หุน้ คิดเป็นร้อย
ละ 27.83 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทั ณ ขณะนั้น จาก
บริษทั ซงัโกะ ไดคาซต้ิง อินดสัตรี จ  ากดั (ประเทศญ่ีปุ่น)  

ปี 2548 

มิถุนายน 2548 : บริษทั ซงัโกะ ไดคาซต้ิง อินดสัตรี จ  ากดั (ประเทศญ่ีปุ่น)ไดท้  าการจ าหน่ายหุน้
ของบริษทัทั้งหมด 235,101 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 26.72 ของทุนจดทะเบียนและช าระ
แลว้ทั้งหมดของบริษทั ณ ขณะนั้น ใหแ้ก่บริษทั อะซึเทค จ ากดั นอกจากน้ี 
กองทุนเจเอไอซี นิปปอน เอเชีย 2 และกองทุน เซาท-์อีส เอเชีย ไพรเวท อีควต้ีิ (จี
บีอาร์) ไดจ้  าหน่ายหุ้นทั้งหมดจ านวน 400,000 หุน้ และนายมาซามิ คตัซูโมโตได้
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จ าหน่ายหุน้จ านวน 54,017 หุน้ รวมกนัทั้งส้ิน 454,017 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 61.38 
ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทั ณ ขณะนั้น ใหแ้ก่ บริษทั ไทย
อินดสัเตรียล พาร์ท จ ากดั และบริษทั จุฑาวรรณ จ ากดั 

ปี 2549 

เมษายน 2549 : ไดรั้บใบรับรองระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก
สถาบนั UKAS ประเทศองักฤษ โดยบริษทั ยไูนเตด็ รีจิสตร้า ออฟ ซิสเทม็ส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูใ้หก้ารรับรอง 

 : ไดรั้บใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2002 จาก
สถาบนั IATF โดยบริษทั ยไูนเตด็ รีจิสตร้า ออฟ ซิสเทม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เป็นผูใ้หก้ารรับรอง 

ปี 2551 

มีนาคม 2551 : บริษทั อะซึเทค จ ากดั ไดจ้  าหน่ายหุน้ทั้งหมดจ านวน 235,101 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 
26.72 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทั ณ ขณะนั้น ให้แก่
บริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จ ากดั 

เมษายน 2551 : บริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จ ากดั (“TIP”) ไดจ้  าหน่ายหุน้ท่ีรับโอนมาจาก
บริษทั อะซึเทค จ ากดัจ านวน 235,101 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 26.72 ของทุนจด
ทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทั ณ ขณะนั้น ให้กบัผูบ้ริหารของกลุ่มป่ิน
ทองและผูถื้อหุน้รายยอ่ย 

กรกฎาคม 2551 : บริษทั จุฑาวรรณ จ ากดั ไดจ้  าหน่ายหุน้ทั้งหมดจ านวน 228,996 หุน้ คิดเป็นร้อย
ละ 26.02 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทั ณ ขณะนั้น ใหแ้ก่
บริษทั เจทีดบับลิว    แอซ๊เซท จ ากดั 

 : ไดรั้บใบรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 จาก
สถาบนั UKAS ประเทศองักฤษ โดยบริษทั ยไูนเตด็ รีจิสตร้า ออฟ ซิสเทม็ส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูใ้หก้ารรับรอง 

ตุลาคม 2551 : บริษทั วเีน็ท แคปปิทอล จ ากดัไดเ้ขา้ร่วมทุนในบริษทัโดยการซ้ือหุน้จากกลุ่มป่ิน
ทอง จ านวน 246,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.95 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้
ทั้งหมดของบริษทั ณ ขณะนั้น 
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ปี 2552 

เมษายน 2552 : ไดรั้บใบรับรองระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก
สถาบนั UKAS ประเทศองักฤษ โดยบริษทั ยไูนเตด็ รีจิสตร้า ออฟ ซิสเทม็ส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูใ้หก้ารรับรอง 

 : ไดรั้บใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 จาก
สถาบนั IATF โดยบริษทั ยไูนเตด็ รีจิสตร้า ออฟ ซิสเทม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เป็นผูใ้หก้ารรับรอง 

ธนัวาคม 2552 : ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2552 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2552 ไดมี้มติ
พิเศษใหแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และไดมี้มติใหเ้ปล่ียนมูลค่าท่ีตราไว้
ของหุน้สามญัจากหุน้ละ 100 บาท เป็น หุน้ละ 1 บาท 

 : ไดรั้บใบรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน 
TIS 18001:1999 โดยบริษทั ยไูนเตด็ รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เป็นผูใ้หก้ารรับรอง 

 : ไดรั้บใบรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน 
OHSAS 18001:2007 จากสถาบนั UKAS ประเทศองักฤษ โดยบริษทั ยไูนเต็ด รีจิ
สตร้า ออฟ ซิสเทม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูใ้หก้ารรับรอง 

ปี 2554 

มิถุนายน 2554 :  ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2554 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2554 ไดมี้มติ
ใหเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ของบริษทั จากหุน้ละ 1.00 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท 
และมีมติพิเศษใหบ้ริษทัเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 113 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้น
สามญัจ านวน 226 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

ปี 2555 

พฤษภาคม 2555 : ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2555 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2555 ไดมี้
มติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปจ านวน 44 ลา้น
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาทต่อหุน้ และออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัจ านวน 6 
ลา้นหน่วย โดยมีหุ้นท่ีรองรับการใชสิ้ทธิทั้งหมด 6 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
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0.50 บาท และมีมติอนุมติัให้น าหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

มิถุนายน 2555 : บริษทัไดท้  าการซ้ือท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานในเขตอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบล
หนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยองขนาดพื้นท่ี 3 ไร่ โดยมีพื้นท่ีติดกบัพื้นท่ี
โรงงานของบริษทั เพื่อปรับปรุงและแปรสภาพเป็นพื้นท่ีคลงัสินคา้ หน่วยงานเจาะ 
ขดัตกแต่งขอบและผวิช้ินงาน 

ปี 2556 

พฤษภาคม 2556  : บริษทัไดมี้การน าหุน้ของบริษทัเขา้ซ้ือขายวนัแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

กนัยายน  2556  :  บริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือขายท่ีดินในเขตอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลหนองบวั อ าเภอ
บา้นค่าย จงัหวดัระยองขนาดพื้นท่ี 5.1585 ไร่ โดยมีพื้นท่ีติดกบัพื้นท่ีโรงงานของ
บริษทั เพื่อรองรับการขยายโรงงานต่อไป โดยไดจ่้ายมดัจ าไปแลว้บางส่วน และจะ
จ่ายท่ีเหลือทั้งหมดพร้อมรับโอนภายในตน้ปี 2557  

ปี 2557 

เมษายน 2557 : บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิซ้ือท่ีดิน จาก บริษทัสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) โฉนดท่ีดินเลขท่ี 41107, 41741 เลขท่ีดิน 
342, 355 หนา้ส ารวจ 3990, 4057 ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 
เน้ือท่ี 3 ไร่ 1 งาน 73.5 ตารางวา, 1 ไร่ 2 งาน 89.9 ตารางวา ตามล าดบั โดยวตัถุ
เพื่อเป็นสถานท่ีตั้งโรงงาน ผลิตภณัฑอ์ลูมิเนียมฉีดข้ึนรูป 

 
3.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

  บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
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3.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่  
3.4.1 แผนภาพโครงสร้างธุรกจิโดยรวมของธุรกจิในเครือของผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วนัที ่31 ธันวาคม

2557 
  

 
 

  
 
 
 
  
 
 กลุ่มป่ินทองมีการประกอบธุรกิจท่ีมีผลิตภณัฑใ์กลเ้คียงกนักบัของบริษทั คือ ธุรกิจผลิตช้ินส่วนโดย
การข้ึนรูปดว้ยวิธีอดัดว้ยความร้อน (Hot Forging) และการอดัแบบเยน็ (Stamping) ส าหรับอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยายนต ์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ และยงัประกอบ
ธุรกิจช้ินส่วนและส่วนประกอบส าหรับแม่พิมพโ์ลหะอีกดว้ย ซ่ึงในอนาคต กลุ่มบริษทัดงักล่าวมีโอกาสท่ีจะ
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยท าการแข่งขนัทางออ้มกบับริษทัได ้แต่ทั้งน้ีบริษทัในกลุ่มป่ินทอง
ดงักล่าว ไม่มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจผลิตช้ินส่วนอลูมิเนียมและสังกะสีฉีดข้ึนรูปดว้ยแม่พิมพ์ฉีดหล่อ
ความดนัสูง ซ่ึงเป็นการแข่งขนัโดยตรงกบัธุรกิจของบริษทั  
  

 
 

กลุ่มป่ินทอง (35.29%) 
ประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ธุระกิจ
เหล็กและโลหะ ธุรกิจช้ินส่วนส าหรับ

ภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจขนส่งและรถ
เช่า 

บริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จ ากดั 
(13.50%) 

จ าหน่ายเหล็กสแตนเลสและเหล็กกลา้ 

บริษทั โกลบอล เรียลลิต้ี จ  ากดั (9.0%) 
โฮลด้ิง 

บริษทั เจทีดบับลิว แอ็ชเซท จ ากดั (7.46%) 
โฮลด้ิง 

 

บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
(5.33%) 

บมจ.ซงัโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
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3.4.2 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
  บริษทัมีการท ารายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ต่างๆ ซ่ึงรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็น
การท ารายการกบักรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของบริษทั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมี
บุคคลท่ีมาความขดัแยง้เป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของบริษทั ซ่ึงสามารถสรุป
ลกัษณะความสัมพนัธ์ได ้ดงัน้ี 

 บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ความสัมพนัธ์ 
บริษทั จุฑาวรรณ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัคือ นางสมศรี ดวงประทีป  (ณ วนัท่ี

รายงานไดล้าออกแลว้) อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่มป่ินทอง1/ ซ่ึงถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางออ้มในบริษทัร้อยละ 35.29 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้
ทั้งหมด 

บริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท 
จ ากดั 

มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัคือ นายนาโอะฮิโร ฮามาดา อยูภ่ายใต้
การควบคุมของกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่มป่ินทอง1/ 
ซ่ึงถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัร้อยละ 35.29 ของทุนจด
ทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมด 

บริษทั ริกา้ เจทีดบับลิว ฮีททรีท
เมน้ท ์จ ากดั 

อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่ม
ป่ินทอง1/ ซ่ึงถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัร้อยละ 35.29 
ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมด 

บริษทั เอก็ซ์เซล เมทลั ฟอจจ้ิง 
จ  ากดั 

มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัคือ นายนาโอะฮิโร ฮามาดา 
อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่ม
ป่ินทอง1/ ซ่ึงถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัร้อยละ 35.29 
ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมด 

บริษทั อ าพน จ ากดั อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่ม
ป่ินทอง1/ ซ่ึงถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัร้อยละ 35.29 
ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมด 

บริษทั จุฑาวรรณ เมทลั แล็บ จ ากดั 
 

อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่ม
ป่ินทอง1/ ซ่ึงถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัร้อยละ 35.29 
ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมด 

หมายเหตุ : 
1/กลุ่มป่ินทองประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจเหลก็และโลหะ ธุรกิจช้ินส่วนส าหรับภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจ
ขนส่งและรถเช่า 
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4. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
4.1 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท 

บริษทัประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนอลูมิเนียมฉีดข้ึนรูปและช้ินส่วนสังกะสีฉีดข้ึนรูปตามค าสั่งซ้ือ
ของลูกคา้ โดยมีกลุ่มลูกคา้หลกัเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนให้กบัอุตสาหกรรมยานยนต ์ประกอบดว้ยอุตสาหกรรม
รถยนตแ์ละอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต ์ทั้งน้ี ธุรกิจการผลิตช้ินส่วนยานยนตจ์ะมีขอ้ไดเ้ปรียบจากยอดการ
สั่งซ้ือค่อนขา้งแน่นอนเน่ืองจากการสั่งซ้ือช้ินส่วนของยานยนต์รุ่นหน่ึง (Model) มกัจะเป็นการสั่งซ้ือ
ช้ินส่วนจนกระทัง่ยานยนตรุ่์นนั้นเลิกการผลิตซ่ึงจะใชเ้วลาส่วนใหญ่ประมาณ 3 ปีข้ึนไป นอกจากน้ี บริษทั
ยงัได้มีการผลิตช้ินส่วนประกอบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด ช้ินส่วนประกอบกล้องถ่ายวิดีโอ และช้ินส่วน
ประกอบระบบส่ือสารภายใน (Intercom System) ส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และไดมี้การผลิต
ช้ินส่วนประกอบเคร่ืองตดัหญา้และช้ินส่วนประกอบรถแทรกเตอร์ส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร 
ทั้งน้ี ในการผลิตช้ินส่วนต่างๆ บริษทัไดมี้การบริการออกแบบและจดัหาแม่พิมพเ์พื่อรองรับความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น 

ทั้งน้ี ในปัจจุบนับริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมแต่อยา่งใด 
                               4.1.1. โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัแบ่งตามสายผลิตภณัฑห์ลกัระหวา่งปี 2555 ถึงปี 2557 มีสัดส่วน ดงัน้ี 
                    (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. รายได้จากการขายช้ินส่วน 
   ช้ินส่วนรถยนต ์
   ช้ินส่วนรถจกัรยานยนต ์
   ช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
   ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลเกษตรและอ่ืนๆ 

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 

328.18 
210.20 
55.58 
38.39 
24.01 

90.04 
57.67 
15.25 
10.53 
6.59 

รวมรายได้จากการขาย 459.16 94.27 395.75 96.29 352.88 96.82 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ1/ 15.32 3.14 7.69 1.87 4.01 1.10 
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 474.48 97.42 403.44 98.17 356.89 97.92 
รายไดอ่ื้น2/ 12.59 2.58 7.54 1.83 7.61 2.08 
รายได้รวม 487.07 100.00 410.98 100.00 364.50 100.00 
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หมายเหตุ : 1/รายไดจ้ากการให้บริการในปี 2555 2556 และ 2557 เป็นรายไดจ้ากขอ้ตกลงให้ความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิคให้กบับริษทัผลิตช้ินส่วนรถจกัรยานยนต์แห่งหน่ึงในประเทศ
อินเดีย มูลค่าตามสัญญาทั้งส้ิน 24.60 ลา้นบาท 
2/รายไดอ่ื้นของบริษทัประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายเศษวตัถุดิบจากการผลิต ก าไรจาก
การขายสินทรัพย ์การกลบัรายการค่าเผื่อลูกหน้ีสงสัยจะสูญ ดอกเบ้ียรับ และรายไดอ่ื้น 
เป็นตน้ 
 

                4.1.2. ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
บริษทัประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนอลูมิเนียมและสังกะสีในรูปแบบท่ีลูกคา้ก าหนดตามค าสั่งซ้ือของ

ลูกคา้ โดยกระบวนการข้ึนรูปดว้ยแม่พิมพฉี์ดหล่อความดนัสูง (High-Pressure Diecasting หรือ “HPDC”) 
โดยบริษทัมีการให้บริการออกแบบและว่าจ้างบริษทัผูผ้ลิตแม่พิมพ์เพื่อท าการผลิตแม่พิมพ์ให้กับลูกค้า
เพื่อให้สามารถผลิตช้ินงานตามท่ีลูกคา้ก าหนด ซ่ึงกรรมสิทธ์ิในแม่พิมพ์จะเป็นไปตามท่ีระบุในขอ้ตกลง
ระหวา่งบริษทักบัลูกคา้แต่ละราย ซ่ึงแบ่งออกตามลกัษณะของขอ้ตกลงได ้ดงัน้ี 

1) ออกแบบและจ าหน่ายแม่พิมพ ์บริษทัจะจ าหน่ายแม่พิมพท่ี์ผลิตแลว้ให้กบัลูกคา้ โดยกรรมสิทธ์ิ
ในแม่พิมพ์จะเป็นของลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้จะว่าจา้งบริษทัให้ด าเนินการผลิตช้ินงานจากแม่พิมพ์
ดงักล่าว 

2) ออกแบบแม่พิมพแ์ละผลิตช้ินงาน ลูกคา้จะวา่จา้งบริษทัในการออกแบบแม่พิมพพ์ร้อมกบัผลิต
ช้ินงานจากแม่พิมพด์งักล่าว โดยกรรมสิทธ์ิในแม่พิมพย์งัคงเป็นของบริษทั โดยบริษทัจะมีการ
คิดก าไรส่วนเพิ่มเพื่อชดเชยค่าใชจ่้ายในการออกแบบและจดัท าแม่พิมพด์งักล่าว 

ทั้งน้ีรายได้ของบริษทัส่วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากการขายช้ินส่วนอลูมิเนียมและแม่พิมพ์ส าหรับ
ช้ินส่วนอลูมิเนียม โดยมีรายไดจ้ากการขายช้ินส่วนสังกะสีและแม่พิมพส์ าหรับช้ินส่วนสังกะสีในปี 2556 
และปี 2557 เป็นสัดส่วนเท่ากบั ร้อยละ 9.21 และร้อยละ 10.83 ของรายไดจ้ากการขายรวมและบริการ 
ตามล าดบั โดยผลิตภณัฑข์องบริษทัสามารถแบ่งออกเป็นประเภทตามการใชง้านของผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
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 4.1.2.1 กลุ่มผลติภัณฑ์ช้ินส่วนรถยนต์ 
      ตัวอย่างผลติภัณฑ์ช้ินส่วนรถยนต์  
หมวดสินค้า ผลติภัณฑ์ รายละเอยีดผลติภัณฑ์ ภาพตัวอย่างสินค้า 

ชุดก าเนิดไฟฟ้า
กระแสสลบัใน
รถยนต(์Alternator) 

ฝาครอบหลงั 
(Rear cover) 

ส่วนประกอบดา้นหลงั 
ของอลัเตอร์เนเตอร์  

 
 ฝาครอบหนา้  

(Front cover) 
ส่วนประกอบดา้นหนา้
ของอลัเตอร์เนเตอร์ 

 

 
สตาร์ทเตอร์ 
(Starter) 

ตวัเรือน (Housing) ส่วนประกอบตวัเรือนของ
สตาร์ทเตอร์  

 
 ฝาครอบหลงั 

(Rear cover) 
ส่วนประกอบดา้นหลงัของ
สตาร์ทเตอร์  

 ตวัเรือนเกียร์ 
(Gear case) 

ส่วนประกอบของชุดเฟืองใน
สตาร์ทเตอร์  

 
ตวัยึดคอมเพรสเซอร์
แอร์ในรถยนต ์
(Bracket 
Compressor) 

ฐานจบัยดึ
คอมเพรสเซอร์ 
(Bracket 
compressor) 

ส่วนประกอบในการยดึจบั
ระหวา่งเคร่ืองยนตแ์ละ
คอมเพรสเซอร์ 

 

ตวัยดึคอมเพรสเซอร์
แอร์ในรถยนต ์
(Bracket 

ตวัจบัยดึดา้นล่าง 
(Lower bracket) 

ส่วนประกอบในการยดึจบั
ระหวา่งแผงระบายความร้อน
ระบบปรับอากาศกบัตวัถงั
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หมวดสินค้า ผลติภัณฑ์ รายละเอยีดผลติภัณฑ์ ภาพตัวอย่างสินค้า 
Compressor) รถยนต ์

ช้ิ น ส่ ว น ป รั บ ตั้ ง
สายพาน 
(Bracket tension) 

ส่วนประกอบในการปรับตั้ง
สายพานคอมเพรสเซอร์ 

 

ใบพดัเคร่ืองยนต ์
(Fan Clutch) 

ฝาครอบ (Cover) ฝาครอบของส่วนประกอบ
ของชุดใบพดัระบายความ
ร้อนของเคร่ืองยนต์  

 ฝาหลงั (Case) ฝาหลงัของส่วนประกอบของ
ชุดใบพดัระบายความร้อน
ของเคร่ืองยนต ์  

 จ าน รีดน ้ า มัน ชุ ด
ระบายความร้อน 
(Disk) 

ช้ินส่วนส าหรับการท างาน
ของชุดใบพดัระบายความ
ร้อนของเคร่ืองยนตอ์ตัโนมติั  

ตั ว ยึ ด ท่ อ แ อ ร์ ใ น
ร ถ ย น ต์  (Hanging 
Air Pipe) 

อุปกรณ์ยึดจับท่อ
แอร์รถยนต ์(Flange 
flex) 

ช้ินส่วนส าหรับยดึจบัท่อแอร์
ในรถยนต ์เพื่อช่วยในการยดึ
จบั 

         

         

       
เขม็ขดันิรภยั  
(Safety Belt) 

ดุมมว้นสาย 
(Guide drum) 

ช้ินส่วนล็อคสายพานเขม็ขดั
นิรภยัในรถยนต์ 

 
วทิยรุถยนต ์ 
(Audio) 

แผงระบายความ
ร้อน 
(Heat sink) 

แผงระบายความร้อนของ
ระบบเคร่ืองเสียงในรถยนต ์
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หมวดสินค้า ผลติภัณฑ์ รายละเอยีดผลติภัณฑ์ ภาพตัวอย่างสินค้า 
ชุดระบายความร้อน
ไฟหนา้ 

แผงระบายความ
ร้อนไฟหนา้ (Main 
heatsink Bi-LED) 

แผงระบายความร้อนไฟหนา้ 
LED 

 
ชุดบงัคบัแกนใบปัด
น ้าฝน  

ตัวยึดจับแกนปัด
น ้ า ฝ น ด้ า น ซ้ า ย 
(Bracket B) 

แกนหมุนชุดใบปัดน ้าฝน 
ดา้นซา้ย  

 
 ตัวยึดจับแกนปัด

น ้ า ฝ น ด้ า น ข ว า 
(Bracket C) 

แกนหมุนชุดใบปัดน ้ าฝน 
ดา้นขวา 

 

 
 ตัวยึดจับแกนปัด

น ้ า ฝ น ก้ า น เ ด่ี ย ว 
(Bracket  A) 

แกนหมุนชุดใบปัดน ้ าฝน
ชนิดกา้นเด่ียว 

 

                  
  สินค้าในกลุ่มน้ีเป็นช้ินส่วนและแม่พิมพ์ส าหรับอุปกรณ์และช้ินส่วนรถยนต์ซ่ึงประกอบด้วย 
ช้ินส่วนของ             ชุดก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั (Alternator) สตาร์ทเตอร์ (Starter) ตวัยึดคอมเพรซเซอร์ 
(Bracket Compressor)            ใบพดัเคร่ืองยนต์ ตวัแขวนท่อแอร์ในรถยนต ์เข็มขดันิรภยั และชุดบงัคบัแกน
ใบปัดน ้ าฝน เป็นตน้ โดยมีกลุ่มลูกค้าหลกัเป็นกลุ่มบริษทัผลิตช้ินส่วนรถยนต์ซ่ึงจะน าไปประกอบเป็น
ช้ินส่วนและอุปกรณ์เพื่อส่งมอบแก่บริษทัประกอบรถยนต์อีกทอดหน่ึง ซ่ึงรายไดจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑ์น้ีเป็น
รายได้หลักของบริษทั โดยมีสัดส่วนรายได้ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีจ  านวน 284.61 ล้านบาท  
234.64 ลา้นบาท และ 223.63 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 59.98 ร้อยละ 58.16 และ ร้อย
ละ 63.37 ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการรวมในช่วงเวลาเดียวกนั ตามล าดบั  
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 4.1.2.2. กลุ่มผลติภัณฑ์ช้ินส่วนรถจักรยานยนต์ 
      ตัวอย่างผลติภัณฑ์ช้ินส่วนรถจักรยานยนต์  

หมวดสินค้า ผลติภัณฑ์ รายละเอยีดผลติภัณฑ์ ภาพตัวอย่างสินค้า 
ชุดผสมเช้ือเพลิงกบั
อากาศ (Carburetor) 

ฝาครอบระบบผสม
น ้ามนั 
(Cover reed valve) 

ส่วนประกอบของชุดผสม
น ้ามนักบัอากาศ  

 ตัวเรือนระบบผสม
น ้ามนั 
(Body reed valve) 

ส่วนประกอบของชุดผสม
น ้ามนักบัอากาศ 

 

 ฝาครอบ (Top) ส่วนประกอบของชุดผสม
น ้ามนักบัอากาศ 

     

 
ระบบคลตัช์ 
(Manual Clutch 
System) 

ส่ วนประกอบ ช้ิน
กลางของแผน่คลตัช์ 
(Center clutch)  

ส่วนประกอบของแผน่คลตัช์ 

 

 
 ส่วนปิดชุดส่งก าลงั 

(PR plate) 
ส่วนประกอบของฝาปิดแผน่
คลตัช์ดา้นบน 

 

 
 ฝาครอบชุดส่งก าลงั 

(PR outer) 
ส่วนประกอบฝาครอบชุด
คลตัช์ ดา้นขา้ง 
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หมวดสินค้า ผลติภัณฑ์ รายละเอยีดผลติภัณฑ์ ภาพตัวอย่างสินค้า 
ระบบคลตัช์ 
(Manual Clutch 
System) 

ฝาล็อดส่งก าลงั 
(PR lifter) 

ส่วนประกอบล็อคชุดแผ่น
คลตัช ์

 

ระบบเกียร์อตัโนมติั  ตวัปรับรอบ 
(Prim sliding 
sheave) 

ส่วนประกอบของระบบ
เกียร์อตัโนมติั CVT ในการ
ปรับรอบสายพาน 

 

ตวัขบั 
(Sheave prim fixed) 

ส่วนประกอบของระบบ
เกียร์อตัโนมติั CVT ในการ
ขบัสายพาน 

 

ฝาครอบชุดส่งก าลงั ฝาครอบขอ้เหวีย่ง 
(Crank case) 

ฝาครอบขอ้เหวีย่ง 

 
ระบบป๊ัมน ้ าระบาย
ความร้อน 

ฝาครอบป๊ัมน ้า 
(Cover water pump) 

ฝาครอบชุดป๊ัมน ้ าระบาย
ความร้อน  

   

                                   
  สินค้าในกลุ่มน้ีเป็นช้ินส่วนและแม่พิมพ์ส าหรับอุปกรณ์และช้ินส่วนรถจักรยานยนต์ซ่ึง
ประกอบดว้ย ระบบคลตัช์ (Clutch System) ชุดผสมเช้ือเพลิงกบัอากาศ (Carburetor) และสตาร์ทเตอร์ 
(Starter) เป็นตน้ โดยกลุ่มลูกคา้ของกลุ่มผลิตภณัฑ์น้ีประกอบดว้ยบริษทัผลิตช้ินส่วนรถจกัรยานยนต ์และ
บริษทัประกอบรถจกัรยานยนต์ ทั้งน้ี บริษทัมีรายได้จากกลุ่มผลิตภณัฑ์น้ีในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 
เท่ากบั 102.05 ลา้นบาท 104.56 ลา้นบาท และ 63.97 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 21.51 
ร้อยละ 25.92 และร้อยละ 18.12 ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการรวมในช่วงเวลาเดียวกนั ตามล าดบั 
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4.1.2.3. กลุ่มผลติภัณฑ์ช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
      ตัวอย่างผลติภัณฑ์ช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

หมวดสินค้า ผลติภัณฑ์ รายละเอยีดผลติภัณฑ์ ภาพตัวอย่างสืนค้า 
กลอ้งวงจรปิด 
(Box CCTV Camera) 

ฝาครอบหนา้ 
(Front frame) 

ส่วนประกอบของฝาครอบกล่อง
รับสญัญาณกลอ้งวงจรปิด  

กลอ้งวงจรปิดมุมกวา้ง 
(Dome CCTV 
Camera) 

ฝาครอบ 
(Chassis cover) 

ส่วนประกอบของกลอ้งวงจร
ปิดมุมกวา้ง  

 ฝาปิดโครง 
(Bracket case) 

ส่วนประกอบของกลอ้งวงจร
ปิดมุมกวา้ง 

 
 ฝาครอบหลกั 

(Main Cover) 
ส่ วนประกอบของ  CCTV 
Dome 

 
 ฝาครอบหลงั 

(Rear cover) 
ส่ วนประกอบของ  CCTV 
Dome 

 
ระบบส่ือสารภายใน 
(Intercom System) 

หนา้การแผงปุ่มกด 
(Panel) 

ส่วนประกอบของ
ระบบส่ือสารภายใน 

 
 ขอบหน้ากากแผง

ปุ่มกด 
(Panel frame) 

ส่วนประกอบของ
ระบบส่ือสารภายใน 

 

คอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอากาศ 

แผ่นครอบยางกัน
ซึม 
(Plate lower seal) 

ฝาครอบลูกสูบคอมเพรสเซอร์
แอร์ 

 

ชุดกล่องควบคุมป๊ัม
น ้า 

กล่องอลูมิเนียม 
(Aluminum case) 

กล่องควบคุมการท างานของ
ป๊ัมน ้าอตัโนมติั 

 
 
 
 



 
 

 19 

    
   
 สินคา้ในกลุ่มน้ีเป็นช้ินส่วนและแม่พิมพ์ส าหรับช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น กลอ้ง
วงจรปิด           กล้องถ่ายวิดีโอ ชุดฝาครอบคอมเพรซเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ และระบบส่ือสารภายใน 
(Intercom) เป็นต้น โดยกลุ่มลูกค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ีประกอบด้วยบริษัทผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ ทั้งน้ีบริษทัมีรายไดจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑ์น้ีในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากบั 43.43 
ลา้นบาท  37.86 ลา้นบาท และ 39.44 ลา้นบาทตามล าดบั หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 9.15 ร้อยละ 9.38 และ
ร้อยละ 11.17 ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการรวมในช่วงเวลาเดียวกนั ตามล าดบั 
 

4.1.2.4. กลุ่มผลติภัณฑ์ช้ินส่วนเคร่ืองจักรกลเกษตรและอืน่ๆ 
      ตัวอย่างผลติภัณฑ์ช้ินส่วนเคร่ืองจักรกลเกษตร 

หมวดสินค้า ผลติภัณฑ์ รายละเอยีดผลติภัณฑ์ ภาพตัวอย่างสินค้า 
รถแทรกเตอร์ ฝาครอบแกนขบั 

(Propeller shaft 
case) 

ส่วนประกอบชุดฝาครอบ
แ ก น ไ ฮ ด ร อ ลิ ก ใ น ร ถ
แทรกเตอร์ 

     

 ตวัยดึพดัลม 
(Flange fan) 

ส่วนประกอบใบจับยึดชุด
ใบพดัในรถแทรกเตอร์ 

 
 ตวัยดึกรองน ้ามนั 

(Bracket Filter) 
ส่วนประกอบในระบบกรอง
น ้ามนัรถแทรกเตอร์ 

 
 ตวัยดึฝาครอบ 

(Support diff) 
เป็นส่วนประกอบส าหรับยึด
ชุดคลตัช์ 

 
 ฐานเกียร์หลกั 

(Base main shift) 
เป็นส่วนประกอบฝาครอบ
คนัเกียร์รถแทรกเตอร์ 

 
 ฝาปิดลอ้หลงั 

(Plug rear wheel) 
เป็นส่วนประกอบฝาครอบ
แกนเพลาลอ้หลงั 
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หมวดสินค้า ผลติภัณฑ์ รายละเอยีดผลติภัณฑ์ ภาพตัวอย่างสินค้า 
หั ว จ่ า ย น ้ า มั น
เช้ือเพลิง 

ชุ ด แ ข วนหั ว จ่ า ย
น ้ามนั 

เ ป็นส่วนประกอบของ ท่ี
แขวนหวัจ่ายน ้ามนั 

 
 ขอ้ต่อวาลว์หวัจ่าย เป็นส่วนประกอบของหัว

จ่ายน ้ามนั 
 

 ขอ้งอหวัจ่าย เป็นส่วนประกอบของหัว
จ่ายน ้ามนั 

 
 

                                                              
  สินค้าในกลุ่มน้ีเป็นช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลเกษตรต่างๆ เช่น ช้ินส่วนรถแทร็กเตอร์ และช้ินส่วน
ส าหรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น ท่ีแขวนหวัจ่ายน ้ ามนัส าหรับสถานีบริการน ้ ามนัเป็นตน้ โดยกลุ่มลูกคา้ของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ีประกอบด้วยบริษัทผลิตเคร่ืองจักรกลเกษตรและอ่ืนๆ ทั้ งน้ีบริษัทมีรายได้จากกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์น้ีในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากบั  29.07 ลา้นบาท 18.70 ลา้นบาท และ 25.84 ลา้นบาท
ตามล าดบั หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.13 ร้อยละ 4.64 และร้อยละ 7.32 ของรายได้จากการขายและ
ใหบ้ริการรวมในช่วงเวลาเดียวกนั ตามล าดบั 
  นอกจากน้ี ในเดือนกุมภาพนัธ์  2555  บริษทัได้มีการท าขอ้ตกลงให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิค
ให้กบับริษทั Exedy Clutch India Pvt. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัผลิตช้ินส่วนรถจกัรยานยนตแ์ห่งหน่ึงในประเทศ
อินเดีย มูลค่าตามสัญญาทั้งส้ิน 24.60 ลา้นบาท โดยบริษทัจะให้ความช่วยเหลือในดา้นการเลือก และติดตั้ง
เคร่ืองฉีดอลูมิเนียมและสังกะสี รวมถึงให้การฝึกอบรมในดา้นกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ 
โดยมีขอ้ตกลงว่าบริษทัดงักล่าวจะไม่ท าการแข่งขนัในดา้นช้ินส่วนอลูมิเนียมท่ีข้ึนรูปดว้ยการฉีดส าหรับ
รถจกัรยานยนตใ์นประเทศไทยกบับริษทั ซ่ึงบริษทัไดท้  าขอ้ตกลงกบั    ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไอซีซี คอนซลัท ์
ในการสนนัสนุนการและให้ความช่วยเหลือแก่บริษทั Exedy Clutch India Pvt. Ltd. ตามขอ้ตกลงให้บริการ
ทางดา้นเทคนิคดงักล่าว  
  โดยในปี 2555 2556 และ 2557 บริษทัไดท้  าการรับรู้รายไดจ้ากการบริการตามขอ้ตกลงน้ีเท่ากบั 
15.32 ลา้นบาท 7.69 ลา้นบาท และ 4.01 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.23 ร้อยละ 1.94  
และร้อยละ 1.13 ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการรวมในช่วงเวลาเวลาเดียวกนั   



 
 

 21 

4.1.3. สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

การประกอบธุรกิจของบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

เจา้ของบตัรส่งเสริม บริษทั ซงัโกะ ไดคาซต้ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทั ซงัโกะ ไดคาซต้ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

  บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1090(2)/2554 1010(2)/2557 

1. วนัท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 26 มกราคม 2554 7 มกราคม 2557 

2. วนัท่ีเร่ิมใช้สิทธิตามบตัรส่งเสริม
การลงทุน 

1 เมษายน 2554 ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการใชสิ้ทธิ   
บตัรส่งเสริมการลงทุน 

3. ประ เ ภท กิ จ ก า ร ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่งเสริมการลงทุน 

กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
รวมทั้งช้ินส่วนโลหะ 

กิ จการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
รวมทั้งช้ินส่วนโลหะ 

4. สิทธิประโยชน์ส าคัญท่ีบริษัท
ไดรั้บ 

  

4.1 การยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับ
เคร่ืองจกัร 

จะตอ้งน าเขา้มาก่อนวนัท่ี 26 
กรกฎาคม 2556 

จะตอ้งน าเขา้มาก่อนวนัท่ี 7
กรกฎาคม 2559 

4.2 การยก เว้นภา ษี เ งินได้นิ ติ
บุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้
จากการประกอบกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมนบัแต่วนัท่ี
มีรายได้จากการประกอบ
กิจการนั้น 

รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของ
เงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและ
ทุนหมุนเวยีนมีก าหนดเวลา 8 

ปี 

และยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ในอตัราร้อยละ 50 ของอตัรา
ปกติมีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจาก
วนัท่ีพน้ก าหนดตามวรรคแรก 

รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของ
เงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวยีนมีก าหนดเวลา 8 ปี 

และยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ในอตัราร้อยละ 50 ของอตัรา
ปกติมีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจาก
วนัท่ีพน้ก าหนดตามวรรคแรก 

4.3 การยกเวน้ไม่ต้องน าเงินปัน
ผลจากกิจการท่ีได้ รับการ
ส่งเสริมซ่ึงได้รับการยกเวน้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 

8 ปี 8 ปี 
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เจา้ของบตัรส่งเสริม บริษทั ซงัโกะ ไดคาซต้ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทั ซงัโกะ ไดคาซต้ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

4.2 ไปรวมค านวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได ้

4.4 การอนุญาตให้หักค่าขนส่ง 
ค่าไฟฟ้า และค่าประปา สอง
เท่าของค่าใช้จ่าย นบัแต่วนัท่ี
เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการ 

10 ปี 10 ปี 

 
4.2 การตลาดและการแข่งขัน  
บริษทัด าเนินธุรกิจผลิตช้ินส่วนอลูมิเนียมฉีดข้ึนรูปและช้ินส่วนสังกะสีฉีดข้ึนรูปให้แก่ลูกคา้ใน

หลายกลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงมีกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมช้ินส่วนเคร่ืองจกัรทางการเกษตร มีการจ าหน่ายสินคา้ส่วนใหญ่โดยการ
ขายตรงใหก้บัผูผ้ลิตช้ินส่วนล าดบัท่ี 1 ซ่ึงมีการด าเนินงานในประเทศไทยเป็นหลกัผา่นทีมงานการตลาดและ
การขายของบริษทั ซ่ึงประกอบด้วยทีมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน
มากกว่า 30 ปี โดยมีการแบ่งการดูแลรับผิดชอบเป็นทีมงานในการหาลูกคา้ใหม่และทีมงานท่ีรับผิดชอบ
ลูกคา้ปัจจุบนัของบริษทั ซ่ึงทีมงานจะท าการติดต่อโดยตรงกบัลูกคา้อย่างใกลชิ้ด โดยศึกษาความตอ้งการ
ของลูกคา้ และอาจมีการร่วมดดัแปลงแบบของช้ินงานตามการอนุมติัของลูกคา้หากมีความจ าเป็น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความเป็นไปไดใ้นการผลิต โดยยงัรักษาคุณสมบติัของช้ินงานและประโยชน์การใชง้านไว้
ตามวตัถุประสงคข์องลูกคา้ 

นอกจากน้ียงัมีช่องทางในการจ าหน่ายอ่ืนๆ เช่น  

1)  บริษทัมีการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ของบริษทัผ่านส่ือโฆษณาต่างๆ อาทิ สมุดหน้าเหลือง 
หนังสือรวบรวมรายช่ือผูป้ระกอบการ (Directory) และวารสารต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับวงการ
อุตสาหกรรมและช้ินส่วนท่ีบริษทัผลิต เช่น ท าเนียบอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เป็นต้น 
นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัท าเวบ็ไซต์ www.sankothai.net เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการส่ือสาร
ใหก้บัลูกคา้ของบริษทัและเป็นการประชาสัมพนัธ์บริษทัอีกช่องทางหน่ึงดว้ย 

2) บริษทัได้เขา้ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย สถาบนัยานยนต์ และ
สมาคมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อให้มีโอกาสท าความรู้จกักบักลุ่มลูกคา้
เป้าหมายมากข้ึน  

http://www.sankothai.net/
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4.2.1. กลยุทธ์การแข่งขัน 
บริษทัก าหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขนั โดยมุ่งเนน้การสร้างความพึงพอใจในคุณภาพสินคา้และการ

บริการแก่ลูกคา้เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีและก่อให้เกิดการด าเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว 
ซ่ึงสามารถสรุปกลยทุธ์ในการแข่งขนัของบริษทัไดด้งัน้ี 

1. การรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
สินคา้ของบริษทัเป็นผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งมีความละเอียดและแม่นย  าในการผลิต เน่ืองจากเป็นช้ินส่วนท่ี

น าไปใชใ้นการประกอบกบัช้ินส่วนอ่ืนๆ ดงันั้น บริษทัจึงมีนโยบายท่ีมุ่งเนน้และให้ความส าคญักบัคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ์ โดยบริษทัมีระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control: QC) ท่ีไดม้าตรฐานระดบัสากล 
ISO9001:2008 และ ISO/TS 16949:2009 ซ่ึงบริษทัได้มีการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ตั้งแต่การคดัสรร
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ และมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์ในทุกๆขั้นตอนอยา่งเขม้งวด ดว้ยเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ตรวจสอบท่ีมีความแม่นย  า รวมทั้ง มีการฝึกอบรมบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอเพื่อเป็นการพฒันา
ความรู้และสร้างมาตรฐานในการปฏิบติังานท าให้บริษทัไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ในการสั่งซ้ือสินคา้
จากบริษทัอยา่งต่อเน่ือง  

2. การจดัส่งผลิตภณัฑต์รงต่อเวลา 
เน่ืองจากสินคา้ท่ีบริษทัผลิตเป็นช้ินส่วนท่ีน าไปใชป้ระกอบกบัช้ินส่วนอ่ืนๆ ดงันั้น บริษทัจึงเน้น

การจดัส่งสินคา้ให้ถูกตอ้งและตรงต่อเวลา (Just in Time) เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อขั้นตอนการประกอบ
ช้ินส่วนอ่ืนๆของลูกค้า บริษทัมีนโยบายการจดัส่งผลิตภณัฑ์ถึงลูกค้าในเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงบริษทัมีการ
ควบคุมตั้งแต่การวางแผนการผลิต การจดัซ้ือวตัถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบ ขั้นตอนการผลิต และ
การจดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ บริษทัจึงสามารถจดัส่งผลิตภณัฑใ์หลู้กคา้ไดต้รงต่อเวลา 

3. ความยดืหยุน่ในการวางแผนการผลิต 
เน่ืองจากบริษัทเน้นในด้านความยืดหยุ่นในการผลิต โดยออกแบบสายการผลิตให้สามารถ

ปรับเปล่ียนช้ินงานท่ีผลิตไดค้่อนขา้งรวดเร็ว และไม่ยุง่ยาก ท าให้บริษทัสามารถผลิตช้ินงานไดห้ลากหลาย 
และสามารถรองรับได้หลากหลายอุตสาหกรรม โดยปัจจุบนับริษทัมีเคร่ืองฉีด (Diecasting Machine) 
ทั้งหมด 16 เคร่ือง 

4. การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ 
บริษทัมุ่งเนน้ในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้โดยการจดัเจา้หนา้ท่ีการตลาดและการขายให้

รับผิดชอบดูแลลูกคา้และผลิตภณัฑ์ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้วา่จะไดรั้บบริการท่ีดีมีคุณภาพตามท่ี
ลูกคา้ตอ้งการ นอกจากน้ี บริษทัยงัมีนโยบายการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อ
น ามาพิจารณาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการกบัลูกคา้ต่อไป 
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5. การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมและองคก์รต่างๆ เพื่อขยายฐานลูกคา้ 

ปัจจุบนับริษทัไดเ้ขา้เป็นสมาชิกของสมาคมและองคก์รต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงการอุตสาหกรรมและ
ช้ินส่วนท่ีผลิต ท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้โดยตรงของบริษทั เช่น สมาคมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ทย สถาบนัยานยนต ์
เป็นตน้ ท าให้บริษทัสามารถรับรู้ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ และสามารถขยายฐาน
ลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมดงักล่าวได ้

 
4.2.2 อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ 

  อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ 
 แนวโน้มการแข่งขนัทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดโลกได้มาถึงจุดเปล่ียน

ภายใตก้ระแสอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม การประหยดัพลงังาน และการลดภาวะโลกร้อน โดยท่ีตลาดยานยนต์
โลก ไดเ้ปล่ียนแปลงไปสู่รถยนตท่ี์มีขนาดเล็กลง ท าใหต้อ้งมองหาฐานการผลิตท่ีใชต้น้ทุนต ่า  

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมท่ีค่อนข้างโดยเด่นเป็นอย่างมากในภูมิภาคเอเชียและ
อาเซียน เน่ืองจากมีปริมาณการผลิตรถยนต์ท่ีมากกวา่คร่ึงหน่ึงของปริมาณการผลิตทัว่โลก ซ่ึงในส่วนน้ีมี
ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเป็นประเทศผูผ้ลิตยานยนต์  ประกอบดว้ย 5 ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ ไทย และเวยีดนาม โดยประเทศสมาชิกอาเซียน มีลกัษณะการผลิตยานยนต์ และตลาดในประเทศ
ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

 กลุ่มประเทศท่ีเป็นฐานการผลิต 

 กลุ่มประเทศท่ีไม่ไดเ้ป็นฐานการผลิต 

           ประเทศสมาชิกอาเซียนมีอตัราการเติบโตของปริมาณการผลิตเฉล่ีย (Compound Annual growth 
Rate: CAGR) เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด ดว้ยประเทศสมาชิกอาเซียนมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีไม่
ซับซ้อน จึงมีความยึดหยุ่นในการปรับตวัสูง ผสมผสานกับการด าเนินนโยบายการเงินและการคลงัเพื่อ
กระตุน้เศรษฐกิจ ท าให้สามารถพลิกพื้นกลบัสู่ระดบัปกติได้เร็ว จากขอ้มูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 
กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2556 ขยายตวัร้อยละ 3.3 ในขณะท่ี
เศรษฐกิจของเอเชีย สูงกวา่ร้อยละ 7 และกลุ่มอาเซียนท่ีประเมินวา่จะขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 5.3 หากพิจารณา
เศรษฐกิจในช่วงปี 2556 – 2560 เศรษฐกิจอาเซียนมีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 5.8 ต่อปี โดยกลุ่มอาเซียน
เดิม 6 ประเทศ [ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน] ขยายตวัท่ีร้อยละ 4 – 6 ต่อปี ส่วน
กลุ่มอาเซียนใหม่ (CLMV) [กมัพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม] มีแนวโนม้ขยายตวัในอตัราเร่งมากกวา่ท่ีร้อย
ละ 5 - 6 ต่อปี ซ่ึงเป็นผลจากการกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีก าลงัเกิดข้ึนในปลายปี 2558 ท่ี
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เอ้ือใหก้ารคา้ การลงทุนของกลุ่มขยายตวัมากข้ึน และต่อยอดไปถึงการเป็นท่ีน่าสนใจของประเทศต่างๆ ซ่ึง
ตอ้งการเขา้มาร่วมมือทางการคา้และเศรษฐกิจมากยิง่ข้ึน 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตใ์นประเทศไทยสร้างงานให้กบัแรงงานจ านวนกวา่ 100,000
คน มีผูผ้ลิต 2,289 ราย ซ่ึงส่วนมากผูผ้ลิตดงักล่าวจะกระจุกตวัอยู่ในเขตอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ และ
จงัหวดัใกลเ้คียง เช่น สมุทรปราการ ซ่ึงพบว่ามีจ  านวนของผูผ้ลิตช้ินส่วนประกอบตั้งโรงงานอยู่มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ จงัหวดัระยองและจงัหวดัอ่ืนๆ เช่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เป็นตน้ โดยโรงงานดงักล่าวมกัตั้งอยู่
ใกลก้บัโรงงานผลิตยานยนต ์

           โดยทัว่ไปผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์ จะมีตลาดในการจดัจ าหน่ายช้ินส่วนอยู ่2 ตลาดหลกั ไดแ้ก่ 

           1. ตลาดช้ินส่วนเพื่อน าไปใชป้ระกอบยานยนต ์(Original Equipment Market: OEM) โดยผูผ้ลิตตอ้ง
ผลิตช้ินส่วนยานยนตป้์อนให้กบัรถยนตแ์ละจกัรยานยนตรุ่์นใหม่ๆ ส าหรับค่ายยานยนตท่ี์เขา้มาตั้งฐานการ
ผลิตในไทยเพื่อประกอบยานยนตส่์งออกและจ าหน่ายในประเทศ ทั้งน้ี ความตอ้งการใชช้ิ้นส่วนยานยนตใ์น
กลุ่มน้ีข้ึนอยูก่บัปริมาณการผลิตรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์
           2. ตลาดช้ินส่วนทดแทน หรืออะไหล่ทดแทน (Replacement Equipment Market : REM)  เป็นตลาด
ช้ินส่วนอะไหล่เพื่อการทดแทนช้ินส่วนเดิมท่ีเสีย หรือสึกหรอตามสภาพการใชง้าน ซ่ึงช้ินส่วนแต่ละช้ินจะ
มีอายกุารใชง้านท่ีแตกต่างกนั ผูผ้ลิตท่ีท าการผลิตเพื่อป้อนใหก้บัตลาดทดแทนน้ีมีทั้งผูป้ระกอบการขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จึงท าใหช้ิ้นส่วนท่ีผลิตไดน้ั้นมีคุณภาพท่ีหลากหลายทั้งอะไหล่แท ้ อะไหล่
ปลอม และอะไหล่เทียม ซ่ึงจะท าการจดัจ าหน่ายใหก้บัศูนยบ์ริการอะไหล่ของค่ายยานยนตต่์างๆ โดยปกติ
ศูนยบ์ริการจะมีการจดัเก็บสตอ็กอะไหล่ทดแทนไม่มากนกั จะเนน้เก็บเฉพาะอะไหล่ท่ีใชใ้นการซ่อมยาน
ยนตบ์่อยคร้ังเท่านั้น 

สัดส่วนโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนไทย 
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  โครงสร้างภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต ์ แบ่งออกเป็นผูป้ระกอบรถยนตแ์ละผูผ้ลิตช้ินส่วน 
โดยผูป้ระกอบยานยนตจ์ะท าการวา่จา้งผูป้ระกอบช้ินส่วนล าดบัท่ี 1 ในการผลิตช้ินส่วนรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนตท่ี์ใชใ้นการประกอบ โดยบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนล าดบัท่ี 1 ดงักล่าวจะผลิตช้ินส่วนบางอยา่งเอง
และบางช้ินส่วนจะวา่จา้งผูผ้ลิตช้ินส่วนล าดบัท่ี 2 ผลิตช้ินส่วนยอ่ยหรือจดัหาวตัถุดิบในการผลิต โดย
อุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทยประกอบดว้ยกลุ่มผูป้ระกอบรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตจ์ านวน 23 
บริษทั ผูผ้ลิตช้ินส่วนล าดบัท่ี 1 (First-Tier) จ านวน 648 บริษทั และผูผ้ลิตช้ินส่วนล าดบัท่ี 2 และ 3 (Second-
Tier and Third-Tier) จ  านวน 1,641 บริษทั โดยมีบริษทัท่ีผลิตช้ินส่วนโดยการฉีดข้ึนรูปดว้ยแม่พิมพฉี์ดหล่อ
ความดนัสูง (High-Pressure Diecasting หรือ “HPDC”) หลายราย และบริษทัเป็นบริษทัขนาดเล็กถึงกลางใน
กลุ่มผูผ้ลิตดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทัถือไดว้า่มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เน่ืองจากบริษทัมี
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และทกัษะในการออกแบบแม่พิมพ ์ซ่ึงถือไดว้า่มีจ  านวนไม่มากในประเทศไทย 
  ในปี 2557 ยอดการผลิตรวมของภูมิภาคอาเซียนลดลงประมาณ ร้อยละ 25 มียอดการผลิตไม่ถึง 4 
ลา้นคนั จากเดิมท่ีประมาณการณ์ไวว้า่ อาเซียนจะมียอดผลิตรวมสูงกวา่ 4 ลา้นคนั โดยในจ านวนน้ีเป็นการ
ผลิตจากไทยประมาณ 1.8 ลา้นคนั มีสัดส่วนกวา่ ร้อยละ 50 ของการผลิตในอาเซียนทั้งหมด รองลงมาเป็น
ประเทศอินโดนีเซีย มียอดผลิต 1.2 ลา้นคนั และมาเลเซียประมาณ 5 แสนคนั โดยปัจจยัหลกัท่ีฉุดภาพรวม
ของภูมิภาคมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปีท่ีผา่นมาค่อนขา้งซบเซา จากสถานการณ์เศรษฐกิจท่ีอยูใ่น
ระดบัต ่า   

 
ปริมาณการผลติรถยนต์ของประเทศอาเซียนในปี 2556 เทยีบกบัปี 2557  

 

 
ท่ีมา: OICA correspondents survey 
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ปี2557 ยอดผลิตรถยนต์หลุดเป้าหมายไปถึง 5 แสนคนั จากตน้ปีผูผ้ลิตรถยนตต่์างมัน่ใจยื่นตวัเลข
ประมาณการผลิตทั้งปีรวม 2.4 ลา้นคนั เพราะคาดว่าจะคึกคกัต่อเน่ืองจากปี 2556 ท่ียอดผลิตถล่มทลายสูง
ถึง 2.45 ล้านคัน สูงสุดตั้ งแต่ผลิตมา หรือในรอบ 52 ปี และส่งผลให้ไทยกลายเป็นผู ้ผลิตรถยนต์ติด
อนัดบั 9 ของโลก แต่ปี 2557 ยอดผลิตสรุปรวมกลบัลดเหลือ 1.8 ลา้นคนั  การเมืองตะวนัออกกลางและโรค
ระบาดถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้ยอดขายรถยนตพ์ลาดเป้าหมายอยา่งมาก ส่วนแรก ก าลงัซ้ือภายในประเทศ
ท่ีไดก้ าหนดไวว้า่น่าจะขายได ้1.2 ลา้นคนั เม่ือตอ้งเผชิญปัญหาสะสมและผลกระทบจากปัญหาการเมืองท่ีคุ
กรุ่นตั้งแต่ปลายปี 2556 ต่อเน่ืองถึงกลางปี 2557 จนเกิดการรัฐประหารและมีรัฐบาลภายใต้การบริหาร
นายกรัฐมนตรีคือ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ซ่ึงผลจากปัจจยัการเมืองท าให้เศรษฐกิจไทยตกต ่า ผลิตภณัฑ์
มวลรวมประเทศ (จีดีพี) ปี 2557 อยูร่ะดบั 1%  จนไตรมาสสุดทา้ยจีดีพีขยบัเป็น 3% แต่ก็ไม่เพียงพอจะกอบ
กูย้อดผลิตรถยนต์ให้กลบัมาเพิ่มจ านวนมากข้ึนได ้เพราะยอดขายเหลือเพียงประมาณ 8.8 แสนคนั พบว่า
ประเภทรถยนต์ท่ียอดขายลดลงมากท่ีสุดคือ รถกระบะขนาด  1 ตนั เพราะกลุ่มลูกคา้หลกัคือ เกษตรกร ท่ี
ราคาผลผลิตสินคา้เกษตรตกต ่า อาทิ ขา้ว ยางพารา ออ้ย รองลงมาคือ รถยนต์นั่งขนาดเล็ก เคร่ืองยนต์ต ่า
กว่า 1,800 ซีซี รวมรถยนต์ประหยดัพลังงานมาตรฐานสากล หรือ อีโคคาร์ ด้วยท่ีประชาชนชะลอการ
ตดัสินใจซ้ือ และไดรั้บผลกระทบจากปี 2556 มี นโยบายรถคนัแรก ท าให้ความตอ้งการของประชาชนถูกใช้
ไปค่อนขา้งมาก นอกจากน้ี กลุ่มรถบรรทุกขนาดใหญ่ก็ไดรั้บผล กระทบเช่นกนั เพราะรัฐบาลชุดท่ีผา่นมามี
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานท าให้รถบรรทุกขนาดใหญ่มียอดขายเติบโตข้ึนมาก แต่เม่ือการเมืองมี
ปัญหาท าใหก้ลุ่มน้ีเกิดยอดขายติดลบถึงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน           

เม่ือมาดูยอดส่งออกของปี 2557 เดิมอุตสาหกรรมยานยนตต์อ้งการไวท่ี้ 1.2 ลา้นคนั เท่ากบัยอดขาย
ในประเทศ แต่เพราะเศรษฐกิจโลกท่ียงัไม่ฟ้ืนตวั บวกกบัเกิดปัญหาความขดัแยง้ในตะวนัออกกลาง และ
ปัญหาโรคระบาด (อีโบลา) ในแอฟริกาใต ้ซ่ึงตลาดเหล่าน้ีคือผูน้ าเขา้รถกระบะรายใหญ่ของประเทศไทย 
ชะลอการน าเขา้ จึงกระทบต่อตวัเลขส่งออกช่วงคร่ึงปีหลงัหายไปไม่นอ้ย จนเหลือประมาณ 1.13 ลา้นคนั
เท่ า นั้ น  เ ม่ื อ ร วมกันทั้ ง ตล าด ในตล าดนอก  ย อดผ ลิ ตรถ ยนต์ ปี  2557 ปิ ด ยอด ท่ี  1.9 ล้ านคัน 
              ส าหรับปี 2558 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประกาศตั้งเป้าหมายผลิตรถยนต์ไว้
ท่ี 2.2 ลา้นคนั แบ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งออก 1.2 ลา้นคนั และขายในประเทศ 1 ลา้นคนั เน่ืองจากเช่ือวา่การ
ส่งออกจะไดรั้บปัจจยัสนบัสนุน ทั้งเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตวั จากเศรษฐกิจทั้งสหภาพยุโรป (อียู)  ญ่ีปุ่น จีน มี
แนวโนม้ปรับตวัดีข้ึน ขณะท่ียอดขายในประเทศจะไดรั้บอานิสงส์จากเศรษฐกิจในประเทศท่ีน่าจะกลบัมาดี
ข้ึน ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีตามการคาดการณ์ของรัฐบาล โดยรถยนตท่ี์จะเขา้มาสร้างสีสันให้อุตสาหกรรม
คือ อีโคคาร์ 2 ท่ีผูผ้ลิตรถยนตถึ์ง 10 ค่ายประกาศลงทุน และน่าจะมีผูผ้ลิตมากกวา่คร่ึงเร่ิมลงทุนผลิตจริงเพื่อ
ชิงตลาดชิงความไดเ้ปรียบ เพราะหากยอ้นกลบัไปดูการขายของอีโคคาร์รุ่น 1 ท่ีมีผูผ้ลิตลงทุน 5 ราย คือ นิส
สัน มิตซูบิชิ ซูซูกิ ฮอนดา้ และโตโยตา้นั้น พบวา่นิสสันซ่ึงลุยเปิดตวั "นิสสันมาร์ช" เป็นรายแรกปี 2553 ได้
สร้างความแปลกใหม่ให้กบัตลาดดว้ยราคาเร่ิมตน้ 3.75 แสนบาท ท ายอดขายถล่มทลาย จนค่ายท่ีเหลือตอ้ง
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ทยอยเปิดตวั ท าให้ตลาดรถเก๋งเติบโตจนถึงปัจจุบนั และจากปรากฏการณ์ดงักล่าวท่ีท าให้เทรนด์รถเก๋งเล็ก
คือ อนาคตของรถยนต์ในประเทศไทยและทัว่โลก รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเร่ิมท าการศึกษา
และเปิดนโยบายผลิตรถยนต์อีโคคาร์  2 เพื่อขยายตลาดของรถยนต์ดงักล่าวอย่างจริงจงั โดยส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ก าหนดกรอบการลงทุนของค่ายรถยนต์ท่ีสนใจลงทุนอีโค
คาร์ 2 วา่ตอ้งเป็นการลงทุนผลิตแบบครบวงจร ทั้งการประกอบรถยนตแ์ละการผลิตช้ินส่วนและเคร่ืองยนต ์
โดยจะตอ้งมีก าลงัการผลิตไม่นอ้ยกวา่ 1 แสนคนัต่อปี นบัตั้งแต่การผลิตปีท่ี 4 เป็นตน้ไป ส่วนเคร่ืองยนต์ท่ี
ใช้ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5 ท่ีมีมาตรฐานในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า 100 กรัมต่อ
กิโลเมตร และสามารถประหยดัพลงังานไดท่ี้ 4.3 ลิตร ต่อระยะทาง 100 กิโลเมตร ขนาดเคร่ืองยนตเ์บนซิน
ตอ้งไม่เกิน 1,300 ซีซี ส่วนเคร่ืองยนตดี์เซลตอ้งไม่เกินขนาด 1,500 ซีซี และผลจากการลงทุนดงักล่าวจะท า
ให้ไทยประสบความส าเร็จ 3 ดา้น คือ 1.เกิดการลงทุนคลสัเตอร์ยานยนต์ขนาดใหญ่ เกิดการต่อยอดช่วยให้
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนตอ์ยา่งย ัน่ยืน 2.ให้ประชาชนเขา้ถึงรถยนตท่ี์มีมาตรฐานสูง
ทั้งดา้นความปลอดภยัและการประหยดัพลงังาน และมีราคาเหมาะสมไม่สูงเกินไป 3.ให้อีโคคาร์ 2 มีส่วน
ช่วยรองรับการขยายตวัของสังคมเมือง และช่วยลดผลกระทบจากการใช้รถยนต์ ทั้งลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละช่วยลดความสูญเสียจากอุบติัเหตุ 

ขณะท่ีอตัราภาษีของอีโคคาร์ 2 นั้นก าหนดไว ้12% มีผลปี 2559 ตามโครงสร้างภาษีรถยนตใ์หม่แต่
หากผลิตเร็วกวา่ปีดงักล่าวจะเสียภาษีอตัรา 17% เท่ากบัอีโคคาร์ 1          

ลุน้อีโคคาร์2อดัอีก1.38แสนลา้นบาท ภายหลงัจากบีโอไอประกาศเกณฑ์และก าหนดค่ายรถยนตย์ื่น
ขอส่งเสริมการลงทุนช่วงต้นปีนั้ นพบว่า มีบริษัทยื่นขอรับส่งเสริมทั้ ง ส้ิน  10 รายรวมมูลค่า เ งิน
ลงทุน 138,889 ล้านบาทรวมก าลงัการผลิต 1,581,000 คนัโดยผูผ้ลิตรถยนต์ทั้ง 10 รายท่ียื่นขอรับส่งเสริม
ลงทุนโครงการอีโคคาร์ 2 

โดยผลจากการลงทุนโครงการอีโคคาร์ 2 ท าให้บีโอไอมัน่ใจว่าจะมีส่วนช่วยผลกัดนัให้ประเทศ
ไทยผลิตรถยนตไ์ดต้ามเป้าหมาย 3 ลา้นคนั ภายในปี 2560          
          ส่วนปี 2558 คาดวา่ยอดการผลิตรถยนตจ์ะปรับตวัดีข้ึน โดยจะมียอดรวมมากกวา่ 4 ลา้นคนั หรือโต
ประมาณ 5-7%จากเดิมปี 2557 อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยซบเซาพอสมควร ท าให้ฉุดยอดการผลิตรวมของ
ภูมิภาคอาเซียนลดลงถึง 25% คือมียอดการผลิตไม่ถึง 4 ลา้นคนั 
          

อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาวะการผลิตภาพรวม ปี 2557 คาดว่าการผลิตจะปรับตวั

เพิ่มข้ึน   ร้อยละ 1-2 โดยมาจากการขยายตวัในกลุ่มเคร่ืองปรับอากาศท่ีจะส่งออกไปตลาดหลกัไดเ้พิ่มข้ึน 
โดยเฉพาะในตลาดอาเซียน ส าหรับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มาจากช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Semiconductor 
และ IC จะเพิ่มข้ึนจาก     ความตอ้งการน าไปใช้ในอุปกรณ์ส่ือสาร (Communications system) เช่น Smart 
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Phone Tablet Bluetooth หน้าจอ Touch screen วีดีโอเกมส์ (เช่น Sony PS4 Microsoft Xbox) และกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Consumer electronics) รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนการใช้ช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมยานยนตม์ากข้ึน      ส่วน HDD ในปี 2557 คาดวา่จะอยูใ่นภาวะทรงตวัเม่ือ
เทียบกบัปีก่อน ดา้นแนวโน้มปี 2558 คาดว่าการผลิตจะปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 2-4 เน่ืองจากมีปัจจยับวก
ทางดา้นนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจท่ีออกมาอย่างต่อเน่ือง การขยายตวัของตลาดทีวีดิจิตอล ซ่ึงจะส่งผลให้
ก าลงั-ซ้ือของผูบ้ริโภคในประเทศฟ้ืนตวัได้ในปี 2558 นอกจากน้ี การส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไปอาเซียน
ปรับตวัเพิ่มข้ึนตามการขยายตวัของเศรษฐกิจในอาเซียน และผูบ้ริโภคในประเทศอาเซียน เช่ือมัน่คุณภาพ
สินคา้ไทยเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน 

 
  อุตสาหกรรมช้ินส่วนเคร่ืองจักรกลเกษตร 

ประเทศไทยมีขนาดของตลาด (Market size) รถแทรกเตอร์การเกษตรปีละประมาณ 70,000 คนั โดย
มีการประกอบรถในประเทศ 60,000 คนั น าเขา้ 16,917 คนั ส่งออก 7,891 คนั โดยปัจจุบนัมีผูผ้ลิตหลกัใน
ประเทศเพยีง 2 ราย ท่ีเหลือเป็นรายเล็กท่ีน าเขา้ช้ินส่วนส าเร็จมาประกอบในประเทศ ผูผ้ลิตภายในประเทศมี
สัดส่วนการตลาดประมาณ ร้อยละ 70 ของปริมาณการขายและท่ีเหลือตลาดเป็นของผูน้ าเขา้ (รวมการน าเขา้
รถใหม่และรถมือสอง)  และหากประเมินโครงสร้างตลาดจ าแนกตามภาค พบวา่ ภาคอีสานเป็นตลาดท่ีใหญ่
ท่ีสุด คิดเป็นสัดส่วนตลาดประมาณ ร้อยละ 60 ของการขายรถแทรกเตอร์ทั้ งหมด (ท่ีมา : ส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 
 เน่ืองจากประเทศเพื่อนบา้นของไทยเป็นประเทศ ก าลงัพฒันาท าให้มีความตอ้งการใชเ้คร่ืองจกัรกล
เป็นจ านวนมาก และเป็นเคร่ืองจกัรกลเกือบทุกประเภท ทั้งเคร่ืองจกัรกลในภาคการเกษตร ซ่ึงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจส่วนใหญ่ยงัมาจากภาคเกษตร ยกตวัอย่างเช่น เมียนมาร์ เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีแนวโน้ม
ขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองตามโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเมียนมาร์ท่ี ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทสูงถึงร้อยละ 44 
ของ GDP และรัฐบาลยงัใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาภาคเกษตรกรรม เพื่อให้เมียนมาร์มีศกัยภาพในการผลิต
และส่งออกในตลาดโลก โดยเฉพาะขา้ว ซ่ึงเป็นพืชเกษตรส าคญัท่ีเมียนมาร์ ตั้งเป้าส่งออกเป็น 2 ลา้นตนัใน
ปี 2556 จึงเป็นโอกาสส าหรับการส่งออกสินคา้เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรของไทย ไปเมียนมาร์อาทิรถไถ
นาเดินตาม รถแทรกเตอร์เคร่ืองพ่นยาฆ่าแมลง เคร่ืองสูบน้าํ และเคร่ืองสีขา้วขนาดเล็ก เป็นตน้ โดยสินคา้
ไทยในกลุ่มน้ีนับว่าได้เปรียบจีนพอสมควรในด้านคุณภาพและอายุการใช้งานท่ียาวนานกว่าตลอดจน
สามารถถอดและประกอบเพื่อซ่อมบ ารุงเองได้ง่ายแม้จะเสียเปรียบด้านราคาต่อจีนก็ตาม ขณะท่ีความ 
ตอ้งการเคร่ืองจกัรกลในภาคอุตสาหกรรมก็มีเพิ่มข้ึนจากการขยายการลงทุนของประเทศในสมาชิกอาเซียน
และ ประเทศท่ีไม่ใช่สมาชิกอาเซียนท่ีตอ้งการเขา้มาขยายฐานการลงทุนในอาเซียน 
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 4.2.3 แนวโน้มเศรษฐกจิในปี 2558  
  จากขอ้มูลของส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ภาพรวม
อุตสาหกรรมไทย ปี 2558 คาดวา่จะ มีการขยายตวัท่ีดีข้ึน จากแนวโนม้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและปริมาณ
การคา้โลกในปี 2558 การฟ้ืนตวัของการลงทุน การปรับฐานสู่ภาวะปกติของอุตสาหกรรมรถยนตปี์ 2557 
และการลดลงของราคาน ้ามนัในตลาดโลกซ่ึงท าใหค้าดการณ์ในปี 2558 GDP อุตสาหกรรมจะขยายตวัร้อย
ละ2-3และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตวัร้อยละ3-4 
      ส่วนแนวโนม้การส่งออกในปี 2558 ยงัคงอยูใ่นเกณฑดี์ เพราะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)ซ่ึงจะท าใหป้ระเทศอาเซียนใหม่ ไดแ้ก่ เมียนมาร์  สปป.ลาว  เวยีดนาม และกมัพชูาจะตอ้งลดภาษี
รถยนตเ์ป็น 0% ตามกรอบ AEC ท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงจะท าใหย้อดการส่งออกผา่นชายแดนเพิ่มข้ึน รวมทั้งในปี 
2559 ไทยจะเร่ิมใชอ้ตัราภาษีสรรพสามิตฉบบัใหม่ รวมไปถึงการมีโครงการอีโคคาร์เฟส 2 ท่ีสนบัสนุนการ
ผลิตรถยนตท่ี์ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ตรงตามความตอ้งการของตลาดโลก ท าใหค้าดการณ์
วา่รถยนตข์องไทยจะส่งออกไดม้ากข้ึนท า โดยมีการประเมินวา่ในปี 2568 ไทยจะผลิตรถรถยนตไ์ดไ้ม่ต ่า
กวา่ 3.5 ลา้นคนั 
  โดยทางส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมองแนวโนม้ส าหรับอุตสาหกรรมรถยนตใ์นปี 2558 คาด
วา่การผลิตจะขยายตวั ประมาณร้อยละ 10 หรือคิดเป็นปริมาณการผลิตรถยนตป์ระมาณ2,150,000คนั 
เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ คาดวา่ จะขยายตวัร้อยละ 3.5-4.5 และตลาดส่งออกหลกัมีแนว
โนมปรับตวัดีข้ึนตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกโดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจ าหนายในประเทศ ประมาณ
ร้อยละ 50-55 และการผลิตเพื่อการ ส่งออกประมาณร้อยละ 45-50  
 และส าหรับอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนตข์องปี 2558การผลิตจะขยายตวั ประมาณร้อยละ 10 หรือคิด
เป็นปริมาณการผลิตรถจกัรยานยนตป์ระมาณ2,000,000 คนั เน่ืองจากเศรษฐกิจในประเทศ และตลาดส่งออก
หลกัมีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึนแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 85-90และการผลิต
เพื่อการส่งออกร้อยละ 10-15  
 

4.3 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

  4.3.1 โรงงานและส านักงาน  

 โรงงานและส านกังานของบริษทั ตั้งอยูภ่ายในเขตอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้น
ค่าย จงัหวดัระยอง   ณ ปี 2557 มีเน้ือท่ี 14 ไร่ 149.6 ตารางวา มีอาคารทั้งหมดจ านวน 8 อาคาร เป็นอาคาร
ส านกังาน 2 อาคาร ประกอบดว้ยอาคารส านกังานชั้นเดียว และอาคารส านกังาน 3 ชั้น พร้อมอาคารโรงงาน
และคลงัสินคา้ 6 อาคาร ใน  
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  4.3.2 ก าลงัการผลติ  

บริษทัมีก าลงัการผลิตรวมในช่วงปี 2555 ถึงปี 2557 ดงัน้ี     
          หน่วย: ตนั 

 2555 2556 2557 
ก าลงัการผลิต* 2,234 2,700 2,500 
ปริมาณการผลิต 1,950 1,619 1,265 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต (ร้อยละ) 87 60 51 
หมายเหตุ: *ก าลงัการผลิตของบริษทัค านวณโดยใชป้ริมาณการใชว้ตัถุดิบในการผลิตของเคร่ืองแต่ละ

ขนาดคูณกบัจ านวนเคร่ืองแต่ละขนาดในช่วงเวลานั้นๆ 
 
ในปี 2556 มีการลงทุนติดตั้งเคร่ืองจกัรในการผลิตเพิ่มข้ึน ท าให้มีก าลงัการผลิตเพิ่มข้ึน แต่ปริมาณ

การผลิต ปี 2556 ลดลงจากช่วงปี 2555 เน่ืองจากการฟ้ืนตวัจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากอุทกภยัในปี 2554 
ส่งผลท าให้อตัราการผลิตในปี 2556 ลดลง ส่วนปี 2557 ก าลงัการผลิตลดลงเน่ืองจากมีการขายเคร่ืองจกัรท่ี
เก่าช ารุดออกไป และจากการท่ีประสบปัญหาทางเศรษฐกิจต่อเน่ืองจากปี 2557 ท าใหย้อดการสั่งซ้ือลดลง  
 

4.3.3 ขั้นตอนการผลติ 

บริษทัเป็นผูรั้บจา้งผลิตช้ินส่วนอลูมิเนียมและสังกะสีตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ โดยบริษทัจะรับแบบ
หรือตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์และปริมาณการผลิตเพื่อตรวจสอบความสามารถในการออกแบบแม่พิมพแ์ละความ
เป็นไปได้ในการผลิตสินคา้ตามแบบท่ีก าหนด จากนั้นบริษทัจะวิเคราะห์ตน้ทุนในการออกแบบแม่พิมพ ์
ตน้ทุนการจดัท าแม่พิมพ ์และตน้ทุนการผลิต แลว้น าส่งใบเสนอราคาช้ินงาน และ/หรือ แม่พิมพใ์ห้ลูกคา้
พิจารณา โดยข้ึนอยู่กบัลกัษณะการว่าจ้าง เม่ือลูกคา้อนุมติัใบเสนอราคา บริษทัจะน าแบบหรือตวัอย่าง
ผลิตภณัฑ์มาออกแบบแม่พิมพโ์ดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อท าการค านวณและข้ึนรูปแม่พิมพเ์ป็นภาพ 3 
มิติ แลว้จึงส่งใหบ้ริษทัผูผ้ลิตแม่พิมพท์  าการเสนอราคามาใหก้บับริษทั ภายหลงัจากการคดัเลือกบริษทัผูผ้ลิต
แม่พิมพแ์ลว้ทางบริษทัผูผ้ลิตแม่พิมพจ์ะใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 เดือนในการผลิตแม่พิมพ ์จากนั้นทางบริษทั
จะมีการตรวจสอบแม่พิมพร่์วมกบัลูกคา้โดยการทดลองฉีดช้ินงานดว้ยแม่พิมพด์งักล่าวและน าช้ินส่วนท่ี
ผลิตไดม้าวดัขนาดดว้ยเคร่ืองวดั 3 แกน (CMM: Co-ordinate Measuring Machine) และน าช้ินงานท่ีผา่นการ
ตรวจสอบไปส่งใหลู้กคา้ตรวจสอบคุณภาพ และทดลองน าไปประกอบกบัช้ินงานส่วนอ่ืนๆ  

เม่ือช้ินงานดงักล่าวผ่านการพิจารณาจากลูกคา้แล้วทางฝ่ายขายและการตลาดจะติดต่อลูกคา้เพื่อ
ขอรับใบสั่งซ้ือ  และแผนการจดัส่งสินคา้ โดยปกติลูกคา้จะสั่งซ้ือสินคา้และก าหนดระยะเวลาในการจดัส่ง
สินคา้ล่วงหนา้เป็นระยะเวลา 1 เดือน และลูกคา้จะวางแผนการผลิตล่วงหนา้ 1 ปี เพื่อให้บริษทัสามารถวาง
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แผนการผลิตและสั่งซ้ือวตัถุดิบ และเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้  

การผลิตช้ินงานของบริษทั มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การคดัเลือกและจดัเตรียมวตัถุดิบ 

บริษทัจะท าการคดัเลือกผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบตามมาตรฐานวตัถุดิบท่ีลูกคา้ ซ่ึงเม่ือบริษทัไดรั้บวตัถุดิบ
จากผูจ้  าหน่ายแลว้จะท าตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบเปรียบเทียบกบัใบรับประกนัคุณภาพวตัถุดิบท่ีไดรั้บจากผู ้
จดัจ  าหน่ายวตัถุดิบ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่วตัถุดิบดงักล่าวมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการผลิตช้ินงานดงักล่าว จากนั้น
จึงน ายอดสั่งซ้ือจากลูกคา้ไปค านวณปริมาณวตัถุดิบท่ีตอ้งสั่งซ้ือและวางแผนการผลิตต่อไป  

 การฉีดข้ึนรูปผลิตภณัฑ ์

พนกังานประจ าเคร่ืองฉีดจะท าการติดตั้งแม่พิมพแ์ละเตรียมเคร่ืองจกัรให้พร้อมใชง้าน จากนั้นจะ
น าวตัถุดิบมาเขา้เตาหลอมโดยใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการใหค้วามร้อน เพื่อหลอมให้เป็นของเหลว
ตามอุณภูมิท่ีก าหนด แลว้เคร่ืองฉีดจะท าการฉีดน ้ าโลหะท่ีหลอมเหลวแลว้เขา้ไปในแม่พิมพด์ว้ยแรงดนัสูง 
แลว้ท าการลดอุณหภูมิแม่พิมพเ์พื่อให้ช้ินงานแข็งตวั เม่ือช้ินงานเยน็ตวัลงแลว้พนกังานประจ าเคร่ืองฉีดจะ
น าช้ินงานออกจากแม่พิมพแ์ละตกแต่งช้ินงานเบ้ืองตน้ โดยตดัเศษครีบและทางเดินน ้ าโลหะส าหรับการฉีด
ข้ึนรูปท่ีเกินออกแลว้น าเศษดงักล่าวไปหลอมในเตาหลอมเพื่อน ามาผลิตใหม่อีกคร้ัง 

จดัเตรียมวตัถุดิบ ฉีดข้ึนรูป ตรวจสอบคุณภาพช้ินงานข้ึนรูป 

ตกแต่งช้ินงาน ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 

 
การกลึง เจาะ 

และการเจียรผิวดว้ย
เคร่ืองจกัร 

ตรวสอบคุณภาพ 

ช้ินงานส าเร็จ 

บรรจุ 
หีบห่อ 
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 การตรวจสอบคุณภาพช้ินงานข้ึนรูป 

พนกังานควบคุมคุณภาพสินคา้จะท าการสุ่มตรวจสอบขนาดและลกัษณะภายนอกของช้ินงานให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดโดยมีการก าหนดต าแหน่งส าคญัท่ีตอ้งตรวจเช็คส าหรับแต่ละช้ินงานด้วยเคร่ืองมือ
ต่างๆท่ีก าหนด โดยจะมีการสุ่มตรวจเช็คทุก 1 – 2 ชัว่โมง 

 การตกแต่งช้ินงาน 

ช้ินงานท่ีผ่านการตรวจสอบจะถูกน ามาตกแต่งโดยพนักงาน ซ่ึงจะมีการตกแต่งผิวช้ินงาน ขดั
ตกแต่งขอบ เจาะรู และตกแต่งผิวช้ินงาน ตามวิธีการท างานท่ีก าหนดส าหรับแต่ละช้ินงาน ทั้งน้ี บริษทัอาจ
ท าการวา่จา้งบริษทัภายนอกในการตกแต่งช้ินงาน หากก าลงัการผลิตของบริษทัไม่เพียงพอ หรือมีลกัษณะ
ของการตกแต่งท่ีเคร่ืองมือของบริษทัไม่สามารถท าได ้เป็นตน้ 

 การตรวจสอบคุณภาพช้ินงานตกแต่ง 

ในการตรวจสอบน้ีจะมีพนกังานควบคุมคุณภาพสินคา้สุ่มตรวจเช็คตามขอ้ก าหนดในการตรวจเช็ค
ผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด ทั้งในด้านของรูปแบบช้ินงานและพื้นผิวตามท่ีก าหนด โดยจะมีการท าคู่มือระบุ
ต าแหน่งท่ีตอ้งตรวจเช็คและวิธีตรวจเช็คของแต่ละช้ินงานตามท่ีก าหนด  ซ่ึงจะมีการสุ่มตรวจเช็คทุก 1 – 2 
ชัว่โมง และมีการตรวจสอบความเรียบร้อยจากการตกแต่งทุกช้ินอีกคร้ัง 

 การกลึง เจาะ และเจียรผวิดว้ยเคร่ืองจกัร (Machining) 

เน่ืองจากช้ินงานบางส่วนจ าเป็นจะตอ้งมีการตกแต่งดว้ยเคร่ืองจกัรเพื่อให้มีความแม่นย  าเป็นพิเศษ
และได้คุณภาพตามท่ีลูกค้าก าหนด บริษัทจะน าช้ินงานท่ีได้รับการตกแต่งโดยพนักงานและได้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพแล้วมาตกแต่ง เจาะ และเจียรผิวด้วยเคร่ืองกลึงท่ีควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer 
Numerical Control หรือ CNC) ทั้งในแบบ 2 แกน และ 3 แกน ในจุดท่ีก าหนดตามรูปแบบผลิตภณัฑ์แต่ละ
ชนิด เพื่อให้สามารถน าไปประกอบกบัช้ินงานอ่ืนตามแบบท่ีก าหนดได ้โดยจะมีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพท า
การสุ่มตรวจสอบขนาดและลกัษณะช้ินงานหน้าเคร่ืองจกัรทุกชัว่โมง และมีการตรวจสอบโดยใช้แท่นยึด
ก าหนดต าแหน่ง (Jig Gauge) เพื่อตรวจสอบขนาดและต าแหน่งของส่วนท่ีจะใชป้ระกอบกบัช้ินส่วนอ่ืนๆวา่
เป็นไปตามท่ีก าหนดทุกช้ิน 

ทั้งน้ี บริษทัอาจท าการว่าจ้างบริษทัภายนอกในการตกแต่งช้ินงานด้วยเคร่ืองจกัร หากช้ินงาน
บางส่วนจ าเป็นตอ้งไดรั้บการตกแต่งดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีมีความแม่นย  าเป็นพิเศษ หรือมีลกัษณะท่ีตอ้งการการ
ตกแต่งท่ีเคร่ืองจกัรของบริษทัไม่สามารถด าเนินการได ้หรือก าลงัการผลิตของบริษทัไม่เพียงพอ เป็นตน้ 
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 การตรวจสอบคุณภาพช้ินงานส าเร็จ 

ช้ินงานท่ีไดผ้า่นขั้นตอนการตกแต่งดว้ยเคร่ืองจกัรจะไดรั้บการสุ่มตรวจคุณภาพโดยละเอียด โดยใช้
เคร่ืองมือวดั 3 แกน และเคร่ืองมือต่างๆ ก่อนท่ีจะส่งไปยงัคลงัสินคา้เพื่อบรรจุหีบห่อต่อไป 

 การบรรจุหีบห่อ 

พนกังานแผนกคลงัสินคา้จะท าการตรวจนับจ านวนสินคา้ให้ตรงกบัป้ายสินคา้ แลว้บรรจุหีบห่อ
ตามท่ีก าหนด เพื่อเตรียมการจดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ต่อไป 

โดยบริษทัมีมาตรการตรวจสอบตน้ทุนโดยก าหนดนโยบายส าหรับการพิจารณาส าหรับรายการ
สินคา้ท่ีขายขาดทุน ซ่ึงระบุให้ฝ่ายบญัชีตน้ทุนท าการวิเคราะห์ทุกส้ินงวดไตรมาส และมีการติดตามผลของ
รายการสินคา้ท่ีขายขาดทุนพร้อมรายงานใหแ้ก่ผูบ้ริหารทุกๆส้ินเดือน 

   

  4.3.4.การจัดหาวตัถุดิบในการผลติ 

บริษทัเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนอลูมิเนียมฉีดข้ึนรูปและช้ินส่วนสังกะสีฉีดข้ึนรูปตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ 
โดยอลูมิเนียมและสังกะสีซ่ึงเป็นวตัถุดิบของบริษัทจะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยและสังกะสีอัลลอย ซ่ึง
อลูมิเนียมและสังกะสีซ่ึงมีส่วนผสมของธาตุอ่ืนๆ ท าให้มีลกัษณะและคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัตามความ
เหมาะสมของแต่ละช้ินงาน ดงันั้น สัดส่วนการสั่งซ้ือวตัถุดิบจะข้ึนอยู่กบัปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้แต่ละ
ประเภท โดยท่ีผา่นมาช้ินงานส่วนใหญ่ท่ีบริษทัไดรั้บค าสั่งซ้ือเป็นช้ินงานอลูมิเนียม โดยบริษทัมีการสั่งซ้ือ
อลูมิเนียมจากผูจ้ดัจ  าหน่ายทั้งหมด 7 ราย ซ่ึงเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายในประเทศทั้งหมด เน่ืองจากบริษทัมีนโยบาย
ในการกระจายการสั่งซ้ือวตัถุดิบเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูจ้ดัจ  าหน่ายรายใดรายหน่ึงจึงได้
กระจายการสั่งซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้ดัจ  าหน่ายคร้ังละหลายราย โดยปริมาณการสั่งซ้ือแต่ละรายจะแตกต่างกนั
ตามราคาขายวตัถุดิบท่ีผูจ้ดัจ  าหน่ายแต่ละรายเสนอมาซ่ึงบริษทัจะได้รับใบเสนอราคาวตัถุดิบจากผูจ้ดั
จ  าหน่ายแต่ละรายทุกเดือน  

ในการจดัหาวตัถุดิบนั้น บริษทัจะให้ความส าคญักบัคุณภาพวตัถุดิบเป็นอย่างมาก ทั้งน้ี วตัถุดิบท่ี
สั่งซ้ือจะต้องอยู่ในระดับมาตรฐานตามท่ีก าหนดไว ้โดยบริษทัจะด าเนินการตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบ
เบ้ืองตน้จากใบรับรองคุณภาพวตัถุดิบจากผูจ้ดัจ  าหน่ายท่ีมาพร้อมกบัการน าส่งวตัถุดิบในแต่ละคร้ัง จากนั้น
บริษทัจะตดัช้ินส่วนวตัถุดิบไปตรวจสอบว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีผูจ้ดัจ  าหน่ายแจง้ไวต้ามใบรับรอง
หรือไม่ โดยมีระยะเวลาการสั่งซ้ือสินคา้ประมาณ 1 - 2 วนั  

ในการคดัเลือกผูข้ายวตัถุดิบนั้น บริษทัจะท าการประเมินผูข้ายวตัถุดิบวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมินของ
บริษทัหรือไม่ แลว้จึงรวบรวมรายช่ือผูท่ี้ผา่นประเมินไวใ้นรายช่ือผูข้ายวตัถุดิบ จากนั้น เม่ือจะมีการสั่งซ้ือ
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วตัถุดิบดงักล่าว จะท าการเทียบราคาจากผูข้ายวตัถุดิบในรายช่ือท่ีรวบรวมไวอ้ยา่งนอ้ย 2 ราย แลว้จึงท าการ
คดัเลือกผูข้ายวตัถุดิบท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด โดยบริษทัจะท าการประเมินผูข้ายวตัถุดิบทุกปี ปีละคร้ัง 
   
  4.3.5.ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

บริษทัตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดล้อมและมีมาตรการในการป้องกนัปัญหา
มลภาวะต่างๆ เพื่อใหแ้น่ใจวา่การผลิตของบริษทัจะไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีบริษทั
ยงัไดจ้ดัสรรงบประมาณในการดูแลส่ิงแวดลอ้มอย่างเพียงพอ โดยไดส้ร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสียภายในโรงงาน 
และไดว้า่จา้งบริษทัภายนอก เขา้มาจดัการและก าจดัของเสียจากกระบวนการผลิตของบริษทั เช่น น ้ ามนัใช้
แลว้ ภาชนะปนเป้ือน และกากตะกอนจากการบ าบดัน ้าเสีย เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี บริษทัยงัไดรั้บการรับรองการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทัตามมาตรฐานสากล ISO 
14001:2004 เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2551 และยงัไดรั้บเกียรติบตัรการเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมท่ี
ด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม ในโครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม กระทรวง
อุตสาหกรรม และใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 3 จากการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ มีมาตรการประเมินผล และทบทวนเพื่อการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และไดรั้บรางวลั CSR DIW จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม เม่ือเดือนกนัยายนปี 2556 ซ่ึงเทียบเท่ากบั ISO 26000 เป็นการพฒันาโรงงาน
อุตสาหกรรมใหมี้ความรับผดิชอบร่วมกนัของสังคม 

 
4.4 งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ 

แม่พิมพ์ส าหรับผลิตงานเพื่อจ าหน่ายให้กับลูกค้า โดยมีมูลค่าจ่ายล่วงหน้า 9,060,600 บาท 
เน่ืองมาจากการท าขอ้ตกลงในการช าระค่าสินคา้มีการแบ่งจ่ายเป็นงวด โดยงวดสุดทา้ยคืออนุมติัช้ินงานเพื่อ
ท าการผลิต 
 

  



 
 

 36 

5. ปัจจัยความเส่ียง 
 ปัจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษทัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและผล
ประกอบการของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั และแนวทางในการป้องกนัความเส่ียง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

5.1. ความเส่ียงจากการพึง่พงิอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 ในปี 2557 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และแม่พิมพใ์ห้กบัลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
ซ่ึงประกอบดว้ยอุตสาหกรรมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตเ์ท่ากบั  356.89 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ  97.91  ของรายไดจ้ากการขายและให้บริการทั้งหมด ท าให้บริษทัมีความเส่ียงท่ีจะสูญเสียรายไดห้าก
อุตสาหกรรมยานยนตมี์การชะลอตวัลง เช่น ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมรถยนตปี์ 2557 มียอดการผลิตรวม 
1.88 ล้านคนั  ซ่ึงลดลงจากปี 2556 ท่ีมียอดการผลิตรวม 2.46 ล้านคนั ลดลงคิดเป็นร้อยละ 23.5 อนั
เน่ืองมาจากยอดขายในประเทศท่ีลดลง 33.7% และจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั อย่างไรก็ตาม บริษทั
ออกแบบสายการผลิตให้มีความยืดหยุน่ สามารถผลิตช้ินงานไดห้ลากหลาย และยงัมีการเพิ่มเคร่ืองจกัรใน
การผลิตให้หลากหลายมากข้ึน จึงมีความสามารถในการผลิตสินคา้ให้กบัอุตสาหกรรมอ่ืนเพื่อทดแทนยอด
สั่งซ้ือท่ีลดลงจากอุตสาหกรรมยานยนตไ์ด ้

ท่ีมา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

5.2. ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 
บริษทัประกอบธุรกิจในลกัษณะผลิตสินคา้ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ โดยในปี 2557 บริษทัมีลูกคา้ราย

ใหญ่ซ่ึงมีสัดส่วนยอดขายต่อรายไดจ้ากการขายรวมมากกวา่ร้อยละ 10 จ านวน 3  ราย คิดเป็นสัดส่วนรายได้
เท่ากบัร้อยละ 50.95  ของรายได้จากการขายและให้บริการทั้งหมด โดยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 
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บริษทัมีรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ท่ีมียอดขายสูงสุด 10 อนัดบัแรก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ร้อยละ 80.16 ร้อยละ 
72.04 และร้อยละ 82.94 ของรายได้จากการขายและให้บริการทั้งหมด ท าให้รายได้ของบริษทัอาจไดรั้บ
ผลกระทบหากกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงนโยบายในซ้ือสินคา้ของบริษทั 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวได้มีการซ้ือสินค้าบริษัทอย่างต่อเน่ืองมาเป็นระยะ
เวลานาน โดยบริษทัมีการประสานงานกบัลูกคา้อย่างสม ่าเสมอเพื่อท่ีจะทราบแนวโน้มการเปล่ียนแปลง
ค าสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีการประมาณการณ์ยอดผลิตล่วงหน้าให้แก่บริษทัเป็นเวลา
ประมาณ 1 เดือน จึงท าใหบ้ริษทัสามารถคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของยอดสั่งซ้ือจากลูกคา้แต่ละรายไดใ้น
ระดบัหน่ึง อีกทั้ง บริษทัมีการก าหนดนโยบายดา้นสัดส่วนของยอดขายต่อลูกคา้แต่ละรายตอ้งไม่เกินร้อยละ 
30 ของยอดขายรวม เพื่อป้องกนัผลกระทบต่อรายไดห้ากมีการเปล่ียนแปลงยอดผลิตของลูกคา้รายใหญ่ 

 

5.3. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 
บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตช้ินส่วนเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองจกัรกลเกษตรและอ่ืนๆ ซ่ึงต้องใช้อลูมิเนียมแท่งเป็นวตัถุดิบหลกัซ่ึงโดยคิดเป็น
สัดส่วนของตน้ทุนขายในปี 2557 ประมาณร้อยละ 30.45  ของตน้ทุนขายและให้บริการทั้งหมด โดยในช่วง
ตั้งแต่ปี 2548 ราคาอลูมิเนียมมีความผนัผวนมากข้ึน โดยจะเห็นไดจ้ากราคาอลูมิเนียมในตลาดโลกท่ีเพิ่มข้ึน
จาก 1,731 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตันในเดือนมิถุนายน 2548 เป็น 3,071 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตนัในเดือน
กรกฎาคม 2551 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 77.40 ในช่วงเวลาดงักล่าว ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบหลกั
เป็นผลมาจากภาวะราคาตลาดโลกตามอุปสงคแ์ละอุปทานของผูผ้ลิตและผูใ้ชโ้ลหะทัว่โลก และปัจจยัอ่ืนๆ 
ท่ีมีผลกระทบต่อราคา เช่น อตัราแลกเปล่ียน อตัราภาษีน าเขา้ เป็นตน้ โดยในเดือนธันวาคม 2557 ราคา
อลูมิเนียมในตลาดโลกเท่ากบั 1909 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตนั 

ราคาอลูมิเนียมระหว่างเดือนมกราคม 2543 – เดือนธันวาคม 2556 

 
             ท่ีมา: Monthly world prices of commodities and indices, World Bank 
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ทั้งน้ี บริษทัมีการตกลงกบัลูกคา้บางรายให้สามารถเปล่ียนแปลงราคาของสินคา้ให้สอดคลอ้งกบั
ราคาวตัถุดิบได ้เม่ือราคาวตัถุดิบเพิ่มข้ึนจนถึงระดบัตามท่ีตกลงไว ้หรือมีการทบทวนราคาขายเป็นระยะตาม
รอบเวลาท่ีก าหนด อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจมีความเส่ียงในกรณีท่ี ไม่สามารถปรับราคาสินคา้ให้สอดคลอ้ง
กบัราคาวตัถุดิบท่ีเปล่ียนไปไดท้ั้งหมด เช่น ราคาของวตัถุดิบมิไดเ้ปล่ียนแปลงจนถึงระดบัท่ีก าหนดไว ้หรือ
ตน้ทุนในการผลิตเพิ่มข้ึนในขณะท่ียงัไม่ถึงรอบระยะเวลาทบทวนราคาขาย ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การติดตาม
ความเคล่ือนไหวราคาอลูมิเนียมในตลาดอยา่งใกลชิ้ด  เพื่อป้องกนัผลกระทบจากความผนัผวนดงักล่าว 

ในดา้นของการสั่งซ้ืออลูมิเนียมซ่ึงวตัถุดิบหลกัในการผลิตนั้น บริษทัได้มีการวางแผนการสั่งซ้ือ
วตัถุดิบล่วงหน้าตามแผนการผลิตของบริษัท นอกจากน้ีบริษทัได้คัดเลือกผูจ้ ัดจ าหน่ายอลูมิเนียมท่ีมี
คุณสมบติัและคุณภาพตามความตอ้งการในการผลิตไวท้ั้งส้ิน 7 ราย เพื่อกระจายการสั่งซ้ือในแต่ละงวด เป็น
การลดความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิต 

 

5.4. ความเส่ียงจากการทีแ่ม่พมิพ์ทีเ่ป็นกรรมสิทธ์ิของลูกค้าเส่ือมสภาพ 

เน่ืองจากแม่พิมพท่ี์บริษทัใช้ผลิตช้ินงานมีทั้งส่วนท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัและเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของลูกคา้ซ่ึงแม่พิมพท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของลูกคา้นั้นตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากลูกคา้ก่อนท่ีจะสามารถท าการ
ซ่อมแซมหรือจดัท าใหม่ไดห้ากแม่พิมพด์งักล่าวเส่ือมสภาพและบริษทัด าเนินการผลิตช้ินงานดงักล่าวต่อไป
เพื่อรักษาสัมพนัธภาพกบัลูกคา้บริษทัจะมีตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนจากการตกแต่งช้ินงานเพิ่มเติมหรือช้ินงานท่ีไม่ได้
คุณภาพ ซ่ึงหากบริษทัใช้เวลาในการซ่อมแซมหรือจดัท าแม่พิมพใ์หม่ล่าชา้ เน่ืองจากลูกคา้ใชเ้วลานานใน
การอนุมติัหรือผูรั้บจา้งท าแม่พิมพ์จดัท าได้ช้าก็ตาม จะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัได ้
อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดก้ าหนดอายกุารใชง้านของแม่พิมพแ์ละจะท าการติดต่อเจรจากบัลูกคา้ก่อนท่ีแม่พิมพ์
จะหมดสภาพ เพื่อใหลู้กคา้ทราบเง่ือนไขดงักล่าวและประมาณการณ์ระยะเวลาในการจดัท าแม่พิมพใ์หม่ใน
ส่วนท่ีลูกคา้อาจมีความล่าชา้ในการอนุมติัการจดัท าแม่พิมพใ์หม่ 

 

5.5. ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารและบุคลากรทีม่ีประสบการณ์และความสามารถ 
ธุรกิจของบริษทัเป็นธุรกิจท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรใน

การด าเนินงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการออกแบบแม่พิมพ ์ซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นไปได้
ในการผลิต คุณภาพของช้ินงาน และของเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการผลิต ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ และความ
ช านาญเฉพาะด้านของบุคลการเป็นหลกั โดยเฉพาะวิศวกรผูเ้ช่ียวชาญในด้านการออกแบบแม่พิมพ์ท่ีมี
ประสบการณ์ การสูญเสียบุคลากรเหล่าน้ีย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและความสามารถในการ
แข่งขนัของบริษทั ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัมีบุคลากรท่ีมีความรู้และทกัษะในการออกแบบ
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แม่พิมพจ์  านวน 9 คน โดยมีระยะเวลาในการท างานกบับริษทัเฉล่ียกวา่ 6 ปี และมีประสบการณ์ท างานดา้น
แม่พิมพเ์ฉล่ียมากกวา่ 15 ปี  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีการมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการท างานให้แก่ผูบ้ริหารท่าน
อ่ืน และพนักงานแต่ละฝ่ายงานอย่างชัดเจน มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลและฐานขอ้มูลท่ีดี ตลอดจนมีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมพนกังานใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจดา้นคุณภาพและมาตรฐานการตรวจสอบต่างๆ และส่งพนกังาน
เขา้รับการอบรมภายนอก เป็นการลงทุนดา้นการพฒันาบุคลากรของบริษทั ให้มีความรู้ความเขา้ใจในการ
ด าเนินงานของบริษทัเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะความรู้และทกัษะในการออกแบบแม่พิมพ ์ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัการ
ให้มีการถ่ายทอดความรู้ทั้งในหน่วยงานและจดัให้มีการฝึกอบรมภายนอกบริษทั ซ่ึงสามารถลดความเส่ียง
จากการพึ่งพิงผูบ้ริหารและบุคลากรหลกัของบริษทัได ้

 

5.6. ความเส่ียงจากการควบคุมคุณภาพ 

คุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส าคญัในอุตสาหกรรมการยานยนต์ท่ีผูผ้ลิตรถยนต์และ
รถจกัรยานยนตใ์หค้วามส าคญัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากจะมีผลโดยตรงทั้งดา้นช่ือเสียงและยอดขายของผูผ้ลิต
รถยนต์และรถจกัรยานยนตด์งักล่าวโดยตรง  ซ่ึงความผิดพลาดในดา้นคุณภาพนั้น อาจท าให้บริษทัสูญเสีย
ลูกคา้ และอาจถูกยกเลิกสัญญาหากไม่สามารถผลิตผลิตภณัฑ์ได้ตามมาตรฐาน ซ่ึงจะกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานและความน่าเช่ือถือของบริษัทในอุตสาหกรรม ด้วยเหตุน้ีบริษัทจึงได้ตั้ งเป้าหมายท่ีจะลด
ขอ้ผิดพลาดในดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์โดยก าหนด KPI ดา้นของเสียอยา่งชดัเจน อีกทั้งบริษทัไดเ้นน้ถึง
ความส าคญัด้านคุณภาพโดยได้ลงทุนในอุปกรณ์ส าหรับตรวจสอบและควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานตามท่ีลูกคา้ก าหนดไว ้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ นอกจากน้ีบริษทัได้รับการรับรอง
ระบบมาตรฐานคุณภาพ  ISO/TS 16949 ในปี 2548  

 

5.7.  ความเส่ียงจากการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศและการเปลีย่นแปลงนโยบายของรัฐบาล 
เน่ืองจากบริษทัท าธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์ บริษทัจึงอาจได้รับ

ผลกระทบทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบจากการเปล่ียนแปลงของภาษีศุลกากรและการกีดกนัทางการคา้ เช่น 
การเปล่ียนแปลงภาษีน าเขา้ของช้ินส่วนยานยนตจ์ะกระทบความสามารถของบริษทัในการแข่งขนักบัผูผ้ลิต
จากต่างประเทศ ยกตวัอย่างเช่น การลดภาษีน าเขา้ช้ินส่วนอาจท าให้คู่แข่งต่างประเทศสามารถแข่งขนักบั
บริษทัทางด้านราคาและตน้ทุนได้มากข้ึน ทั้งน้ี ในปัจจุบนัรัฐบาลได้มีการตกลงกบัประเทศในอาเซียน
เก่ียวกับการเปิดเสรีของอุตสาหกรรมรถยนต์ภายใต้สนธิสัญญาการเปิดเสรีทางการค้า AFTA ภายใต้
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ขอ้ตกลงสิทธิพิเศษทางภาษีปกติ (CEPT) ซ่ึงการเปิดเสรีภายใตร้ะบบ AFTA ท าให้ภาษีศุลกากรส าหรับ
ช้ินส่วนรถยนตท่ี์ผลิตภายในอาเซียน ลดเหลือร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 5 และคาดวา่จะท าให้ประเทศคู่คา้ภายใน
อาเซียนใช้ประโยชน์ทางภาษีน้ีเพื่อเพิ่มการคา้ระหว่างกัน นอกจากน้ี การวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ในปี 2558 จะท าให้อตัราภาษี
ระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกลดลงเหลือร้อยละ 0 ซ่ึงแมว้่ามาตรการน้ีจะช่วยบริษทัในดา้นการส่งออก
สินคา้ไปขายในประเทศคู่คา้ภายในอาเซียน แต่ในทางกลบักนัคู่แข่งจากต่างประเทศก็สามารถเขา้มาแข่งขนั
ในประเทศไทยไดเ้พิ่มมากข้ึน  นอกจากน้ีความไม่แน่นอนทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความต่อเน่ืองของนโยบาย รวมทั้งปัญหาอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในช่วง
ปลายปี 2554 อาจส่งผลถึงการตดัสินใจในการลงทุน หรือยา้ยฐานการผลิตไปในประเทศท่ีมีเสถียรภาพสูง
กวา่ หรือมีตน้ทุนการผลิตท่ีต ่ากวา่ อีกทั้ง ปัจจุบนัรัฐบาลไดมี้นโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์
อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นโครงการลดภาษีส าหรับรถยนต์อีโคคาร์ รถยนต์พลงังานร่วมท่ีให้ก๊าชเอ็นจีวี
ร่วมกบัน ้ ามนั รถยนตไ์ฮบริด และรถยนตท่ี์ใช้แก๊สโซฮอล์อี 85 เป็นตน้ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อทิศทางของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยในระยะยาว  ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงในนโยบายดงักล่าว จะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทั อย่างไรก็ตาม บริษทัไดมุ้่งเน้นในการ
พฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และทกัษะของบุคคลากรอย่าง เช่น การส่งบุคลากรเขา้ร่วมอบรมสัมมนา
ต่างๆ รวมทั้ งบริษทัยงัได้จัดตั้ งศูนย์การเรียนรู้ภายในบริษัท เพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านเทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต และใหเ้กิดการเรียนรู้ การพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขนัและเตรียมความพร้อมส าหรับภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน และสามารถรองรับการผลิต
ของกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายมากข้ึน  

 

5.8. ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน 
ปัจจุบนัสถานประกอบการต่างๆมีการแข่งขนัในการจา้งแรงงานท่ีมีทกัษะ ท าให้บริษทัมีความเส่ียง

ท่ีจะขาดแคลนแรงงานในการด าเนินงานหรือตอ้งวา่จา้งพนกังานในอตัราค่าตอบแทนท่ีสูง อีกทั้งนโยบาย
เพิ่มค่าแรงขั้นต ่าเป็น 300 บาท จะส่งผลให้อตัราค่าตอบแทนพนกังานโดยเฉล่ียสูงข้ึน หรืออาจจะสูญเสีย
แรงงานท่ีมีทกัษะได ้ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานของบริษทั อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนับริษทั
ไดค้  านึงถึงสวสัดิภาพของพนกังาน โดยมีสวสัดิการต่างๆ เช่น โรงอาหาร ค่าอาหารกลางวนั ค่าเดินทาง และ
รถรับส่งพนักงาน เป็นตน้ เพื่อป้องกนัการเคล่ือนยา้ยแรงงานโดยเฉพาะแรงงานท่ีใช้ทกัษะซ่ึงเป็นก าลงั
ส าคญัของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัยงัสามารถวา่จา้งสถานประกอบการอ่ืนในการด าเนินงานท่ีตอ้งใชแ้รงงานเป็น
หลกั เช่น งานตกแต่งช้ินงาน เป็นตน้ เพื่อเพิ่มความยดืหยุน่ในการผลิตและลดผลกระทบจากการแข่งขนัดา้น
แรงงาน 
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5.9. ความเส่ียงจากการทีก่ลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ท าธุรกจิทีใ่กล้เคียงกบัธุรกจิของบริษัท 

เน่ืองจากกลุ่มป่ินทอง ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั ในสัดส่วนร้อยละ 35.29 ของทุนจดทะเบียน
ช าระแลว้      ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2558 ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนต์
เช่นเดียวกบับริษทั ดงัน้ี 

 
ช่ือ ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ฟุตาบะ เจทีดบับลิว(ประเทศไทย) 
จ ากดั 

ผลิตช้ินส่วนวสัดุ และส่วนประกอบส าหรับแม่พิมพ์
โลหะ 

บริษทั เอก็ซ์เซลเมทลัฟอจจ้ิง จ  ากดั ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรงทุก
ชนิด โดยการป้ัมช้ินงาน 

บริษทั จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด)์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายสายไฟแบบมว้นกลบัไดแ้ละสปริง
ส าหรับเคร่ืองดูดฝุ่ น 

บริษทั ไทยอินดสัเตรียลพาร์ท จ ากดั ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ช้ินส่วนยาน
ยนตด์ว้ยการข้ึนรูปดว้ยวธีิอดัดว้ยความร้อน (Hot 
Forging) และอดัแบบเยน็ (Stamping) 

บริษทั จุฑาวรรณ เมทลัแล็บ จ ากดั ชุบแขง็โลหะทุกชนิด 
บริษทั เอส.เค.เจ เมตลั อินดสัตรีส์ จ  ากดั ผลิตเพลา และลวดสแตนเลส 
บริษทั อาร์คิเทค็ เมทลั เวร์ิค จ ากดั ออกแบบและผลิตผลิตภณัฑ์สแตนเลส 

 

เน่ืองจากบริษทัในกลุ่มป่ินทองมีกระบวนการผลิตและใชว้ตัถุดิบท่ีแตกต่างจากของบริษทั ซ่ึงแต่ละ
กระบวนการจะมีความเหมาะสมกบัประเภทของช้ินงานท่ีต่างกนั และไดช้ิ้นงานท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างกนั 
จึงไม่มีความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัดงักล่าวจะมีการด าเนินงานท่ีแข่งขนักบับริษทั แต่เป็นการสนบัสนุนกนัใน
ดา้นการเปิดโอกาสให้ไดพ้บปะลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการกลุ่มบริษทัดงักล่าวและมีความสนใจผลิตผลิตภณัฑ์ท่ี
บริษทัด าเนินการอยู ่เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหก้บับริษทัดว้ย 
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6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 
6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
ช่ือบริษทัภาษาไทย  : บริษทั ซงัโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือบริษทัภาษาองักฤษ  : Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited 
เลขทะเบียนบริษทัท่ี  : 0107552000235 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนอลูมิเนียมฉีดข้ึนรูปและช้ินส่วน

สังกะสีฉีดข้ึนรูป 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 3/14 หมู่ 2 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้น 

ค่าย จงัหวดัระยอง 21120 
โทรศพัท ์  : 038-961-877-80 
โทรสาร    : 038-961-624 
Homepage   : www.sankothai.net 
ทุนจดทะเบียน   : 113,000,000 บาท 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้  : 111,138,579.00 บาท 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  : 0.50 บาท 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์02- 229-2800 โทรสาร. 02-654-5642 

ผูส้อบบญัชี    บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั 
100/19 ชั้นท่ี 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

ท่ีปรึกษากฎหมาย   บริษทั เอเค แอนด ์เอ ท่ีปรึกษากฎหมาย จ ากดั 
ส านกังานใหญ่ 80/2 ตรอกเสถียร ถนนตะนาว  
แขวงศาลเจา้พอ่เสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศพัท ์02-622-0200 โทรสาร 02-622-0199 

 
 

http://www.sankothai.net/
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7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น  
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
1) หุ้นสามัญของบริษัท 

บริษทัมีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 113,000,000 บาท (หน่ึงร้อยสิบสามล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 226,000,000 หุน้ (สองร้อยยีสิ่บหกลา้นหุน้) มูลค่าหุน้ท่ีตราไวเ้ท่ากบัหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค)์ 
โดยปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้เท่ากบั 111,138,579.00 บาท (หน่ึงร้อยสิบเอ็ดลา้นหน่ึงแสนสามหม่ืน
แปดพนัหา้ร้อยเจด็สิบเกา้บาทถว้น) 

2) ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2555 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2555 ไดมี้มติอนุมติัการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ประเภทระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียน
มือไดใ้ห้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทั (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) จ านวน 6,000,000 หน่วย ซ่ึงจะท า
การจดัสรรพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชนทัว่ไปในคร้ังน้ีโดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทต่อ
หน่วย และใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น (เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิ
ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนด) มีการก าหนดเง่ือนไขในการใชสิ้ทธิ โดยนบัจากวนัท่ีออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 0.5 ปี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิคร้ังแรกไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 ของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บการจดัสรรจากบริษทั และในทุก ๆ 12 
เดือน หลงัจากการใชสิ้ทธิคร้ังแรก ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ร้อยละ 75 
และ ร้อยละ 100 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั 
ตามล าดบั ซ่ึงจะท าให้ทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ของบริษทัเท่ากบั 113,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุ้น
สามญัทั้งหมด 226,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
แก่ประชาชนทัว่ไปในคร้ังน้ีและการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่กรรมการและพนกังานของ
บริษทัทั้งหมด 
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7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีม่ีช่ือปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2557 
ประกอบด้วย 

 

ล าดับ รายช่ือ 
ณ วนัที ่30 ธันวาคม 

2557 
จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มป่ินทอง1/ 

- บริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จ ากดั 
- บริษทั โกลบอล เรียลลิต้ี จ  ากดั 
- บริษทั เจทีดบับลิว แอซ็เซท จ ากดั 
- นายพีระ ปัทมวรกุลชยั 
- นายนาโอะฮิโร ฮามาดา 
- นางสมศรี ดวงประทีป 
- นายสุเรนทร์ สุวรรณวงศกิ์จ 
- นายสมชาย เบญ็จาศิริโรจน์ 
- นางสาวอรุณี เล่ือมประพางกลู 
- นางนภาพร กาญจนทวี 
- นายสุขชาย ววิฒันวุฒิวงศ์ 
- นายพีร์ ปัทมวรกุลชยั 
- นางสาวนานา ปัทมวรกุลชยั 
- นายชนินทร์ ผูพ้ิพฒัน์หิรัญกุล 
- นางสาวเกสรา ผูพ้ิพฒัน์หิรัญกุล 
- นายอ านวย สามพนัพว่ง 

78,433,258 
30,004,200 
20,000,000 
16,579,200 
5,000,000 
2,100,000 
2,049,658 
1,100,000 
500,000 
200,000 
200,000 
200,000 
100,000 
150,200 
100,000 
100,000 
50,000 

35.29 
 
 

2 กลุ่มนายมาซามิ คัตซูโมโต 
- นายมาซามิ คตัซูโมโต 
- นายชิเกฮิโร คตัซูโมโต 

24,050,200 
24,050,000 

200 

10.82 
 

3 บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เพือ่ผู้ฝาก 

10,104,200 4.55 

4 นายอนุชา แสงเจริญวนากุล 8,521,500 3.83 
5 นายพรชัย ฐาปนพงศ์พนัธ์ุ 3,061,700 1.38 
6 นางสุพชิฌาย์ วาสประเสริฐสุข 3,000,000 1.35 
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ล าดับ รายช่ือ 
ณ วนัที ่30 ธันวาคม 

2557 
จ านวนหุ้น ร้อยละ 

7 นายกษม ศิริรังสรรค์กุล 2,801,200 1.26 
8 นายธนพล ฟูศรีเจริญ 2,181,600 0.98 
9 นายอมร เสริฐสอน 2,117,100 0.95 
10 อืน่ๆ 88,006,400 39.59 

รวม 222,277,158 100.00 
 
หมายเหตุ: 1/กลุ่มป่ินทอง อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มตระกลูปัทมวรกุลชยั โดยมีผูถื้อหุน้หลกั

ประกอบดว้ย นายพีระ ปัทมวรกุลชยั นายพีร์ ปัทมวรกุลชยั และนางสาวนานา ปัทมวรกุลชยั 
ประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจเหล็กและโลหะ ธุรกิจช้ินส่วนส าหรับภาคอุตสาหกรรม และ
ธุรกิจขนส่งและรถเช่า 

  

 

8.นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ

หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส ารองต่างๆ ทั้ งหมดแล้ว ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลนั้ นจะต้องไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจ าเป็น ความเหมาะสมอ่ืนใดใน
อนาคต และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
เห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งน้ี การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น มติ
คณะกรรมการบริษทัซ่ึงพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลตอ้งน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติั ยกเวน้ 
กรณีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัให้ด าเนินการได ้เม่ือเห็นวา่บริษทัมี
ก าไรสมควรพอท่ีจะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทั แลว้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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9. โครงสร้างการจัดการ    
    9.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 มีจ  านวนทั้งส้ิน 8 ท่าน ซ่ึงประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนคร้ังการ
ประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าร่วมประชุม 

1. นายมาซามิ  คตัซูโมโต ประธานกรรมการ 8 8 

2. นายนาโอะฮิโร/1 ฮามาดา กรรมการ 8 8 
3. นายรัฐวฒัน์  ศุขสายชล กรรมการ 8 8 
4. นางสมศรี/1 ดวงประทีป กรรมการ 8 8 
5. นายยทุธนา/2 แต่งปางทอง กรรมการ 8 2 

6. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต ์
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

8 8 

7. นายนิพนัธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม 
กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 
8 7 

8. นายสันติ เนียมนิล กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

8 7 

 หมายเหตุ  1/นางสมศรี ดวงประทีป และนายนาโอะฮิโร ฮามาดา เป็นกรรมการท่ีเป็นตวัแทนจาก
กลุ่มป่ินทอง 
2/นายยทุธนา แต่ปางทอง ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 
6/2557 ในวนัศุกร์ ท่ี 8 สิงหาคม 2557 

  โดยมีนางสาวสกุลทิพย ์ห่อมณีท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

 

กรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั คือ นายมาซามิ คตัซูโมโต และนายนาโอะฮิโร ฮามาดา ลงลายมือ
ช่ือร่วมกนัเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทั และใหน้ายมาซามิ คตัซูโมโต และนายนาโอะฮิโร 
ฮามาดา คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกนักบันายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล ร่วมกนัเป็นสองคนและประทบัตรา
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ส าคญัของบริษทัในเอกสารต่างๆท่ีใชย้ืน่ต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ สมาคม สถาบนั 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจ  านวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ซ่ึงประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนคร้ังการ
ประชุม 

จ านวนคร้ังที่เข้า
ร่วมประชุม 

นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต*์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 8 8 
นายนิพนัธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการตรวจสอบ 8 7 
นายสันติ เนียมนิล กรรมการตรวจสอบ 8 7 

หมายเหตุ : *นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะ
สามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้โดยส าเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาตรี 
สาขาบญัชี และประกาศนียบตัรขั้นสูงทางการสอบบญัชี และมีประสบการณ์ท างานในดา้นการเป็นท่ีปรึกษา
ทางดา้นบญัชี เช่น เป็นท่ีปรึกษาทางดา้นบญัชีให้แก่บริษทั เอสซี ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จ  ากดั และบริษทั ไอซ่ิน 
คลทัช์ ดิสค ์เป็นตน้ 

โดยมีการแต่งตั้งนางสาวดวงใจ มุ่งหมายผล มาท าหนา้ท่ีเป็นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 9.2 คณะผู้บริหาร 

คณะผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจ  านวนทั้งส้ิน 5 ท่าน ซ่ึงประกอบดว้ย 
ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

นายมาซามิ คตัซูโมโต ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
นายรัฐวฒัน์  ศุขสายชล รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 

นายชิเกฮิโร คตัซูโมโต ท่ีปรึกษาดา้นการขายและการตลาด  
นายประถม  ต่อฑีฆะ ผูอ้  านวยการฝ่ายโรงงาน  
นายเกียรติภูมิ  ภูมินนัท ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการขายและการตลาด  

 
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
1. เป็นผูบ้ริหารจดัการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของ

บริษทั 
2. ด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดรั้บมอบหมาย 
3. มีอ านาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง ก าหนดอตัราค่าจา้ง ใหบ้  าเหน็จรางวลั ปรับข้ึน

เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังานทั้งหมดของบริษทัตั้งแต่ต าแหน่งรองประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารลงไป 

4. มีอ านาจพิจารณาอนุมติัรายการกูย้มืเงินระยะสั้น ภายในวงเงินส าหรับแต่ละรายการท่ีไม่เกิน 20 
ลา้นบาทต่อปี  

5. มีอ านาจแก่การด าเนินการใดๆในการบริหารกิจการของบริษทัตามปกติและอนัจ าเป็นแก่การ
บริหารกิจการของบริษทัเป็นการทัว่ไป ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) การขายและการใหบ้ริการ เช่น การอนุมติัการขายสินคา้ การอนุมติัใหท้  าสัญญารับจา้งท า
ของตามปกติธุรกิจ เป็นตน้ ภายในวงเงินต่อลูกคา้รายละไม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อเดือน 

2) การจดัซ้ือวตัถุดิบ ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อรายต่อเดือน 
3) การวา่จา้งท าของ เช่น แม่พิมพ ์เป็นตน้ ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อรายต่อเดือน 
4) การวา่จา้งช่วง ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาทต่อรายต่อเดือน 
5) การใชจ่้ายเงินในการบริหารงานทุกประเภทท่ีเป็นค่าใชจ่้ายในการผลิตอ่ืนๆ ไม่เกิน 2 ลา้น

บาทต่อรายต่อเดือน 
6) การอนุมติัการซ่อมแซมเคร่ืองจกัร/สาธารณูปโภคต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาท

ต่อรายต่อเดือน 
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7) การเช่าเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ในการผลิต/ค่าเช่ารถขนส่งพนกังาน/ค่าเช่ารถขนส่งสินคา้/วสัดุ
อุปกรณ์/เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ รวมถึงการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ ภายในวงเงินไม่เกิน 1 
แสนบาทต่อรายต่อเดือน 

8) มีอ านาจอนุมติั การด าเนินการใดๆ ในลกัษณะเป็นการลงทุนในโครงการท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาระบบการผลิตหรือซ้ือเคร่ืองจกัร ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 7 ลา้นบาทต่อปี 

6. มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและ
ผลประโยชน์ของบริษทั และเพื่อรักษาระเบียบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 

7. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษทัต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและ
เป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

8. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินงาน 
9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นคราวๆไป 

การอนุมติัเพื่อด าเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหารให้ด าเนินการเพื่อ
เขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการด าเนินการเพื่อเขา้ท ารายการท่ีท าให้ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารหรือผูรั้บมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสามารถด าเนินการอนุมติัเพื่อเขา้ท า
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบั
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงการอนุมติัด าเนินการเพื่อเขา้ท ารายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ และสอบทานรายการดังกล่าวโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยก าหนด  

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
1. เสนอแผนและแนวทางการบริหารใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและคณะกรรมการบริษทั

พิจารณา 
2. วางแผนและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและบริหารงานและบริษทัตามแผนงานและ

งบประมาณ 
3. สรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอเจา้หนา้ท่ีบริหารและคณะกรรมการบริษทั 
4. ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษทัหรือกิจการอ่ืนๆตามท่ีประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทัก าหนด 
5. รับมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในการจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง 

ก าหนดอตัราค่าจา้ง ใหบ้  าเหน็จรางวลั ปรับข้ึนเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังาน
ทั้งหมดของบริษทัในต าแหน่งต ่ากวา่ระดบัรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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6. รับมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในการอนุมติัการจดัซ้ือจดัจา้งซ่ึงทรัพยสิ์นและ
บริการเพื่อประโยชน์ของบริษทั 

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดงักล่าวขา้งตน้
นั้นตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี รองประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารไม่มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ใน/หรือเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทั และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีจะท าข้ึนกบับริษทัและบริษทัยอ่ย 
(ถา้มี) ในกรณีดงักล่าว ให้รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารน าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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คณะกรรมการบริษัท 

เลขานุการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  ยม ซ ม ิค  ซูโมโ  

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  ยร  ว ฒ   ศขุ  ยช  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผู้อ านวยการฝ่ายขายและ
การตลาด 

  ยเกียร ิภมูิ ภมูิ   ท  

ผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน
  ยประถม  ่อทีฆะ 

ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
ว่ ง 

ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด 

  ยชิเกฮิโร ค  ซูโมโ  

ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

  ยร  ว ฒ   ศขุ  ยช  

แผ ก
วิศวกรรม 

แผ ก 
ฉี ผ ิ ภ ณฑ  

แผ ก 
ซ่อมบ  รุง 

แผ ก 
 กแ ่งชิ ้ง  
  

แผ ก 
 Machining 

แผ กควบคมุแ ะ
ประก  คณุภทพ 

แผ กว งแผ ก ร
ผ ิ แ ะจ   ่ง 

แผ กเทคโ โ ยี
  ร  เทศ 

แผ ก 
วิจ ยแ ะพ ฒ   

แผ กธุรก รแ ะ
แผ กบคุค  

แผ ก ่ิงแว  ้อม 
ชีวอ  ม ย แ ะ
คว มป อ ภ ย 

แผ กชมุช 
  มพ  ธ  

แผ ก 
จ  ซือ้ 

แผ ก 
ค  ง ิ ค้  

แผ ก 
ก รเงิ  

แผ ก 
บ ญชี 

ที่ปรึกษาด้านบัญชี 
  ยภ คิ  วิรุ หก ุ 

แผ กข ยแ ะ
ก ร     

แผ ก 
บ ญชี ้ ท ุ 
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9.3 เลขานุการบริษัท  
   คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้นางสาวสกุลทิพย ์ห่อมณี ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการ
บริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 18 กนัยายน 2552 โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฎในเอกสารแนบ 1 
 
 9.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
      1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 ไดมี้มติอนุมติัการ

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
รายนามคณะกรรมการ จ านวนค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 
     ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 
5,000 บาทต่อคร้ัง 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
     ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
     ค่าตอบแทนรายเดือน 

 
5,000 บาทต่อคร้ัง 
  5,000 บาทต่อเดือน 

ในปี 2557 ประกอบดว้ยเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม ดงัน้ี 

ช่ือ - สกุล 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ตามจ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม  
ค่าตอบแทนราย

เดือน 

 
รวม คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นายมาซามิ คตัซูโมโต 40,000 - - 40,000 
2. นายนาโอะฮิโร ฮามาดา 40,000 - - 40,000 
3. นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล 40,000 - - 40,000 
4. นางสมศรี ดวงประทีป 40,000 - - 40,000 
5. นายยทุธนา    แต่ปางทอง 10,000 - - 10,000 
6. นางสาววลยัภรณ์   กณิกนนัต์ กณิกนนัต ์- 40,000 60,000 100,000 
7. นายนิพนัธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม - 35,000 60,000 95,000 

8. นายสันติ เนียมนิล - 35,000 60,000 95,000 
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ข. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
  ในปี 2557 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสั ใหก้บัผูบ้ริหาร
จ านวน 5 ราย รวมทั้งส้ิน 9.62 ลา้นบาท 

2. ค่าตอบแทนอืน่ทีไ่ม่ใช่ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อืน่ๆ 
ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2555 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2555 ไดมี้มติอนุมติัการออก

และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ประเภทระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียน
มือได ้ (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั จ านวน 6,000,000 หน่วย ซ่ึงจะท า
การจดัสรรพร้อมกบัการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนทัว่ไปในคร้ังน้ีโดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทต่อ
หน่วย และใบส าคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิ 0.50 บาท ต่อหุ้น (เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิ
ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนด) และมีมติอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับ
พิจารณาจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัแต่ละรายท่ีไดรั้บ
จดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ
จ านวน 3 ท่าน โดยมีมติก าหนดค่าตอบแทนพิเศษใหท้่านละ 50,000 บาท โดยจะท าการจ่ายใหภ้ายหลงัจาก
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 

ทั้งน้ี รายละเอียดของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัของบริษทั มีดงัน้ี  

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนใบส าคัญ
แสดงสิทธิทีไ่ด้รับ
จัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละของจ านวน
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่

จัดสรรให้แก่
กรรมการและ

พนักงาน (ร้อยละ) 

1. นายมาซามิ คตัซูโมโต ประธานกรรมการ / 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

600,000 10.00 

2. นายนาโอะฮิโร ฮามาดา กรรมการบริษทั 200,000 3.33 
3. นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล กรรมการบริษทั / รอง

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
600,000 10.00 

4. นายชิเกฮิโร คตัซูโมโต ท่ีปรึกษาดา้นการขายและ
การตลาด 

150,000 2.50 
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 9.5 บุคลากร  
 ดา้นบุคลากร ในปี 2557 บริษทัมีพนักงานทั้งหมด     371     คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 26 ธันวาคม 2557) 
 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน จ านวนทั้งส้ิน 84 ลา้นบาท ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา 
ค่ากะ เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง เงินโบนสั เบ้ียเล้ียง เบ้ียขยนั เป็นตน้  
 
 
 

จ านวนคน ค่าตอบแทน
พนักงาน 
(ล้านบาท) 

เฉลีย่ต่อคน 
(บาท : คน : ปี) 

พนกังานสายงานผลิต 315 59.12 187,69 
พนกังานสายงานบริหารและสนบัสนุน 56 25.35 452,75 

รวม (คน) 371 84.48 227,703 
หมายเหตุ: พนกังานสายการผลิต ไดแ้ก่ DI FS MC QC PC MT WH 
 
การเปล่ียนแปลงดา้นแรงงานในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา 
 จ านวนบุคลากร ปี 2555 จ านวน 443 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2555) 
 จ านวนบุคลากร ปี 2556 จ านวน 398 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2556) 
 จ านวนบุคลากร ปี 2557 จ านวน 371 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557) 
 
ขอ้พิพาทดา้นแรงงานในปี 2557  –ไม่มี- 
 

ดา้นการพิจารณาปรับผลตอบแทน ปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ใชผ้ลการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี มา
ใช้ในการเป็นหลกัเกณฑ์ในการปรับผลตอบแทนประจ าปี เพื่อเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจ และ ตอบแทนการ
ท างานของพนกังาน  

ดา้นสวสัดิการพนกังาน บริษทัฯ จดัให้มี ค่ากะ ค่าความร้อน (เงินช่วยเหลือส าหรับพนกังานควบคุมเตา
หลอมและเคร่ืองจกัรท่ีมีความร้อน) เบ้ียขยนั การตรวจสุขภาพประจ าปี เคร่ืองแบบ เงินช่วยเหลือ กรณีพนกังาน
สมรส คลอดบุตร บุคคลในครอบครัวเสียชีวติ กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน สวสัดิการรักษาพยาบาล (ประกนั
กลุ่ม) และค่าของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยเขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยใน และ บริษทัฯ ยงัสนับสนุนให้มีการจดัตั้ ง 
สหกรณ์ออมทรัพยซ์งัโกะไทย เพื่อส่งเสริมการออม และการช่วยเหลือกนัของพนกังาน 
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ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนให้พนกังานไดพ้ฒันา ทั้งในสายงานและอาชีพท่ี
ท าอยู่ พฒันาคุณธรรม ยกระดบัจิตใจ และสร้างความสุขในการท างาน ผา่นกิจกรรมและการอบรม สัมนา อาทิ
เช่น 

1. การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ บริษทัฯ จดัให้มีการอบรม เพื่อให้พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ 

เก่ียวกบัองค์กร สิทธิ สวสัดิการต่างๆ ในการเป็นพนักงานของบริษทัฯ มาตรฐานการท างาน 

และมาตรฐานดา้นความปลอดภยัในการท างาน รวมถึงวฒันธรรมต่างๆ ภายในองคก์ร และยงัมี

การประเมินผลการปฏิบติังานระหว่างทดลองงาน เพื่อ เป็นการติดตามความลงตวั และการ

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัองคก์ร และหนา้ท่ีของพนกังานใหม่ 

2. การพฒันาทกัษะ และความรู้ในงาน ผ่านกระบวนการอบรม และ กระบวนการสอนงาน ตาม

หนา้ท่ี (On the job training) โดยใชร้ะบบพี่เล้ียง (Coaching) 

3. พฒันาความสามารถตามลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ (Functional Expertise) เพื่อให้พนกังานมี

ความรู้ และมีความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ สามารถสอนงานต่อให้ผูอ่ื้นได ้และสามารถ

เติบโตในสายงานของตนได ้(Career Path) 

4. พฒันาบุคลากร ตามวฒันธรรมองค์กร (Core Values) บริษทัฯ ได้จดักิจกรรมส่งเสริมให้

พนกังานมีพฤติกรรมพึงประสงคต์ามกรอบของวฒันธรรมองคก์ร ดงัน้ี  

  การคิดเชิงนวตักรรม (Innovation) 

  การท างานเชิงรุก (Proactive Working) 

  ความมุ่งมัน่สู่ความส าเร็จ (Achievement Orientation) 

  มีความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์าร ( Sense of Belonging) 

 นอกจากน้ี ยงัจดัให้มีแผนงานกิจกรรมตามโครงการ Happy Workplace เพื่อส่งเสริม

ใหคุ้ณภาพชีวติของพนกังานใหส้ามารถท างานและใชชี้วติอยา่งมีความสุขอีกดว้ย 
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10. การก ากบัดูแลกจิการ 
  10.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดย
เช่ือวา่ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีแสดงถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
ซ่ึงช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย อนัจะ
น าไปสู่การเพิ่มมูลค่าและการเติบโตของบริษทัในระยะยาวอยา่งย ัง่ยืน บริษทัไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ืองใน
การส่งเสริมให้มีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมุ่งหวงัให้คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษทั 
พฒันาระดบัการก ากบัดูแลกิจการและปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ให้สอดคลอ้งกบัแนวทางท่ี
เป็นมาตรฐานสากล โดยน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
มาก าหนดเป็นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และก าหนดใหมี้การติดตามเพื่อปรับปรุงนโยบาย
ดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีแนวปฏิบติัซ่ึงครอบคลุม
หลกัการ 5 หมวด ดงัต่อไปน้ี 

 
1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

บริษทัไดต้ระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น  โดยไม่กระท าการใดๆท่ีเป็นการละเมิด
หรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้  รวมถึงส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุ้น 
ไดแ้ก่  การซ้ือขายหรือการโอนหุ้น  การมีส่วนแบ่งในก าไรของบริษทั  การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทั
อย่างเพียงพอ  การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อแต่งตั้ งหรือถอดถอน
กรรมการ  แต่งตั้งผูส้อบบญัชี  และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือ
การแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 

บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมถึงนกัลงทุนสถาบนั ในการเขา้
ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยบรษทัคดัเลือกสถานท่ีจดัการประชุมซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนเขา้ถึงและเพียงพอ
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถเดินทางเขา้ร่วมการประชุมไดอ้ย่างสะดวก บริษทัมีการให้ขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ี 
และวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมแก่ผูถื้อหุ้นเป็น
การล่วงหนา้ และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีใชใ้นการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ   
บริษทัมีการอ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ี และ
ส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งค  าถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
ได้  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าและมีโอกาสเสนอวาระการประชุมก่อนวนัประชุม   
รวมถึงมีสิทธิมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม 
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2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั  

บริษทัมีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหาร  ผู ้
ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้นต่างชาติ  และผูถื้อหุ้นส่วนน้อย   และสร้างความมัน่ใจให้กบัผูถื้อหุ้นว่า
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการไดดู้แลให้การใช้เงินของผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งเหมาะสม ดว้ยเช่ือวา่เป็นปัจจยั
ส าคญัต่อความมัน่ใจในการลงทุนกบับริษทั  โดยคณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บ
การปฏิบติั และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอยา่งเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดักระบวนการประชุมผูถื้อหุน้ในลกัษณะท่ีสนบัสนุนให้มีการปฏิบติัต่อผู ้
ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหนา้ในเวลาอนัสมควร  รวมถึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้
ประชุมดว้ยตนเอง  สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได ้

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และแจง้แนวทางดงักล่าวใหทุ้กคนในองคก์รถือปฏิบติั 

3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  และประสาน
ประโยชน์ร่วมกนัอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มมัน่ใจว่าสิทธิดงักล่าวได้รับการคุม้ครอง  
และปฏิบติัดว้ยดี โดยไดก้ าหนดเป็นแนวทางท่ีตอ้งปฏิบติัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่
ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน “ข้อพึงปฏิบัติและจริยธรรมทางธุรกิจ” พร้อมทั้ งเผยแพร่และรณรงค์ให้
คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผูป้ฏิบติังาน ยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัในการด าเนินงาน และถือเป็น
ภาระหนา้ท่ีท่ีส าคญัของทุกคน 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส  

บริษทัให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและ
ขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มี
ความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ 

ด้วยบริษัทเช่ือว่าคุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเร่ืองท่ีผู ้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้
ความส าคญั  คณะกรรมการบริษทั จึงดูแลเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ ขอ้มูลท่ีแสดงในรายงานทางการเงินมี
ความถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีท่ี
เป็นอิสระ โดยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระเป็นผูรั้บผิดชอบ
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ดูแลเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน  ทั้งน้ีรายงานของคณะกรรมการ
บริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบ  และรายงานของผูส้อบบญัชี  มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทส าคญัในการก ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
คณะกรรมการบริษทั มีความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการบริษทั มีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุ้นโดยรวม  จึงจดัให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจดัการท่ีชัดเจน  และดูแลให้บริษทั มีระบบงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ได้ว่า
กิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ไดด้ าเนินไปในลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้ งในด้านทักษะ 
ประสบการณ์  ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั  รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายาม
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อเสริมสร้างใหบ้ริษทั มีคณะกรรมการท่ีเขม้แขง็ 

กระบวนการสรรหาผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั เพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง เป็นไป
อยา่งโปร่งใส  ปราศจากอิทธิพลของผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุมหรือฝ่ายจดัการ  และสร้างความมัน่ใจให้กบั
บุคคลภายนอก 

เพื่ อให้การปฏิบัติหน้า ท่ีของคณะกรรมการบริษัท  มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล  
คณะกรรมการบริษทั จึงจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าท่ี ช่วยคณะกรรมการบริษทั ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีก ากบัดูแลเก่ียวกบัความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน 
และการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และหลกัจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี   

กรรมการบริษทั ทุกคนมีความเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะ
การด าเนินธุรกิจของบริษทั  พร้อมท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตวัเองให้
ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา  กรรมการบริษทั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัและรอบคอบ  
โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกคน  โดยได้รับขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
ครบถว้น 
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10.2 คณะกรรมการชุดย่อย  
1. คณะกรรมการบริษัท 

  ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
  อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีส าคญัโดยสรุปตามมติท่ี
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2552 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2552 
1) จดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ย

ความสุจริต ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
2) มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารของบริษทั จ านวนหน่ึงใหเ้ป็นฝ่ายบริหารเพื่อ

ด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งไดเ้พื่อปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัรวมทั้งมีอ านาจแต่งตั้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะกรรมการอ่ืนๆ
ตามความเหมาะสม 

3) ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทั ควบคุมดูแลการ
บริหารและการจดัการฝ่ายบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ี
คณะกรรมการบริษทัไดใ้หไ้ว ้

4) พิจารณาทบทวนและอนุมติันโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ โครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ของบริษทั ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

5) ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
6) พิจารณาและอนุมติักิจการอ่ืนๆ ท่ีส าคญัอนัเก่ียวกบับริษทั หรือท่ีเห็นสมควรจะด าเนินการ

นั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั  

 เวน้แต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี จะกระท าไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ก่อน ทั้งน้ี เร่ืองท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
ให้กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแขง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนั้น 

(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

(ข) การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 เร่ืองต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม และจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



 
 

 60 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทั 

(ฉ) การอ่ืนใดท่ีก าหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และ/หรือ ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่าวขา้งตน้ 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ  
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
- ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
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- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
- ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีตาม

กฏบตัร (charter)  
- รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอก 
 
    10.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
    1.คณะกรรมการบริษัท  

 ส าหรับการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯไม่ไดผ้า่นการสรรหาจาก
คณะกรรมการสรรหา การสรรหากรรมการเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงจะ
พิจารณาคดัเลือกตามเกณฑคุ์ณสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัพิจารณาคดัเลือก
กรรมการจากผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีพื้นฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายดา้นซ่ึงจะส่งผลดีต่อการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ ในการใหค้  าแนะน า ขอ้คิดเห็นในเร่ืองต่างๆ ในมุมมองของผูท่ี้มีประสบการณ์ตรง มีภาวะผูน้ า 
วสิัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการท างานท่ีโปร่งใส และมีความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ จากนั้นจึงน ารายช่ือเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษทัฯ จะกระท าโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี 
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 (ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
 (ข) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษทั วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใชก้ารลงคะแนนเสียงให้แก่ผู ้

ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกนัแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะ
เห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตาม
คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 (ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้ง
ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น
ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 นอกจากน้ี ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็นจ านวนไดก้็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัสัดส่วน 1 ใน 3 
กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่ง
ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯนั้นให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนในปีหลงัๆ
ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจ
ถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้

 กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือน้อย
กวา่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมการซ่ึงตนแทนและตอ้งได้รับมติของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดของบริษทั แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  

ค านิยาม “กรรมการอสิระ” 
“กรรมการอิสระ” คือบุคคลท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ินกบัการบริหารงานบริษทัฯ และ/

หรือการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นบุคลท่ีมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ รวมทั้งญาติสนิทของบุคคลเหล่านั้น และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 
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คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

1. เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัไม่ขดัต่อกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน

ประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบั
เดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้นัจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

4. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะ
ท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุม 
ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย   

5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วมหรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้  เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร 
หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนั ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ
นั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้ง 
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8. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนิน งานของ
บริษทั 

10. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้อนุญาต
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงานลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 

11. กรรมการอิสระจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยทนัทีหากเห็นวา่มีเหตุการณ์ใดๆท่ี
อาจจะท าใหต้นตอ้งขาดคุณสมบติัความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ 
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามคุณสมบติัขา้งตน้แลว้

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมี
การตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective decision) ได ้

 
2.คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็นผูมี้อ  านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้ึน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึง
ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผู ้
มีความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน                                                                                                    
 
 10.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
   

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัเพื่อป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในบริษทั 
ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคล
อ่ืนไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และอาจเป็น
เหตุให้ส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของราคาซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 
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1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ให้รับทราบเก่ียวกับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครอง
หลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 รวมถึงบทก าหนดโทษ
ตามมาตรา 275 แห่ง พรบ.หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และตามขอ้ก าหนดของ ตลท. 

2. ก าหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ กลต. จดัส่งส าเนา
รายงานดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อ กลต. 

3. ใชบ้งัคบัเม่ือไดด้ าเนินการขายหุน้ใหส้าธารณชนเรียบร้อยแลว้ 

บริษทัได้ด าเนินการแจง้ให้ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัทราบว่า ผูบ้ริหารและพนกังานของ
บริษัทท่ีได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส าคัญ ท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยต์อ้งหลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงิน
หรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และหา้มมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน 
หากมีการกระท าท่ีฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติัดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะด าเนินการทางวนิยัเพื่อพิจารณาลงโทษตาม
สมควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา ตกัเตือนด้วยหนังสือ ตดัค่าจา้ง พกังาน เลิกจา้งโดยไม่จ่าย
ค่าชดเชย หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 
 10.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

1. ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี (Audit Fee) 

  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัการก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีปี 2556 เป็นจ านวนเงิน 650,000 บาท (หกแสนหา้หม่ืนบาท) ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 ไดมี้มติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีปี 2557  เป็น
จ านวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถว้น) 

2. ค่าบริการอ่ืน ๆ (Non Audit Fee) 

  -  ไม่มี - 
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 10.6 การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอื่น ๆ 
การเขา้ร่วมการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2557 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนคร้ังการ
ประชุม 

จ านวนคร้ังที่เข้า
ร่วมประชุม 

1. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต ์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

8 8 

2. นายนิพนัธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ
ตรวจสอบ 

8 7 

3. นายสันติ เนียมนิล กรรมการ
ตรวจสอบ 

8 7 
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11. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)  
บริษทั ซงัโกะไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจภายใตก้าร

ก ากบักิจการท่ีดียดึหลกัธรรมาภิบาล ควบคู่ไป กบัการใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม มีส านึกรับผดิชอบต่อ
สังคมอยา่งแทจ้ริง โดยค านึงถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายใน และภายนอกองคก์ร ตั้งแต่ผูถื้อ
หุน้ พนกังาน ลูกคา้ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกวา้ง ทั้งน้ีเพื่อนน าไปสู่การพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื เพื่อใหก้าร
ด าเนินกิจการขององคก์รประสบความส าเร็จ มีมาตรฐาน จึงไดก้ าหนดนโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม 
(CSR) ข้ึน และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะท างานดา้น CSR ข้ึนมาเพื่อก ากบัดูแลงานใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายฯ และแนวทางปฏิบติั ของมาตรฐาน ISO26000   ดงัต่อไปน้ี 

(1) การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
            การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม บริษทัให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนั
ทางการคา้ท่ีสุจริตและเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั และยึดถือ
กติกาของการแข่งขนัอยา่งเสมอภาค ดว้ยความเป็นธรรม ซ่ือสัตยโ์ปร่งใส ตรวจสอบได ้ทั้งน้ีบริษทัฯไดเ้ปิด
โอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ทุกระดบั มีช่องทางในการร้องเรียนถึงการฝ่าฝืนซ่ึงจรรยาบรรณหรือ
เหตุการณ์ ใดๆ ซ่ึงตระหนกัว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ หรือช่ือเสียงของบริษทัฯ ไดอ้ย่างปลอดภยั โดย
การรายงาน หรือแจ้งเบาะแส เป็น จดหมายท่ีสามารถปกปิดตวัผูร้ายงานได้ส่งตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัฯ ผูร้ายงาน หรือแจง้เบาะแสจะไดรั้บความคุม้ครองความปลอดภยั หากมีความพยายาม
ใดๆ ท่ีจะคุกคามตวัผูร้ายงาน จะถือว่าเป็นการละเมิดจรรยาบรรณ ทั้งน้ีบริษทัฯ ได้ก าหนดขอ้พึงปฏิบติั 
(Code of conduct)  ต่างๆ (รายละเอียดเพิ่มเติม ใหดู้ใน www.sankothai.net ) 

(2) การต่อต้านการทุจริต   
          ปัจจุบนับริษทัฯไดมี้การส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ  ให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ

บริษทัฯ ไม่ให้มีการเรียกรับ หรือยินยอมท่ีจะรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทาง

ธุรกิจ กบับริษทัฯรวมทั้งไม่ด าเนินการ หรือกระท าการใดๆ ท่ีเขา้ข่ายดงักล่าว และไม่เรียกร้อง ด าเนินการ 

หรือยอมรับสินบน เพื่อประโยชน์ ทั้งต่อบริษทัฯ ต่อตนเองหรือบริวาร โดยบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่นโยบาย

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง ได้รับทราบทางเว็ปไซต์ของบริษทัฯ     

นอกจากน้ี ยงัไดก้ าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง  http://www.sankothai.net  และจดัตั้งคณะกรรมการ

บริหารความ เส่ียง ในปี2558ไดด้ าเนินการอบรมให้ความรู้และแนวทางปฏิบติัตาม มาตรฐานแก่ผูบ้ริหาร 

และจะขยายผลลงไปสู่พนกังานระดบัปฏิบติัการ  

 

  

http://www.sankothai.net/
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(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
   บริษทัฯได้ตระหนักและให้ความส าคญัในกิจกรรมของบริษทัท่ีอาจมีผลกระทบต่อหลักสิทธิ

มนุษยชนในทุกๆ ดา้น โดยปฏิบติัตาม ขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีนโยบายในการใชแ้รงงานเด็ก 

แรงงานบงัคบั และไม่ให้การสนับสนุนกิจกรรมท่ีละเมิดหลกั สิทธิมนุษชน หรือการทุจริต ณ ปัจจุบนั 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะน าแนวทางท่ีเป็นบรรทดัฐานสากลมาประยุกต์และประกาศใช้อย่างเป็น ทางการให้

ครอบคลุมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน  

(4)  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
บริษทัฯ ได้ก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนในการจา้งงานอย่างเป็นธรรม และสูงกว่าท่ีกฎหมาย

ก าหนดเน่ืองจากบริษทัฯ ตั้งอยู่ ในพื้นท่ีท่ีมีเขตนิคมอุตสาหกรรมล้อมรอบ ซ่ึงมีการแข่งขนัด้านแรงงาน
ค่อนขา้งสูง และ นอกจากจะมีการจา้งงานในอตัราสูงกวา่ท่ี กฎหมายก าหนดแลว้ บริษทัฯยงัมุ่งมัน่ในการ
สร้างความสุขให้เกิดข้ึนในองคก์รดว้ยหลกัการ Happy 8 เป็นผลให้อตัราการลาออกของพนกังานลดลง ผล
การส ารวจความรู้สึก ความคิดเห็นพนกังานต่องาน บรรยากาศในการท างาน และ ต่อองค์กรดีข้ึนและไม่มี
การรวมกลุ่มกนัของพนกังานเพื่อจดัตั้งสหภาพแรงงาน จดักิจกรรมต่างๆดงัน้ี 

- กิจกรรมสัมนาการท างานเป็นทีม และการท างานร่วมกนั     

- การพฒันาความสามารถดา้นการใช ้ภาษาองักฤษ    

- สหกรณ์ออมทรัพย ์ซงัโกะไทย จ ากดั      

- อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  

- กิจกรรมวนัแห่งความปลอดภยั ( SAFETY and  ENERGY  DAY)  

(5) ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค  
             บริษทัฯ มีนโยบายเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในห่วงโซ่ธุรกิจอนัไดแ้ก่ ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ 
คู่แข่งทางการคา้ คู่คา้ พนกังาน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และไดป้ระกาศไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Ethics) 
ของบริษทัฯ (รายละเอียดเพิ่มเติม www.sankothai.net) จดักิจกรรมต่างๆดงัน้ี 

- การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื ดา้นการจดัการพลงังาน  

- การจดัการทรัพยากรในกระบวนการผลิต    

- โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว  GREEN  INDUSTRY   

- การป้องกนัและลดผลกระทบจากมลพิษ  

http://www.sankothai.net/
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- การควบคุมมลพิษ  

- คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปล่อง  

- การจดัการกากของเสีย  

- การปกป้องฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ  

(6) การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม  จดักิจกรรมต่างๆดงัน้ี 
- บทบาทในการสร้างงาน  

- การมีส่วนร่วมในชุมชน  

- โครงการ “จิตอาสาท าความสะอาดวดั”   

- โครงการ “OTOP ของดี 5 ดาว ระยอง  

              ซ่ึงรายละเอียดต่างๆ  สามารถดูไดจ้ากรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน่ ประจ าปี 2557 (SD Report -57) 
 

12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 12.1. การประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมทั้ง 3 ท่าน ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัการควบคุมภายในของบริษทั 
และพิจารณาอนุมติัตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ทั้ง 5 ส่วน ดงัน้ี 

1.  สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) 
2.  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
3. มาตรการควบคุม (Control Activities) 
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information and Communication) 
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
โดยคณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม โดย

บริษทัไดจ้ดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยรายละเอียด
ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั สามารถดูไดใ้น เอกสารแนบท่ี 3 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

นอกจากน้ีผูส้อบบญัชีของบริษทัคือ บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินรายไตร
มาสและประจ าปี 2557 ผูส้อบบญัชีของบริษทัไดท้  าการประเมินระบบบญัชีและระบบบควบคุมภายในดา้น
บญัชีของบริษทั ซ่ึงผูส้อบบญัชีได้มีการตั้งขอ้สังเกตส าหรับระบบการควบคุมภายในของบริษทัในการ
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ตรวจสอบงบการเงิน และมีการติดตามผลการแกไ้ขตามขอ้สังเกตดงักล่าว โดยสามารถสรุปประเด็นท่ีมี
สาระส าคญั ไดด้งัน้ี  

ประเด็นขอ้สังเกต ค าช้ีแจงและการด าเนินการของบริษทั 

1)บริษทัจดัเตรียมขอ้มูลและรายละเอียดประกอบยอด
คงเหลือล่าช้า  และผู ้สอบบัญชีได้รับรายละเอียด
ประกอบงบการเงินหลายคร้ัง เน่ืองจากยอดคงเหลือ
ไม่ตรงกบับญัชีแยกประเภท 

เน่ืองจากปัญหาเร่ืองของบุคลากรในหน่วยงานบญัชี 
ได้ลาออกกะทันหัน จ านวน 2  ท่ าน เ ป็นระดับ
รักษาการผู ้จ ัดการฝ่าย จ านวน 1 ท่าน และระดับ
เจ้าหน้าท่ี จ  านวน 1 ท่าน จึงส่งผลกระทบต่อการส่ง
เอกสารล่าช้า ณ ปัจจุบันได้ท าการสรรหาพนักงาน
ระดับเจา้หน้าท่ีทดแทนได้แล้ว 1 อตัรา ในส่วนของ
ระดบัผูจ้ดัการฝ่าย อยูใ่นระหว่างการสรรหา และหาก
สรรหาได้ครบ การส่งเอกสารจะเป็นไปตามเวลาท่ี
ก าหนด 

2)บริษัทมีรายการปรับปรุงบัญชีในระหว่างการ
ตรวจสอบงบการเงินเป็นจ านวนมาก โดยรายการท่ีมี
สาระส าคญัไดแ้ก่ 

- ค่าเผื่อมูลค่า สินค้าลดลง 1,374,383.85 บาท 
เน่ืองจากไดร้ายละเอียดล่าชา้ 

- ผลประโยชน์พนกังาน 2,846,67.55 บาท เน่ืองจาก
ไดร้ายละเอียดล่าชา้ 

- สิท ธิ ซ้ือหุ้น  460 ,850 .60  บาท  เ น่ืองจากได้
รายละเอียดล่าชา้ 

- เงินมัดจ ารับล่วงหน้า 540,000 บาท เน่ืองจาก
เน่ืองจากกิจการจดัประเภทผดิบญัชี 

- ค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายแม่พิมพ ์1,158,000 บาท เจา้หน้ี-
การค้า 838,000 บาท เงินส ารองจ่ายล่วงหน้า-
แม่พิมพ ์1,996,000 บาท เน่ืองจากเงินส ารองจ่าย
ล่วงหนา้ยงัไม่ไดจ่้ายเงิน 

- แม่พิมพ์ 550,000 บาท ค่าเส่ือมส้ินสินทรัพย์-
แม่พิมพ์ 234,575 บาท เน่ืองจากกิจการโอนปิด
แม่พิมพเ์ขา้สินทรัพยผ์ดิรายการ 

เน่ืองจากปัญหาเร่ืองของบุคลากรในหน่วยงานบญัชี 
ได้ลาออกกะทันหัน จ านวน 2  ท่ าน เ ป็นระดับ
รักษาการผู ้จ ัดการฝ่าย จ านวน 1 ท่าน และระดับ
เจ้าหน้าท่ี จ  านวน 1 ท่าน จึงส่งผลกระทบต่อการส่ง
เอกสารล่าช้า ณ ปัจจุบันได้ท าการสรรหาพนักงาน
ระดับเจา้หน้าท่ีทดแทนได้แล้ว 1 อตัรา ในส่วนของ
ระดบัผูจ้ดัการฝ่าย อยูใ่นระหว่างการสรรหา และหาก
สรรหาได้ครบ การส่งเอกสารจะเป็นไปตามเวลาท่ี
ก าหนด 
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ประเด็นขอ้สังเกต ค าช้ีแจงและการด าเนินการของบริษทั 
- เงินโบนัสค้างจ่าย 1,001,297.83 บาท เน่ืองจาก
กิจการประมาณการเงินโบนสัสูงไป 

รายไดอ่ื้นคา้งรับ 518,000 บาท เน่ืองจากรายไดค้า้งรับ
ค่าแม่พิมพท่ี์บนัทึกซ ้ า 

3)บริษทัอยู่ระหว่างการเก็บขอ้มูลเพื่อปรับปรุงขอ้มูล
ก าลังการผลิตปกติให้เ ป็นปัจจุบัน ซ่ึงจะต้องใช้
ระยะเวลาในการจดัท า 

1)อยูใ่นระหวา่งการปรับปรุงขอัมูลก าลงัการผลิตปกติ
ในระบบ ERP ใหถู้กตอ้ง ภายในไตรมาส 2  
2)และจะท าการสอบทาน ปืละ 1คร้้ง 
3)ท าการปรับปรับปรุงทุกคร้ังท่ีมีการเพิ่ม หรือลด
ก าลงัผลิตปกติเช่น เม่ือมีการเพิ่มเคร่ืองจกัรหลกั 

4)บริษทัมีการส่งงานระหว่างท าให้ผูรั้บจา้งผลิต โดย
ควบคุมตาม Lot การผลิตแต่ละคร้ัง แต่ผูรั้บจา้งผลิต
ไม่ไดค้วบคุมงานระหวา่งท าท่ีส่งคืนให้บริษทัตาม Lot 
การผลิตท่ีส่งให้แต่ละคร้ัง เม่ือบริษทัรับงานระหว่าง
ท าจากผูรั้บจา้งผลิต บริษทัไม่สามารถแยกได้ว่างาน
ระหว่างท าท่ีรับมาเป็นงานระหว่างท า Lot ไหน เป็น
เหตุให้บริษทักระทบยอดสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 
จึงมีทั้งปริมาณเกินและขาด เน่ืองจากงานระหวา่งท าท่ี
รับกลบัสลบั Lot กนั 

ทางบริษัทได้มีการอบรมและช้ีแจงในเ ร่ืองของ
คุณภาพช้ินงานและเร่ืองการควบคุมสินคา้คงคลงั และ 
Lot การผลิต ของผู ้รับจ้างผลิต   ในปี 2013   (ตาม
เอกสารแนบ ทาง QC )  และไดมี้การจดัท าแผนการเขา้
ไปตรวจสอบ ผูรั้บจา้งผลิต ในปี 2013 -2014  เพื่อท า
การยกระดบัและการปัญหาดงักล่าว ซ่ึงในปีน้ีบริษทัมี
แผนในการพฒันาดงัน้ี 
1. จดัท าการอบรมในเร่ืองคุณภาพ และ ระบบคงคลงั
ของทาง ผูรั้บจา้งผลิตอีกคร้ัง ในเดือน มีนาคม  2015   
2. ใหมี้การติดตามผลการยนืยนัยอดระหวา่งกนัทุก
เดือน  ระหวา่งบริษทักบัผูรั้บจา้งผลิต 
3. ใหมี้การสุ่มตรวจสอบผูรั้บจา้งผลิต เดือนละ 1 ราย
โดยเลือกหลงัจากผลการยนืยนัยอด ไม่ตรงกนั หรือท่ี
พบปัญหามากท่ีสุด 
2.3  ทางบริษทัไดจ้ดัท าระบบควบคุมกล่องใส่สินคา้ 
ระหวา่ง บริษทั กบั ลูกคา้ หรือ ผูรั้บจา้งผลิต  ซ่ึง
อาจจะไม่ครอบคลุมถึงระบบคงคลงัของกล่องใส่
สินคา้ภายในองคก์ร   
 

5)รายละเอียดยอดคงเหลือปริมาณกล่องใส่สินค้า 1)ปัจจุบนัมีการควบคุม แต่ยงัไม่รัดกุมเท่าท่ีควร ซ่ึงอยู่
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ประเด็นขอ้สังเกต ค าช้ีแจงและการด าเนินการของบริษทั 
คงเหลือ ท่ีบริษัทบันทึกเป็นอุปกรณ์โรงงานไม่ได้
จัดท าทะเบียนคุมแยกปริมาณกล่องเป็นแต่ละชนิด 
และท าการตรวจสอบสถานะของกล่องดังกล่าว ว่า
ช ารุดไม่สามารถใชง้านได ้อยูท่ี่บุคคลภายนอกหรืออยู่
ท่ีแผนกใดของกิจการ 

ระหวา่งการพฒันาระบบการควบคุม 
 2)จะด าเนินการท า Cycle Count ทุกเดือนเพื่อขอ
อนุมติัตดัจ าหน่ายยอดท่ีไม่สามารถไชง้านได ้

6)บริษทัจ าแนกรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายระหว่างกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและกิจการท่ีไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไข 

อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ ERP โดยปัจจุบนัข้อมูล
เคร่ืองจกัร Diecasting ท่ีผลิตงานถูกบนัทึกไวใ้นการ
ผลิต ทุกขั้ นตอนของ WIP แล้ว เหลือในส่วนการ
บนัทึกขอ้มูลไปยงั FG และ Sale Invoice ซ่ึงถูกก าหนด
แผน ให้แก้ไข ร่วมกบัส่วนงาน FG Barcode ภายใน
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแลว้มีความเห็นว่าบริษทัไดด้ าเนินการในการแกไ้ขตาม
ขอ้สังเกตผูส้อบบญัชีตามรายละเอียดขา้งตน้ และประเด็นท่ีอยูร่ะหวา่งการแกไ้ขนั้น ไม่มีผลกระทบต่อความ
น่าเช่ือถือของงบการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

 12.2. การประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในเร่ืองของการท าธุรกรรมกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้ งน้ีสามารถพิจารณารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบหวัขอ้15. 

 12.3.หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558 คร้ังท่ี 2/2558 ไดแ้ต่งตั้ง 

บริษทั ออดิท เฮา้ส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นส านกัตรวจสอบจากภายนอก ด ารงต าแหน่ง “ผูต้รวจสอบภายใน” ในการ
ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานและกิจกรรมทางการเงินของบริษทั ประจ าปี 2558 โดยไดม้อบหมายให ้
นายธนา วงศแ์สงนาค เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รรวจสอบภายในของบริษทั  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบริษทั ออดิท เฮา้ส์ จ  ากดั และนายธนา วงศแ์สง
นาค แลว้เห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน และเคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ การอบรม 1) Internal Quality Assessment จดัโดย สมาคม
ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 2) Audit Project Management จดัโดย สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง
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ประเทศไทย 3) Operational Auditing จดัโดย สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย4) 
ประกาศนียบตัร กฎหมายภาษีอากร จดัโดย ศาลภาษีอากรกลาง 5) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี, หลกับญัชีและ
ภาษีอากรท่ีแตกต่างจดัโดย สภาวิชาชีพบญัชีฯ 6) Thai Auditing Standards (TSA) ใหม่ ปี 2555 จดัโดย สภา
วชิาชีพบญัชีฯ 7) ภาษีอากรส าหรับธุรกรรมระหวา่งประเทศ จดัโดย สภาวชิาชีพบญัชีฯ 

 เพื่อให้มัน่ใจวา่มีการด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั และเพื่อให้ผูต้รวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 
สามารถท าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี จึงก าหนดให้ผูต้รวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัซ่ึงมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลให้มีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีดี และส าเนารายงานเรียนกรรมการผูจ้ดัการเพื่อช่วยก ากบัดูแลและสั่งการให้ผูบ้ริหารท่ี
เก่ียวขอ้งในแต่ละหน่วยงานด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะดว้ยความเรียบร้อย โดยผูต้รวจสอบ
ภายในจะรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทัจะตอ้งผ่านการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบติัของผูด้  ารง
ต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารหวัขอ้ 15. 
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13. รายการระหว่างกนั 
13.1 รายละเอยีดรายการระหว่างกนั 

 รายการระหวา่งกนักบับุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปี  2556 ถึงปี 2557 มีดงัน้ี 
บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ / 
ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหวา่งกนั 
(บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 
บริษทั จุฑาวรรณ 
จ ากดั 
: จ าหน่ายเหล็ก
สแตนเลสและ
เหล็กกลา้ 
 
 
 
  

 ค  ้าประกนัวงเงินตัว๋สัญญาใช้
เงินและวงเงินเบิกเกินบญัชี
ใหแ้ก่บริษทั 
   - วงเงินการค ้าประกนั  
   -  ค่าธรรมเนียมค ้าประกนั
วงเงิน 
      ยอดยกมาตน้งวด 
      ค่าธรรมเนียมระหวา่งงวด 
      ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
      ช าระระหวา่งงวด 
      ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 
 

17,500,000 
 
 

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

 
 
 

17,500,000 
 

 
29,726 

350,000.01 
 

320,273.98 
29,726.03 

บริษทั จุฑาวรรณ จ ากดัและบริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จ ากดั ไดท้  าการ
ค ้าประกนัวงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งินและวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึงให้แก่บริษทั โดยคิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัในอตัราร้อยละ 2 
ต่อปีของวงเงินค ้าประกนั ซ่ึงบริษทัมีความจ าเป็นในการใช้วงเงินดงักล่าว
ส าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม บริษทัจะท าการถอนการค ้ า
ประกนัเม่ือไดรั้บเง่ือนไขท่ีดีกวา่จากสถาบนัการเงิน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและพิจารณารายการดงักล่าวแลว้ มี
ความเห็นว่าการค ้ าประกนัวงเงินตัว๋สัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบญัชี
ดงักล่าวก่อใหเ้กิดผลดีกบับริษทั และมีอตัราค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสมเท่ากบั
อตัราค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป นอกจากน้ีเพื่อให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขของธนาคาร จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้มีการค ้าประกนัวงเงินส่วน
น้ี 
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ / 
ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหวา่งกนั 
(บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 
บริษทั ไทยอินดสัเตรี
ยล พาร์ท จ ากดั 
: ผลิตช้ินส่วน
อุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
ช้ินส่วนยานยนตด์ว้ย
วธีิอดัข้ึนรูป และท า
สีช้ินส่วน 
 
 
 
  

ค ้าประกนัวงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งิน
และวงเงินเบิกเกินบญัชีใหแ้ก่
บริษทั 
   - วงเงินการค ้าประกนั  
   -  ค่าธรรมเนียมค ้าประกนั
วงเงิน 
      ยอดยกมาตน้งวด 
      ค่าธรรมเนียมระหวา่งงวด 
      ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
      ช าระระหวา่งงวด 
      ยอดคงคา้งปลายงวด 
 

 
 
 

17,500,000 
 
 

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

 
 
 

17,500,000 
 

 
29,726 

350,000.01 
 

349,999.98 
29,726.03 

บริษทั จุฑาวรรณ จ ากดัและบริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จ ากดั ไดท้  าการ
ค ้าประกนัวงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งินและวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึงให้แก่บริษทั โดยคิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัในอตัราร้อยละ 2 
ต่อปีของวงเงินค ้าประกนั ซ่ึงบริษทัมีความจ าเป็นในการใช้วงเงินดงักล่าว
ส าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม บริษทัจะท าการถอนการค ้ า
ประกนัเม่ือไดรั้บเง่ือนไขท่ีดีกวา่จากสถาบนัการเงิน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและพิจารณารายการดงักล่าวแลว้ มี
ความเห็นว่าการค ้ าประกนัวงเงินตัว๋สัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบญัชี
ดงักล่าวก่อใหเ้กิดผลดีกบับริษทั และมีอตัราค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสมเท่ากบั
อตัราค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป นอกจากน้ีเพื่อให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขของธนาคาร จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้มีการค ้าประกนัวงเงินส่วน
น้ี 

บริษทัฯ ไดกู้ย้มืระยะสั้นโดย
ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินกบับริษทั 
ไทยอินดสัเตรียล จ ากดั โดยมี

 
 
 

6,000,000.00 
 
 

บริษทัไดกู้ย้มืระยะสั้นโดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน ให้แก่ บริษทั ไทยอินดสัเตรี
ยล จ ากดั อตัราดอกเบ้ีย 7.5 % ต่อปี โดยตัว๋สัญญาใชเ้งิน เลขท่ี 
SDT2557/001 ลงวนัท่ี 24 มีนาคม 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 19 กนัยายน 2557 เม่ือ
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ / 
ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหวา่งกนั 
(บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 
รายละเอียดดงัน้ี 
-ดอกเบ้ียจ่าย 
-ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 340,438.35 

35,671.23 
 
 
 

ตัว่สัญญาถึงก าหนดไดมี้การต่อตัว๋สัญญาใชเ้งิน เลขท่ี SDT2557/002 ลง
วนัท่ี 19 กนัยายน 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 19 มีนาคม 2558 อตัราดอกเบ้ีย 7%  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและพิจารณารายการดงักล่าวแลว้ มี
ความเห็นวา่กูย้ืมระยะสั้นโดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน ให้แก่ บริษทั ไทยอินดสั
เตรียล จ ากดั ดงักล่าวก่อให้เกิดผลดีกบับริษทั และมีอตัราค่าธรรมเนียมท่ี
เหมาะสมเท่ากบัอตัราค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป  

บริษทัขายสินคา้ใหบ้ริษทั ไทย
อินดสัเตรียล พาร์ท จ ากดั 
   - ยอดยกมาตน้งวด 
      ขายระหวา่งงวด 
      ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
      ช าระเงินระหวา่งงวด 
      ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 

68,398 
3,821,004 
267,470 

3,906,001 
250,871 

 
 

250,871 
1,853,901.32 
129,773.09 

2,017,596.64 
216,948.77 

บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จ ากัดได้ว่าจ้างให้บริษทัผลิตสินค้าและ
แม่พิมพต์ามการด าเนินธุรกิจปกติ โดยมีการก าหนดราคาขาย และมีเง่ือนไข
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอ่ืนๆ ตามนโยบายการท ารายการระหวา่งกนั 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและพิจารณารายการดงักล่าวแลว้ มี
ความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมควร และเป็นการท ารายการ
ทางการคา้ปกติ โดยมีการคิดก าไรขั้นตน้เท่ากบัลูกคา้ทัว่ไป 
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ / 
ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหวา่งกนั 
(บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 
บริษทัวา่จา้งบริษทั ไทยอินดสั
เตรียล พาร์ท จ ากดั ท าสีช้ินส่วน
อลูมิเนียม 
   - ยอดยกมาตน้งวด 
      ซ้ือระหวา่งงวด 
      ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
      ช าระเงินระหวา่งงวด 
      ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 
 
- 

601,790 
42,125 

561,960 
81,955 

 
 
 

81,955 
312,465.78 
21,872.60 

416,293.38 
- 

บริษทัวา่จา้งบริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จ ากดั ให้ท าสีช้ินส่วนอลูมิเนียม
ในส่วนของค าสั่งซ้ือจากบริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จ ากดัตามเง่ือนไขท่ี
ตกลงกนัไวใ้นเบ้ืองตน้ โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและพิจารณารายการดงักล่าวแลว้ มี
ความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมควร และเป็นการท ารายการ
ทางการคา้ปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากบัผูรั้บจา้งรายอ่ืน 
 

บริษทั ริกา้ เจที
ดบับลิว ฮีททรีท
เมน้ท ์จ ากดั 
: ธุรกิจชุบแขง็โลหะ 

บริษทัวา่จา้งบริษทั ริกา้ เจที
ดบับลิว ฮีททรีทเมน้ท ์จ ากดัใน
การทดลองอบเพิ่มความแขง็
ของตวัอยา่งช้ินงาน 
   -  ยอดยกมาตน้งวด 
     วา่จา้งระหวา่งงวด 
      ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
      ช าระเงินระหวา่งงวด 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

135,852 
717,833.16 
50,248.32 

781,739.09 

บริษทัวา่จา้งบริษทั ริกา้ เจทีดบับลิว ฮีททรีทเมน้ท์ จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั 
จุฑาวรรณ เมทลัแลบ จ ากดั”) ในการทดลองอบเพิ่มความแข็งของตวัอย่าง
ช้ินงาน เพื่อส่งเป็นตวัอย่างช้ินงานให้แก่ลูกค้า โดยมีราคาและเง่ือนไข
ทางการคา้ทัว่ไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและพิจารณารายการดงักล่าวแลว้ มี
ความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมควร และเป็นการท ารายการ
ทางการคา้ปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากบัผูรั้บจา้งรายอ่ืน 
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ / 
ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหวา่งกนั 
(บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 
      ยอดคงคา้งปลายงวด 135,852 122,194.39 

บริษทั อ าพน จ ากดั 
: ธุรกิจใหเ้ช่ารถยนต ์
 
 
 
  

บริษทัเช่ารถยนตจ์ากบริษทั 
อ าพน จ ากดั 
   - ค่าเช่าระหวา่งงวด 
     ยอดคงคา้งปลายงวด 
 
 

 
 

1,335,360 
- 
 
 

 
 

1,072,140 

บริษัทท าการเช่ารถยนต์จากบริษัท อ าพน จ ากัด เพื่อใช้เป็นรถรับส่ง
พนักงานจ านวน 2 คนั และรถประจ าต าแหน่งผูบ้ริหาร 2 คนั รวมจ านวน
ทั้ งส้ิน 4 คัน โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราท่ีถูกท่ีสุดเม่ือเทียบกับ
ผูป้ระกอบการอ่ืน ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีใกลเ้คียงกนั 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและพิจารณารายการดงักล่าวแลว้ มี
ความเห็นวา่รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมควร และเป็นการท ารายการเช่า
สินทรัพยป์กติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากบัผูใ้หเ้ช่ารายอ่ืน 

บริษทั จุฑาวรรณ 
เมทลั แล็บ จ ากดั 
:ธุรกิจ รับจา้งชุบแขง็
โลหะ และ เจียรกลึง 
ใสช้ินงานเหล็กทุก
ชนิด 

 
 

  บริษทัฯ ไดว้า่จา้งเพื่อท าการชุบแข็งโลหะกบับริษทั จุฑาวรรณ เมทลั แล็บ 
จ ากดั ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขการคา้เป็นไปตามลกัษณะการคา้ทัว่ไปและมี
ระยะเวลาเครดิตทางการคา้ 30 วนั 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและพิจารณารายการดงักล่าวแลว้ มี
ความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมควร และเป็นการท ารายการ
ทางการคา้ปกติ โดยมีการคิดก าไรขั้นตน้เท่ากบัลูกคา้ทัว่ไป 
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13.2 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2553 ไดก้ าหนด

มาตรการขั้นตอนการท ารายการระหวา่งกนั ดงัน้ี 
การท าธุรกรรมระหว่างบริษทั กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ จะตอ้งเป็นไปตาม

เง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปหรือเป็นธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึง
กระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลจากการมี
สถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล 
สามารถตรวจสอบได ้ไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 

 
กรณีท่ี 1  รายการระหวา่งกนัท่ีเป็นธุรกรรมปกติทางการคา้ 
เช่น รายการซ้ือขายสินค้าและบริการท่ีบริษัทเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายหรือให้บริการ เป็นต้น บริษัท

สามารถท าธุรกรรมดงักล่าวกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ได ้หากธุรกรรมดงักล่าวนั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้
ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปในลกัษณะท่ีวญิญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ย
อ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัจะจดัท าสรุปรายการดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทัรับทราบอยา่งนอ้ยรายไตรมาส 

 
กรณีท่ี 2  รายการระหวา่งกนัอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากกรณีท่ี 1 
บริษทัก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นใน

การเขา้ท ารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเง่ือนไขต่างๆว่าเป็นไปตาม
ลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติในตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอกและ
เป็นไปตามราคายุติธรรม มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ในกรณีท่ีกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระ
หรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทั้งน้ีการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัของบริษทักบับุคคล
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงจะตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย โดยการออก
เสียงในท่ีประชุมนั้นๆ กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งดูแลให้บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
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ตลาดหลกัทรัพย ์หรือของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบักบัการ
เปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทั 
นอกจากน้ี บริษทัจะมีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจ าปี หรือ สารสนเทศต่าง ๆ 
ตามขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

13.3 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
บริษทัอาจมีการท ารายการระหว่างกนักบับุคคลหรือนิติบุคคลในอนาคตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นไป

ตามลกัษณะธุรกิจการคา้ปกติโดยทัว่ไป และมีเง่ือนไขเป็นไปตามธุรกิจการคา้ปกติ และสามารถอา้งอิงได้
กบัเง่ือนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกนักบับริษทักระท ากบับุคคลภายนอก จะจดัท าสรุปรายการดงักล่าวให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบอย่างน้อยรายไตรมาส เพื่อท าการสอบทาน
รายการระหวา่งกนัโดยเปรียบเทียบราคาและเง่ือนใขการคา้กบับุคคลภายนอกเพื่อดูความเหมาะสมของราคา
และเง่ือนไขการคา้ พิจารณามูลค่าการซ้ือขายเปรียบเทียบกบัมูลค่าการซ้ือขายทั้งหมดของบริษทัและบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั และสอบถามผูบ้ริหารถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

อยา่งไรก็ตาม ส าหรับรายการระหวา่งกนัท่ีมิไดเ้ป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต บริษทั
จะจดัใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบเขา้มาสอบทานการการปฎิบติัตามหลกัเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการท า
รายการดงักล่าวก่อนท่ีบริษทัจะเขา้ท ารายการนั้น นอกจากน้ี บริษทัจะดูแลการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้า หรือ
จ าหน่ายซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั (ถา้มี) รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกับญัชี 
ทั้งน้ี ผูมี้ส่วนไดเ้สียในรายการดงักล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมติัการท ารายการนั้นๆและบริษทัจะมี
การเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีของบริษทั แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจ าปี หรือ สาระสนเทศต่าง ๆ ตามขอ้ก าหนดตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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14. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 
 14.1. รายงานงบการเงิน 
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

      
   

บาท 

 
หมายเหต ุ

 
2557   2556 

สินทรัพย์ 3 
    สินทรัพยห์มุนเวยีน 

     
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 

 

             
7,025,645.31  

 

           
20,882,978.94  

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 
 

           
49,985,286.53  

 

           
51,599,052.62  

   สินคา้คงเหลือ  7 
 

           
47,204,613.30  

 

           
41,164,595.76  

   สินทรัพยห์มนุเวยีนอ่ืน  8 
 

           
12,715,988.17  

 

           
10,088,330.81  

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 
  

         
116,931,533.31  

 

         
123,734,958.13  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
     

   เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระหลกัประกนั 9 
 

             
5,980,000.00  

 

             
5,981,000.00  

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  10 
 

         
193,425,964.01  

 

         
194,827,663.68  

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  11 
 

             
2,451,614.23  

 

             
2,850,888.81  

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 
 

           
11,108,189.15  

 

             
5,611,969.21  

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
  

             
5,097,760.55  

 

             
8,400,739.96  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
  

         
218,063,527.94  

 

         
217,672,261.66  

รวมสินทรัพย์ 
  

       
334,995,061.25  

 

       
341,407,219.79  
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บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

      
   

บาท 

 
หมายเหต ุ

 
2557 

 
2556 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3 
    หน้ีสินหมุนเวยีน 

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน 13 

 

           
56,699,262.38  

 

           
61,065,891.35  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 14 
 

           
77,856,290.72  

 

           
80,355,054.51  

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 
 

           
21,105,325.92  

 

           
23,491,830.76  

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 
 

           
21,000,000.00  

 

                              
-    

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  18 
 

           
20,806,458.25  

 

             
8,201,872.39  

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 
  

         
197,467,337.27  

 

         
173,114,649.01  

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 
 

             
4,173,864.47  

 

           
16,618,491.30  

หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 17 
 

             
2,931,106.56  

 

             
7,856,863.78  

ภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังาน 19 
 

             
2,991,186.20  

 

             
2,847,794.36  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
  

           
10,096,157.23  

 

           
27,323,149.44  

รวมหนีสิ้น 
  

         
207,563,494.50  

 

         
200,437,798.45  
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทุนเรือนหุน้ 

         ทุนจดทะเบียน  
     

หุน้สามญั 226,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท  20 
 

         
113,000,000.00  

 

         
113,000,000.00  

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 
     หุน้สามญั 222,277,158 หุน้ ในปี 2557 และ 
     หุน้สามญั 220,724,783 หุน้ ในปี 2556 ช าระเตม็

มูลค่าแลว้ 
  

         
111,138,579.00  

 

         
110,362,391.50  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 20 
 

           
32,406,239.58  

 

           
30,984,616.08  

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 
 

             
1,152,757.16  

 

                
482,417.60  

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 
     

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย  26 
 

             
2,215,417.96  

 

             
2,215,417.96  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 22 
 

         
(19,481,426.95) 

 

           
(3,075,421.80) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

         
127,431,566.75  

 

         
140,969,421.34  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

         
334,995,061.25  

 

         
341,407,219.79  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 84 

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

                    

              บาท 

          
หมาย
เหต ุ   2557   2556 

          3         

รายได้จากการขาย     4   356,887,798.03    403,435,007.61  

ตน้ทุนขาย     4, 23   (321,499,639.40)   (368,122,040.87) 

ก าไรขั้นต้น         35,388,158.63    35,312,966.74  

รายไดอ่ื้น              7,605,121.78         7,561,225.32  

ค่าใชจ่้ายในการขาย     23      (7,255,874.40)      (6,414,979.96) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      4, 23   (49,609,904.30)   (49,350,192.44) 

ตน้ทุนทางการเงิน     4, 24      (8,029,726.80)      (8,156,128.09) 
ขาดทุนก่อนภาษี
เงนิได้             (21,902,225.09)   (21,047,108.43) 

รายไดภ้าษีเงินได ้         25       5,496,219.94        6,471,457.62  

ขาดทุนส าหรับปี         (16,406,005.15)   (14,575,650.81) 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน         -   - 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม         (16,406,005.15)   (14,575,650.81) 
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ขาดทุนต่อหุ้น               

  ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน      3   
                      

(0.074)   
                      

(0.071) 

  
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
(หุน้)     3   

             
221,004,298    

             
205,204,374  

                    

  ขาดทุนต่อหุน้ปรับลด        3   
 

  
                      
(0.070) 

  
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกั (หุน้)       3   

 
  

             
208,230,649  
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บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)                         
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือ
หุ้น                           
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

                     
  

บาท 

        
  

ทุนเรือนหุน้ท่ี
ออก 

 

 ส่วนเกิน
มูลค่า  

 

 ใบส าคญั
แสดงสิทธิ  

 

 ก าไร(ขาดทุน)สะสม  

          หมายเหต ุ
 

และช าระแลว้ 
 

หุน้สามญั 
  

จดัสรรแลว้  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   รวม  
        

    
 

 
 

 
      

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556     88,000,000.00   
                       
-    

 

                       
-      2,215,417.96   20,300,229.01   110,515,646.97 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้       
           

  เพ่ิมทุนหุน้สามญั   20   
       
22,362,391.50  

 

   
30,984,616.08  

 

                       
-    

 

                         
-    

 

                               
-    

 

      
53,347,007.58  

  จ่ายเงินปันผล      22   
                          
-    

 

                       
-    

 

                       
-    

 

                         
-    

 

            
(8,800,000.00) 

 

       
(8,800,000.00) 

  ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ   21   
                          
-    

 

                       
-    

 

        
482,417.60  

 

                         
-    

 

                               
-    

 

           
482,417.60  

  ขาดทุนเบด็เสร็จรวม       
                          
-      

                       
-      

                       
-      

                         
-      

          
(14,575,650.81) 

 

     
(14,575,650.81) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 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 
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การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้                             

 
เพ่ิมทุนหุน้สามญั   20   

            
776,187.50    

     
1,421,623.50    

                       
-      

                         
-      

                                 
-    2,197,811.00 

 
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ   21   

                          
-      

                       
-      670,339.56   

                         
-      

                                 
-    670,339.56 

  ขาดทุนเบด็เสร็จรวม       
                          
-      

                       
-      

                       
-      

                         
-      

          
(16,406,005.15)   

     
(16,406,005.15) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557     111,138,579.00   32,406,239.58   1,152,757.16   2,215,417.96   
          
(19,481,426.95)   127,431,566.75 
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บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

        
     

บาท 

     
2557 

 
2556 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 
    

 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้

 
(21,902,225.09) 

 

      
(21,047,108.43) 

 
ปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน) 

    
 

   กิจกรรมด าเนินงาน 
    

  
 ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย  

 
26,149,601.24  

 
  26,366,626.92  

  
 (ก าไร)ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ 

 
(377,086.89) 

 
       126,336.88  

  
 ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้(กลบัรายการ)  

 
1,881,424.79  

 
  (6,652,643.56) 

  
 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 

 
361,958.15  

 

     
2,094,915.82  

  
 ภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังาน  

 
143,391.84  

 

     
1,205,988.84  

  
 ค่าใชจ่้ายจากการใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิ  

 
670,339.56  

 

        
482,417.60  

  
 ดอกเบ้ียรับ  

 
(139,929.27) 

 
     (179,596.74) 

  
 ดอกเบ้ียจ่าย  

 
7,028,340.65  

 

     
7,453,573.54  

 ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน  
 

13,815,814.98  
 

9,850,510.87  
 การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง  

    
  

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  
 

1,613,766.09  
 

  12,511,313.83  

  
 สินคา้คงเหลือ  

 
(7,921,442.33) 

 
    7,961,670.12  

  
 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  

 
(2,271,104.29) 

 
  11,010,483.66  

  
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  

 
5,500.00  

 
  (5,166,800.00) 

 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)  
    

  
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  

 
(2,321,987.79) 

 
(12,803,010.00) 

  
 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  

 
12,604,585.86  

 
(11,593,562.76) 

 เงินสดรับจากการด าเนินงาน  
 

15,525,132.52  
 

11,770,605.72  

  
 รับดอกเบ้ีย  

 
139,929.27  

 
       179,596.74  

  
 จ่ายภาษีเงินได ้ 

 
(1,861,020.59) 

 
  (1,921,963.51) 

 เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน  
 

13,804,041.20  
 

10,028,238.95  
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บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

        
     

บาท 

     
2557   2556 

 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน  
    

  
 เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระหลกัประกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง  

 
1,000.00  

 
(1,000.00) 

  
 ซ้ืออาคารและอุปกรณ์  

 
(19,129,021.00) 

 
(32,602,147.54) 

  
 ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

 
(162,000.00) 

 
(1,364,500.00) 

  
 เงินรับจากการขายอุปกรณ์  

 
501,542.00  

 

       
14,834,045.69  

 เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน  
 

(18,788,479.00) 
 

(19,133,601.85) 

 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ  
    

  
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง  

 
(4,366,628.97) 

 
  (4,372,602.28) 

  
 รับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
23,500,000.00  

 
- 

  
 จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
(2,500,000.00) 

 
- 

  
 จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

 
(11,977,077.16) 

 
(11,464,927.62) 

  

 เงินรับจากสญัญาขายและ
เช่าคืน  

  
4,598,376.80  

 
- 

  
 จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  

 
(13,120,260.85) 

 
(11,715,292.30) 

  
 เงินปันผลจ่าย  

 
- 

 
(8,800,000.00) 

  
 เงินรับจากการเพ่ิมทุนหุน้สามญั  

 
2,197,811.00  

 
 53,347,007.58  

  
 จ่ายดอกเบ้ีย  

 
(7,205,116.65) 

 
  (7,465,142.91) 

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ  
 

(8,872,895.83) 
 

   9,529,042.48  

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ  
 

(13,857,333.63) 
 

      423,679.57  

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี  
 

20,882,978.94  
 

   
20,459,299.37  

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี  
 

7,025,645.31  
 

   
20,882,978.94  

        รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
    

  
ส าหรับปี 2557 

    
 

- บริษทัไดท้ าสญัญาขายและเช่ากลบัคืนเคร่ืองจกัร (ดูหมายเหตุ 17) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557  

1. ข้อมูลทัว่ไป           

บริษทั ซงัโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ี
จดัตั้ งข้ึนในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2539 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะและช้ินส่วนโลหะ ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 3/14 หมู่
ท่ี 2 ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ประเทศไทย 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลาด
หลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ (mai)” 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
(“สภาวชิาชีพบญัชี”) เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดท้  าข้ึนเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงิน
ดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพื่อความสะดวกของ
ผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปล
จากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้การ
ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงาน
จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีผู ้บริหารมีความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการ
ก าหนดจ านวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ 
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน 
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หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคต 
หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใช้กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทาง
การเงิน (ปรับปรุง 2557) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ 
ดงัต่อไปน้ี 

ก) กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชท้นัทีในปี 2557 

ข) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555)  การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) 
 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ          
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 



 

 92 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 
2555) 

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 
2555) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 
2555) 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย              
และการด าเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 
2555) 

ส่วนงานด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน

บริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการ

ร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน  
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
10 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
12 

ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
13 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
17 

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
18 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 
2557) และมาตรฐาน        การรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

บริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

ก) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%202%20-web.pdf
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญาก่อสร้าง   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชน์ของพนกังาน   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา 
 
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการกูย้มื   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกิจการ   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    
 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              
ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 
 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%2020-web.pdf
http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%2021-web.pdf
http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%2024%20(ปรับปรุง%202557)_%20Up%209_1_58.pdf
http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%2038%20-web.pdf
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 
2557) 

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 
2557) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 
2557) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ        
การด าเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 
2557) 

การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร
แร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 
2557) 

ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11   การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12   การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียใน

กิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 
2557)  

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มี
ความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั
กิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 
2557)  

สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 
2557)  

 
ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรือผูถื้อหุ้น 

 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 
2557)  

 
การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตาม
รูปแบบกฎหมาย 

http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TFRS%208-web.pdf
http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TFRS%208-web.pdf
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 
2557)   

การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทาน
บริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 
2557)  

รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการ
โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 
2557)  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการ
ร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน        
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน
เฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
10 (ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
12 (ปรับปรุง 2557) 

ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
13 (ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
14  
 

ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการ
ผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและ
ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน    
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
15 (ปรับปรุง 2557)  

สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
17 (ปรับปรุง 2557) 

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
18 (ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
20 

ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิต
ส าหรับเหมืองผวิดิน 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 
2557) 

สัญญาประกนัภยั 

ฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

เกณฑ์การวดัค่าในการจัดท างบการเงิน 

นอกจากท่ีเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้อ่ืน ๆ ในสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินอ่ืน ๆ เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินใชร้าคาทุนเดิม 

รายได้ 

การขายสินคา้ 

รายไดจ้ะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมี
การควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคญัในการได้รับ
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ประโยชน์จากรายการบญัชีนั้นไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายได้และต้นทุนท่ีเกิดข้ึนได้อย่าง
น่าเช่ือถือหรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 

ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า  ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหน่ึงของค่า
เช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบญัชีท่ีมี
รายการดงักล่าว 

ตน้ทุนทางการเงิน 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในงวดท่ีค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจาก
การใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือ
เพื่อขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คง
คา้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้

บริษทัด าเนินการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ายสมทบท่ีก าหนดการจ่ายสมทบไวเ้ป็น
กองทุนโดยสินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าว
ไดรั้บเงินสมทบเขา้กองทุนจากพนกังานและบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพและภาระ
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หน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ตลอดอายุการท างานของพนกังาน โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังาน
จะไดรั้บจากการท างานให้กบับริษทัตลอดระยะเวลาท างานถึงปีท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใช้
อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าว
ค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected 
Unit Credit Method) 

เม่ือผลประโยชน์พนกังานมีการเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ
ท างานให้กบับริษทัในอดีตของพนกังานจะถูกบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้นตรง
ตามอายงุานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทัง่ผลประโยชน์ไดมี้การจ่ายจริง 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง บริษทัรับรู้
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีเกิดข้ึนในก าไรหรือ
ขาดทุนทั้งจ  านวน 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 

บริษทัรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งเป็นหน้ีสินและค่าใชจ่้าย เม่ือบริษทัยกเลิกการจา้งพนกังานหรือ
กลุ่มของพนกังานก่อนวนัเกษียณตามปกติ 

ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษี
เงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ใหรั้บรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือ
ขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตาม
บญัชีและมูลค่าฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการ
กลบัรายการโดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน   

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  บริษทัตอ้งค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึนและมี
ดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ บริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายใน
อนาคตซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษีและ
จากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยูบ่นพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐานและอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจท าให้บริษทัเปล่ียนการ
ตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้
คา้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือ
กิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษี
เงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
ส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจ
จะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืน
สินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสีย
ภาษีในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลง
เท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด  เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัและออม
ทรัพย ์ เงินฝากธนาคารท่ีมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่อง
สูง โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

บริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงิน
ลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายลูุกหน้ี 
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สินค้าคงเหลอื 

บริษทัตีราคาสินคา้คงเหลือในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า โดยวิธี
ดงัต่อไปน้ี 

งานระหว่างท าและสินคา้ส าเร็จรูป - ตีราคาตามวีธีถวัเฉล่ีย

วตัถุดิบและอะไหล่ - ตีราคาตามวิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน  
ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยูใ่น
สถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุน
สินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงระดับก าลังการผลิต
ตามปกติ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ี
จ าเป็นในการขาย 

บริษทับนัทึกค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
ดงัน้ี 

ประเภทสินทรัพย์ จ  านวนปี

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 5 - 20

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5

ยานพาหนะ 5  
ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์โรงงานประเภทแม่พิมพ์ ค  านวณจากราคาทุนโดยวิธีรับรู้ตามจ านวน
ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกับประมาณการผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับทั้งหมดจากการใช้
ประโยชน์จากแม่พิมพ ์

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงานและไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและ
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 
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การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหว่างปีบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน 
ตน้ทุนของการปรับปรุงให้ดีข้ึนท่ีส าคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย์หากมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่การปรับปรุงนั้นจะท าให้บริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมาเกินกวา่รอบ
ระยะเวลาบัญชี สินทรัพย์ท่ีได้มาจากการปรับปรุงหลักจะตัดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้
ประโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

รายการก าไรและรายการขาดทุนจากการจ าหน่ายก าหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบั
ราคาตามบญัชีและรวมไวอ้ยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยร์วมทั้งดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้ืมเพื่อใช้ในการ
ไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์า้งตน้ก่อนสินทรัพยจ์ะแลว้เสร็จถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าตดัจ าหน่าย 

ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์
ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยประมาณ 5 ปี 

ค่าตัดจ าหน่ายรวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงานและไม่มีการคิดค่าตัดจ าหน่ายส าหรับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ตน้ทุนท่ีเกิดจากการพฒันาและบ ารุงดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัผลิตภณัฑ์โปรแกรมท่ีระบุไดแ้ละมีเอกลกัษณ์ของโปรแกรมท่ีบริษทั
สามารถควบคุมไดร้วมทั้งมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกิน
กวา่ตน้ทุนส าหรับช่วงระยะเวลามากกวา่หน่ึงปี บริษทัไดบ้นัทึกตน้ทุนนั้นเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ตน้ทุนทางตรงรวมไปถึงตน้ทุนพนกังานของคณะท างานพฒันาโปรแกรมและค่าใช้จ่ายการผลิต 
(โสหุย้การผลิต) ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงไดปั้นส่วนใหอ้ยา่งเหมาะสม 

รายจ่ายเพื่อเพิ่มหรือขยายผลการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีคุณค่าเพิ่มข้ึนจาก
คุณลกัษณะท่ีก าหนดไวเ้ม่ือเร่ิมตน้ไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนเพื่อการพฒันาและบวกรวมไวใ้นตน้ทุนเม่ือ
เร่ิมตน้ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น 

การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหว่างปีบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน 
ตน้ทุนของการปรับปรุงใหดี้ข้ึนท่ีส าคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ากมีความ
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เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการปรับปรุงนั้นจะท าให้บริษัทได้ประโยชน์กลับคืนมาเกินกว่ารอบ
ระยะเวลาบญัชี  สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการปรับปรุงหลกัจะตดัจ าหน่ายตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ี
เหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

รายการก าไรและรายการขาดทุนจากการจ าหน่ายก าหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบั
ราคาตามบญัชีและรวมไวอ้ยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีขอ้
บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ
คืน 

ขาดทุนจากการด้อยค่า รับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
ของสินทรัพยแ์ลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงิน
ได ้เพื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
สินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นให้พิจารณา
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้ง
ดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการค านวณ
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่า
ตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจาก
การดอ้ยค่ามาก่อน 

สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า
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ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
มูลค่าใดจะต ่ากว่าโดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
เพื่อให้ได้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตาม
สัญญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายขุองสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะ
ต ่ากวา่ 

เงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  

ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้
พิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่วา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยจ านวน
ภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจ านวนเงินได้อย่างน่าเช่ือถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็น
นยัส าคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิด
ลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

โครงการใหสิ้ทธิซ้ือหุน้แก่พนกังานของบริษทัอนุญาตให้กรรมการและพนกังานมีสิทธิซ้ือหุ้นของ
บริษทัภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด จ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิสุทธิจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใช้
สิทธิ จะถูกรับรู้ในทุนเรือนหุน้และส่วนเกินมูลค่าหุน้เม่ือมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้แลว้ 

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีให้สิทธิแก่พนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานพร้อมๆไป
กบัการเพิ่มข้ึนในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานสามารถเขา้ใช้สิทธิได้อย่างไม่มี
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เง่ือนไข จ านวนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะทอ้นถึงจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึง
เง่ือนไขการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน 

เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลบนัทึกในงบการเงินของบริษทัในรอบระยะเวลาบญัชี
ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอ
ขายหุน้สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ขาดทุนต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารขาดทุนส าหรับปีดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของ
หุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ในระหวา่งปี สรุปไดด้งัน้ี 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 

2557 2556

ขาดทุนส าหรับปี (บาท)         (16,406,005.15)         (14,575,650.81)

หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (หุ้น)

หุน้สามญัท่ีออก ณ วนัตน้ปี              220,724,783              176,000,000

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี                     279,515                29,204,374

หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้)              221,004,298              205,204,374

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)                       (0.074)                       (0.071)

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ค านวณโดยการหาร
ขาดทุนส่วนของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่าย
แล้วในระหว่างปีบวกด้วยจ านวนหุ้นสามญัถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพื่อแปลง
สภาพหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญัโดยมิไดรั้บส่ิงตอบแทนใด ๆ ทั้งส้ิน และ
สมมติว่าผูถื้อจะแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดเป็นหุ้นสามญั เม่ือราคาตามสิทธิต ่ากว่ามูลค่า
ยติุธรรมของหุ้นสามญั อยา่งไรก็ตาม มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
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31 ธนัวาคม 2557 ต ่ากวา่ราคาตามสิทธิเป็นเหตุให้บริษทัไม่น าผลของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดมา
รวมค านวณเพื่อหาขาดทุนต่อหุน้ปรับลด 

4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรายการบญัชีและรายการคา้ส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือ
กิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/หรือมีผูบ้ริหารร่วมกนั หรือเป็นสมาชิกในครอบครัว
ท่ีใกล้ชิด รายการระหว่างกันกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัท่ีรวมไวใ้นงบ
การเงินใชร้าคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหาก
ไม่มีราคาตลาดรองรับ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

รายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

2557 2556
รายได้จากการขาย

บริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จ ากดั 1,853,901.32     3,821,003.65     
ซือ้สินค้าและบริการ

บริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จ ากดั 312,465.79        601,790.17        
บริษทั ริกา้ เจทีดบับลิว ฮีททรีทเมน้ท ์จ  ากดั 717,833.16        636,078.36        

ค่าเช่าและบริการ

บริษทั อ าพน จ ากดั 1,072,140.00     1,335,360.00     

ค่าธรรมเนียม

บริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จ ากดั 350,000.01        350,000.02        
บริษทั จุฑาวรรณ จ ากดั 350,000.01        350,000.01        

ค่าที่ปรึกษา

กรรมการ 300,000.00        -                     
ดอกเบีย้จ่าย

บริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จ ากดั 340,438.35        -                     
บริษทั เจทีดบับลิว แอ็ซเซท จ ากดั 86,301.37          -                     
กรรมการ 17,260.27          -                     

บาท
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ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีมีสาระส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 และ    2556 มีดงัน้ี   

ลูกหนีก้ารค้า

บริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จ ากดั 216,948.77          250,871.23        
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น

บริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จ ากดั -                       81,954.91          
บริษทั ริกา้ เจทีดบับลิว ฮีททรีทเมน้ท ์จ  ากดั 122,194.39          135,851.62        

เงนิกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่าย

บริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จ ากดั
เงินกูย้มื 6,000,000.00       -                     
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 35,671.23            -                     

บริษทั เจทีดบับลิว แอ็ซเซท จ ากดั
เงินกูย้มื 15,000,000.00     -                     
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 86,301.37            -                     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

บริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จ ากดั 29,726.03            29,726.03          
บริษทั จุฑาวรรณ จ ากดั 29,726.03            29,726.03          
กรรมการ 15,000.00            15,000.00          

ค่าที่ปรึกษาค้างจ่าย

กรรมการ 84,000.00            -                     

บาท
25562557

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

บาท
ยอดยกมา -                           
เพ่ิมข้ึน 23,500,000.00         
ลดลง (2,500,000.00)          
คงเหลือ 21,000,000.00         
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บริษทัมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั โดยการออกตัว๋สัญญาใช้เงิน คิด
ดอกเบ้ียอา้งอิงอตัราเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน และไม่มีหลกัประกนั 

การค า้ประกนั 
บริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จ ากดั และ บริษทั จุฑาวรรณ จ ากดั ไดร่้วมค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ
ของบริษทั โดยคิดผลตอบแทนจากการค ้าประกนั อตัราร้อยละ 2 ต่อปีของวงเงินสินเช่ือ 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,620,635.33     9,594,490.67     
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 209,601.04        119,839.00        
รวม 9,830,236.37     9,714,329.67     

บาท

 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ท่ี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบั
กรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั 

ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 จ านวนเงิน 0.49 ลา้นบาท 
และ 0.47 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษัท 
ช่ือ ประเทศ ความสมัพนัธ์

บริษทั ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ของบริษทัและผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั
บริษทั จุฑาวรรณ จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั
บริษทั อ าพน จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั ริกา้ เจทีดบับลิว ฮีททรีทเมน้ท ์จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั เจทีดบับลิว แอ็ซเซท จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

ลกัษณะความสมัพนัธ์
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หลกัเกณฑ์ในการเรียกเกบ็รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนั 

นโยบายการก าหนดราคา
มลูค่าการซ้ือขายสินคา้และบริการ ราคาตลาดเทียบเคียงกบัราคาซ้ือขายกบับุคคลภายนอก
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา
ดอกเบ้ียจ่าย อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย์

 

5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556

เงินสด 128,455.11             248,708.50           

เงินฝากธนาคาร         84,837,424.26        20,634,270.44
รวม         84,965,879.37        20,882,978.94

หัก เงินโอนผิดบญัชี       (87,926,236.78) -                        
บวก เบิกใชเ้งินโอนผิดบญัชี (ดูหมายเหตุ 14) 9,986,002.72          -                        
คงเหลือ 7,025,645.31          20,882,978.94      

บาท

เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2557 บริษทัแห่งหน่ึง (ลูกค้า) ได้โอนเงินผิดบญัชีเขา้มายงับญัชีเงินฝาก
ธนาคารของบริษทั จ านวนเงิน 87.93 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2558 บริษทัไดโ้อนเงิน
คืนแก่บริษทัดงักล่าวทั้งจ  านวน 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556
ลูกหน้ีการคา้
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 216,948.77           250,871.23           
กิจการอ่ืน 48,627,164.70      40,590,227.12      

รวม 48,844,113.47      40,841,098.35      

ลูกหน้ีอ่ืน
รายไดค้า้งรับ 253,199.00           9,407,639.00        
ลูกหน้ีอ่ืน 1,343,193.04        1,805,534.25        

รวม 1,596,392.04        11,213,173.25      
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (455,218.98)          (455,218.98)          
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,141,173.06        10,757,954.27      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 49,985,286.53      51,599,052.62      

บาท

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจ านวนเดือนท่ี
คา้งช าระไดด้งัน้ี 

2557 2556
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 216,948.77           250,871.23           

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการอื่น
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 43,291,454.58      36,508,305.15      
เกินก าหนดช าระ
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 4,855,037.72        4,053,725.51        
มากกวา่ 3 เดือนข้ึนไป 480,672.40           28,196.46             
รวม 48,627,164.70      40,590,227.12      

บาท
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7. สินค้าคงเหลอื 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556
สินคา้ส าเร็จรูป        19,001,911.39        14,136,855.37
งานระหวา่งท า        25,573,228.01        23,482,542.45
วตัถุดิบ          1,913,071.26          1,425,542.79
อะไหล่          3,820,121.64          3,341,949.36
รวม        50,308,332.30        42,386,889.97

หัก ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง (3,103,719.00) (1,222,294.21)

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ        47,204,613.30        41,164,595.76

บาท

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงมีรายการเคล่ือนไหว 
ดงัน้ี  

2557 2556

ยอดยกมา 1,222,294.21        7,874,937.77        
บวก ขาดทุนจากการลดมลูค่าสินคา้ 1,881,424.79        -                        
หัก กลบัรายการขาดทุนจากการลดมลูค่าสินคา้ -                        (6,652,643.56)       
ยอดคงเหลือ 3,103,719.00        1,222,294.21        

บาท

 

8. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 11,089,400.00      7,599,600.00        
ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอใบก ากบัภาษีและรอเครดิต 1,352,133.10        2,190,444.04        
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 274,455.07           298,286.77           
รวม 12,715,988.17      10,088,330.81      

บาท

 



 

 112 

9. เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลกัประกนั 

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 
 

สถาบนัการเงิน เงินฝากสถาบนัการเงิน ภาระหลกัประกนั หมายเหตุ 2557 2556

แห่งท่ี 1 ฝากประจ า การใชไ้ฟฟ้า 30.2 2,230,000.00        2,230,000.00        
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง

แห่งท่ี 2 ฝากประจ า เงินกูย้มื 13 3,750,000.00        3,751,000.00        

รวม 5,980,000.00        5,981,000.00        

บาท
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10. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

ท่ีดิน อาคารและ เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่งและ ยานพาหนะ สินทรัพยร์ะหวา่ง รวม
ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์โรงงาน เคร่ืองใชส้ านกังาน ก่อสร้าง

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 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         
ซ้ือ/โอนเขา้ -                            159,514.00                46,080,429.41           1,510,207.55            -                           3,898,210.40           51,648,361.36           

จ าหน่าย/โอนออก -                            (301,250.00)               (19,936,304.86)          (455,748.32)              -                           (4,157,213.90)          (24,850,517.08)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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         
ซ้ือ/โอนเขา้ 10,461,488.00           558,852.00                18,685,306.29           484,982.98               420,000.00               545,062.00              31,155,691.27           
จ าหน่าย/โอนออก -                            -                            (10,979,127.00)          (76,519.00)                -                           (568,680.00)            (11,624,326.00)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 27,902,268.68           85,227,978.86           273,349,841.76         12,636,097.59          2,134,710.09            271,075.00              401,521,971.98         

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 -                            26,479,910.01           130,705,826.36         5,202,416.51            968,775.40               -                          163,356,928.28         
ค่าเส่ือมราคา -                            2,974,832.28             20,730,508.80           2,032,603.65            113,224.24               -                          25,851,168.97           
จ าหน่าย/โอนออก -                            (294,940.00)               (5,097,871.35)            (410,669.50)              -                           -                          (5,803,480.85)            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 -                            29,159,802.29           146,338,463.81         6,824,350.66            1,081,999.64            -                          183,404,616.40         
ค่าเส่ือมราคา -                            2,933,761.72             20,522,503.41           1,956,010.17            176,051.36               -                          25,588,326.66           
จ าหน่าย/โอนออก -                            -                            (4,943,972.53)            (73,247.34)                -                           -                          (5,017,219.87)            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 -                            32,093,564.01           161,916,994.69         8,707,113.49            1,258,051.00            -                          203,975,723.19         

บาท
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ท่ีดิน อาคารและ เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่งและ ยานพาหนะ สินทรัพยร์ะหวา่ง รวม
ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์โรงงาน เคร่ืองใชส้ านกังาน ก่อสร้าง

ค่าเผือ่การด้อยค่า

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 -                            -                            1,663,410.79             -                            -                           -                          1,663,410.79             
บวก ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                            -                            2,094,915.84             -                            -                           -                          2,094,915.84             
จ าหน่าย / โอนออก -                            -                            -                            -                            -                           -                          -                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 -                            -                            3,758,326.63             -                            -                           -                          3,758,326.63             
บวก ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                            -                            361,958.15                -                            -                           -                          361,958.15                
จ าหน่าย / โอนออก -                            -                            -                            -                            -                           -                          -                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 -                            -                            4,120,284.78             -                            -                           -                          4,120,284.78             

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั             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

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน                                -                                  -               28,004,719.02                 530,793.62                340,106.61                              -               28,875,619.25
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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         

ภายใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั             27,902,268.68             53,134,414.85             72,314,236.61              3,224,803.55                239,543.15               271,075.00           157,086,341.84

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                            -                            34,998,325.68           704,180.55               637,115.94               -                                      36,339,622.17
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 27,902,268.68           53,134,414.85           107,312,562.29         3,928,984.10            876,659.09               271,075.00              193,425,964.01         

บาท
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2557 2556
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

แสดงไวใ้น

   ตน้ทุนขาย 23.54                      23.77                      

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2.05                        2.08                        

   รวม 25.59                      25.85                      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ราคาทุนก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ไดต้ดัจ  าหน่าย
ค่าเส่ือมราคาทั้งจ  านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ 58.72                      57.93                      

ลา้นบาท

อตัราค่าเช่าต่อเดือน
ผูใ้ห้เช่า ระยะเวลา (ลา้นบาท) หมายเหตุ

สญัญาเช่าพ้ืนท่ีและอุปกรณ์ บุคคลภายนอก 1 ปี 0.02                   
สญัญาเช่ายานพาหนะ บุคคลภายนอก 3 - 4 ปี 0.36                   
สญัญาเช่าอุปกรณ์โรงงาน บุคคลภายนอก 3 - 4 ปี 0.13                   

 สามารถต่อสญัญา
ไดเ้ม่ือหมดอายุ

สญัญา

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557

 

ปี 2557 บริษทัได้ท าสัญญาขายและเช่ากลบัคืนเคร่ืองจกัร มูลค่าตามบญัชี จ  านวนเงิน 5.97 ลา้น
บาท (ดูหมายเหตุ 17) 
 

บริษัทได้จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีข้ึนในภายหน้า เพื่อใช้เป็น
หลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 13 และ 16) 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ระหวา่งติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 3,082,100.00         418,500.00            3,500,600.00      
ซ้ือ/โอนเขา้ 1,708,000.00         1,364,500.00         3,072,500.00      
จ าหน่าย/โอนออก -                         (1,708,000.00)       (1,708,000.00)     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 4,790,100.00         75,000.00              4,865,100.00      
ซ้ือ/โอนเขา้ -                         162,000.00            162,000.00         
จ าหน่าย/โอนออก -                         -                         -                      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 4,790,100.00         237,000.00            5,027,100.00      

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 1,498,753.25         -                         1,498,753.25      
ค่าตดัจ าหน่าย 515,457.94            -                         515,457.94         
จ าหน่าย/โอนออก -                         -                         -                      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2,014,211.19         -                         2,014,211.19      
ค่าตดัจ าหน่าย 561,274.58            -                         561,274.58         
จ าหน่าย/โอนออก -                         -                         -                      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2,575,485.77         -                         2,575,485.77      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 2,355,638.90         75,000.00              2,430,638.90      
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 420,249.91            -                         420,249.91         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2,775,888.81         75,000.00              2,850,888.81      

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 1,913,363.92         237,000.00            2,150,363.92      
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 301,250.31            -                         301,250.31         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2,214,614.23         237,000.00            2,451,614.23      

บาท
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2557 2556

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
แสดงไวใ้นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 0.56                           0.52                           

ลา้นบาท

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ราคาทุนก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม ไดต้ดัจ  าหน่าย
ทั้งจ  านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ 1.19                           0.56                         

 

12. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14,853,717.48         9,024,543.07           

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (3,745,528.33)         (3,412,573.86)         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 11,108,189.15         5,611,969.21           

บาท

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ี
เกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 
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ณ วนัท่ี ก าไร ณ วนัท่ี ก าไร ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2556 (ขาดทุน) 31 ธนัวาคม 2556 (ขาดทุน) 31 ธนัวาคม 2557

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง 752,960.24         (564,306.14)       188,654.10           (29,451.50)        159,202.60           

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 328,361.10         241,197.77         569,558.87           85,611.88          655,170.75           
ผลขาดทุนทางภาษียกไป -                      8,266,330.10      8,266,330.10       5,773,014.03     14,039,344.13      
รวม 1,081,321.34      7,943,221.73      9,024,543.07       5,829,174.41     14,853,717.48      

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,832,959.85)    (1,579,614.01)    (3,412,573.86)      (332,954.47)      (3,745,528.33)       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (107,849.90)       107,849.90         -                       -                     -                        
รวม (1,940,809.75)    (1,471,764.11)    (3,412,573.86)      (332,954.47)      (3,745,528.33)       

บาท

 
13. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
ประกอบดว้ย 

2557 2556

เงินเบิกเกินบญัชี          4,865,637.62             873,382.61

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน        31,000,000.00        31,000,000.00

ทรัสตรี์ซีท 20,833,624.76      29,192,508.74      
รวม 56,699,262.38      61,065,891.35      

บาท
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วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย

สถาบนัการเงิน ประเภทสินเช่ือ หลกัประกนั

แห่งท่ี 1 เงินเบิกเกินบญัชี 10.00        MOR บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมี

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 16.00        MLR อยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ (ดูหมายเหตุ 10)

เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนั ตลอดจนผลประโยชน์

จากการท าประกนัอคัคีภยัส่ิงปลูกสร้างเพ่ือเป็น

หลกัประกนัสินเช่ือดงักล่าว

แห่งท่ี 2 เงินเบิกเกินบญัชี 5.00          MOR บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 แห่งเป็นผูค้  ้าประกนั
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต 30.00        MLR, SIBOR (ดูหมายเหตุ 4 และ 30.1.2)

/ทรัสตรี์ซีท/หนงัสือค ้าประกนั

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 15.00        MLR จ าน าสิทธิในการรับเงินตามบญัชีเงินฝากและ/

หรือ ตัว๋แลกเงินในสดัส่วนร้อยละ 25 ส าหรับ

วงเงินตัว๋สญัญาใชเ้งิน (ดูหมายเหตุ 9)

รวม 76.00        

อตัราดอกเบ้ีย
 (ร้อยละต่อปี)

วงเงิน
(ลา้นบาท)

 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556
เจา้หน้ีการคา้
      กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 122,194.39              217,806.53              
      กิจการอ่ืน          57,327,753.24          64,221,186.37
รวม          57,449,947.63          64,438,992.90

เจา้หน้ีอ่ืน
      ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย            9,136,618.70          14,439,199.08
      เบิกใชเ้งินโอนผิดบญัชี (ดูหมายเหตุ 5)            9,986,002.72                              -   
      เจา้หน้ีอ่ืน            1,283,721.67            1,476,862.53

รวม 20,406,343.09         15,916,061.61         

รวมทั้งหมด 77,856,290.72         80,355,054.51         

บาท
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15. หนีสิ้นส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ 2557 2556

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 16          12,430,037.81          11,962,488.14

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 17            8,675,288.11          11,529,342.62

รวม 21,105,325.92         23,491,830.76         

บาท

 

16. เงินกู้ยมืจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 16,603,902.28         28,580,979.44         

หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (12,430,037.81)       (11,962,488.14)       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน            4,173,864.47          16,618,491.30

บาท

 

รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 

วงเงิน มูลหน้ี อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย

เจา้หน้ี (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) ระยะเวลา (ร้อยละต่อปี) การช าระหน้ี

ธนาคาร         14.00             3.36 พ.ย. 2553 - ต.ค. 
2558

MLR เงินตน้พร้อมดอกเบ้ียรายเดือน ๆ ละ 0.29 ลา้นบาท เร่ิม
ช าระเดือนท่ี 7 นบัตั้งแต่การเบิกเงินกูย้มืงวดแรก

ธนาคาร         26.00             6.33 พ.ย. 2553 - ต.ค. 
2558

MLR เงินตน้พร้อมดอกเบ้ียรายเดือน ๆ ละ 0.54 ลา้นบาท เร่ิม
ช าระเดือนท่ี 7 นบัตั้งแต่การเบิกเงินกูย้มืงวดแรก

ธนาคาร         14.00             6.91 ก.ค. 2555 - มิ.ย. 
2560

MLR เงินตน้พร้อมดอกเบ้ียรายเดือน ๆ ละ 0.23 ลา้นบาท เร่ิม
ช าระเดือนท่ี 7 นบัตั้งแต่การเบิกเงินกูย้มืงวดแรก

รวม         54.00           16.60
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การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 
2556 มีดงัน้ี 

2557 2556
ยอดยกมา        28,580,979.44        40,045,907.06

เพ่ิมข้ึน -                        -                        
ลดลง (11,977,077.16)     (11,464,927.62)     
ยอดคงเหลือ 16,603,902.28      28,580,979.44      

บาท

 
บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้ในขณะท าสัญญาและท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภาย
หนา้ (ดูหมายเหตุ 10) ตลอดจนผลประโยชน์จากการท าประกนัอคัคีภยัส่ิงปลูกสร้างเพื่อใชเ้ป็น
หลกัประกนัสินเช่ือดงักล่าว 
 

17. หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

บาท

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า
สญัญาเช่าการเงิน

1        2,615,522.34 109,931.54             2,725,453.88              7,370,465.62 425,769.96             7,796,235.58       
2 - 5 270,869.88          54,696.88               325,566.76          2,612,943.73       75,235.63               2,688,179.36       

2,886,392.22       164,628.42             3,051,020.64       9,983,409.35       501,005.59             10,484,414.94     

สญัญาขายและเช่ากลบัคืน
1        6,059,765.77 389,368.19             6,449,133.96              4,158,877.00 471,907.52             4,630,784.52       

2 - 5 2,660,236.68       81,439.30               2,741,675.98       5,243,920.05       158,661.89             5,402,581.94       
8,720,002.45       470,807.49             9,190,809.94       9,402,797.05       630,569.41             10,033,366.46     

รวม
1        8,675,288.11              499,299.73        9,174,587.84      11,529,342.62              897,677.48      12,427,020.10

2 - 5        2,931,106.56              136,136.18        3,067,242.74 7,856,863.78                    233,897.52        8,090,761.30

11,606,394.67     635,435.91             12,241,830.58     19,386,206.40     1,131,575.00          20,517,781.40     

2557 2556
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บริษทัไดท้  าสัญญาเช่าการเงิน เพื่อซ้ือเคร่ืองจกัร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ส านกังาน  ก าหนดการ
ผ่อนช าระเป็นรายเดือนๆ ละ 1.14 ล้านบาท (ปี 2556: 1.00 ล้านบาท) หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี จ านวนเงิน 8.68 ล้านบาท (ปี 2556: 11.53 ล้านบาท) แสดงภายใต้หน้ีสิน
หมุนเวยีน 

ในปี 2557 บริษทัไดท้  าสัญญาขายและเช่ากลบัคืนเคร่ืองจกัร มูลค่าตามสัญญาเช่าการเงิน จ านวน
เงิน 6.36 ลา้นบาท  

18. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556

เงินรับล่วงหนา้ 19,279,980.00         7,285,040.00           

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,110,283.47           497,637.61              

รายไดรั้บล่วงหนา้ 416,194.78              419,194.78              

รวม 20,806,458.25         8,201,872.39           

บาท

 
19. ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงาน 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 
2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั 2,991,186.20              2,847,794.36        
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 2,991,186.20              2,847,794.36        

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บาท

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี
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2557 2556

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,847,794.36          1,641,805.52             
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ :
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 110,222.37             1,262,196.65             
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 30,918.17               (20,255.80)                 
ผล(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,251.30                 (35,952.01)                 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,991,186.20          2,847,794.36             

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บาท

บริษทัก าหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ซ่ึงใหสิ้ทธิแก่พนกังานท่ีเกษียณอายแุละท างานครบระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงิน
ชดเชยไม่นอ้ยกวา่อตัราเงินเดือนเดือนสุดทา้ย 300 วนั หรือ 10 เดือน 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
(แสดงดว้ยค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั) มีดงัน้ี 

พนกังานรายเดือน พนกังานรายวนั
 
อตัราคิดลด(ร้อยละ) 4.30                         4.11                         
เงินเดือนในอนาคตท่ีเพ่ิมข้ึน(ร้อยละ) 5.00                         5.00                         
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน(ร้อยละ) 0.00 - 30.00 0.00 - 50.00
เกษียณอายุ 60 ปี 60 ปี
อตัรามรณะ
อตัราการทุพพลภาพ ร้อยละ 10 ของอตัรามรณะ

ตารางมรณะปี 2551

 

20. ทุนเรือนหุ้น 

บริษทัไดน้ าหุ้นสามญัของบริษทั จ านวน 44 ลา้นหุ้น เปิดให้ประชาชนจองซ้ือหุ้นในระหวา่งวนัท่ี 
29 - 30 เมษายน 2556 และวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.30 บาท และเม่ือ
วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์จาก
การรับช าระเงินเพิ่มทุนหุน้สามญัดงักล่าวจากเดิมจ านวนเงิน 88 ลา้นบาท เป็นจ านวนเงิน 110  ลา้น
บาท และบริษทัไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุ้นเพิ่มทุน จ านวนเงิน 4.45 ลา้นบาท เป็น
รายการหกัในบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
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ต่อมาบริษทัไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรร
ใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน  (ดูหมายเหตุ 21) ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 
 

วนัท่ี * จากเดิม เป็นจ านวน

22 พฤศจิกายน 2556 724,783                       110.00                  110.36                  
28 พฤษภาคม 2557 170,950                       110.36                  110.48                  
14 พฤศจิกายน 2557 1,381,425                    110.48                  111.14                  

ทุนช าระแลว้(ลา้นบาท)จ านวนหุน้สามญั   
เพ่ิมทุน(หุน้)

 
*  วนัท่ีจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์

21. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (Employee Stock 
Option Plan: ESOP) จ  านวน 6,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั โดย
รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิมีดงัน้ี 

ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ   :  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัเพื่อจดัสรร
ใหแ้ก่กรรมการและ พนกังานของบริษทั 

ชนิด  :  ระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้

อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ  :  5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

จ านวนท่ีออกและเสนอขาย  :  6,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  : หน่วยละ 0 บาท 

อตัราการใชสิ้ทธิ  : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 
(เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
ก าหนด) 

ราคาการใชสิ้ทธิ  : 0.50 บาท ต่อหุน้ (เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีก าหนด) 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  : คร้ังท่ี 1 3 วนัหลงัจากวนัท่ีบริษทัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ครบ 0.5 ปี ใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 25 ของจ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร 
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  คร้ังท่ี 2  3 วนัหลงัจากวนัท่ีบริษทัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ครบ 1 ปี ใช้สิทธิได้ร้อยละ 25 ของจ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร 

 คร้ังท่ี 3  3 วนัหลงัจากวนัท่ีบริษทัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ครบ 1.5 ปี ใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 50 ของจ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร 

 คร้ังท่ี 4  3 วนัหลงัจากวนัท่ีบริษทัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ครบ 2 ปี ใช้สิทธิได้ร้อยละ 50 ของจ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร 

คร้ังท่ี 5  3 วนัหลงัจากวนัท่ีบริษทัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ครบ 2.5 ปี ใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 75 ของจ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร 

คร้ังท่ี 6  3 วนัหลงัจากวนัท่ีบริษทัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ครบ 3 ปี ใช้สิทธิไดร้้อยละ 75 ของจ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร 

คร้ังท่ี 7  3 วนัหลงัจากวนัท่ีบริษทัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ครบ 3.5 ปี ใช้สิทธิได้ทั้ งหมดของจ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร 

คร้ังท่ี 8  3 วนัหลงัจากวนัท่ีบริษทัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ครบ 4  ปี ใชสิ้ทธิไดท้ั้งหมดของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีไดรั้บการจดัสรร 

คร้ังท่ี 9  3 วนัหลงัจากวนัท่ีบริษทัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ครบ 4.5 ปี ใช้สิทธิได้ทั้ งหมดของจ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร 

คร้ังท่ี 10  7 วนัก่อนวนัท่ีบริษทัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ครบ 5 ปี ใชสิ้ทธิทั้งหมดของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
ไดรั้บจากการจดัสรร 
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ก าหนดระยะเวลาการใชสิ้ทธิคร้ังแรก คือ วนัที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2556 และก าหนดระยะเวลา
การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท่ี 2 - 8 พฤษภาคม 2561  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ คงเหลือ จ านวน 2.60 ลา้นหน่วย 
(ปี 2556 : 4.56 ลา้นหน่วย) 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ใบส าคญัแสดงสิทธิและ
มูลค่ายุติธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั มีดงัน้ี 

จ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิ

มูลค่ายติุธรรม
จ านวนใบส าคญั

แสดงสิทธิ
มูลค่ายติุธรรม

บาท บาท

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,560,217           5,882,679.93      -                      -                      

ออกใบส าคญัแสดงสิทธิระหวา่งปี -                      -                      6,000,000           4,920,000.00      

ใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิระหวา่งปี (1,552,425) (2,002,628.25) (724,783) (594,322.06)

ยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิระหวา่งปี (407,250) (525,352.50) (715,000) (586,300.00)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,600,542           3,354,699.18      4,560,217           3,739,377.94      

2557 2556

 

22. เงินปันผลจ่าย 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 8.80 ลา้นบาท 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 
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2557 2556

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า (6,955,741.58)       7,092,347.92        

ค่าจา้งผลิต 83,686,303.71      90,232,003.12      

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 135,581,886.98    164,795,020.90    

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 90,217,855.31      93,564,956.26      

ค่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ี 5,925,367.33        5,978,120.67        

ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ าหน่าย 26,149,601.24      26,366,626.92      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้(กลบัรายการ) 1,881,424.79        (6,652,643.56)       

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 361,958.15           2,094,915.82        

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 5,452,089.02        6,615,488.72        

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 4,031,441.96        3,653,044.00        

ค่าสาธารณูปโภค 15,943,978.48      17,121,587.06      

ค่าท่ีปรึกษา 3,686,765.93        4,134,350.77        

บาท

 

24. ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556
ดอกเบ้ียจ่าย 7,028,340.65         7,453,573.54         
ค่าธรรมเนียม 1,001,386.15         702,554.55            
รวม 8,029,726.80         8,156,128.09         

บาท

 

25. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ค านวณข้ึนใน
อตัราท่ีก าหนดโดยกรมสรรพากรจากก าไรทางบญัชีหลงัปรับปรุงเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุใน
ประมวลรัษฎากร บริษทับนัทึกภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ  านวนในแต่ละปีบญัชีและ
บนัทึกภาระส่วนท่ีคา้งจ่ายเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

การลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 
530 พ.ศ.2554 ลงวนัท่ี 14 ธันวาคม 2554 ให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 
ของก าไรสุทธิ เป็นอตัราร้อยละ 23 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม  2555 และอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมาท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัรารัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 
2557 ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นอตัราร้อยละ 20 
ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 

บริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดท่ี้ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตามค าช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีออกในปี 
2555 

รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มี
ดงัน้ี 

2557 2556

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส าหรับปีปัจจุบนั -                           -                           

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 5,496,219.94           6,471,457.62           

รายไดภ้าษีเงินได้ 5,496,219.94           6,471,457.62           

บาท
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อตัราภาษี อตัราภาษี
(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (21,902,225.09)       (21,047,108.43)    

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 4,380,445.02           20 4,209,421.69        23
รายจ่ายท่ีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี 1,181,044.55           2,881,806.11        

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 1,095,674.88           1,175,102.30        

ผลขาดทุนปีปัจจุบนั (6,657,164.45)         (8,266,330.10)      

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั -              -                           -              -                        

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 5,496,219.94           6,471,457.62        

รายไดภ้าษีเงินได้ 25 5,496,219.94           31 6,471,457.62        

2557 2556

 

26. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน
หน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

27. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบนั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
กองทุนส ารอง เ ล้ียงชีพ น้ีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารอง เ ล้ียงชีพตามข้อก าหนดของ
กระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

28. สิทธิทีไ่ด้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในการผลิต
ช้ินส่วนโลหะ ท่ีท าจากโลหะฉีดข้ึนรูป สิทธิและประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมท่ีคงเหลือ โดยไดรั้บ
สิทธิประโยชน์หลกั ๆ ดงัน้ี 

บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1090(2)/2554 ลงวนัท่ี 26 มกราคม 2554 
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- ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการอนุมติั ท่ีน าเขา้มาภายในวนัท่ี 26 
กรกฎาคม  2556 

- ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ
ส่งเสริมมีก าหนดเวลา 8 ปี  

- ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลรวม ค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้

- ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 
10 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

- ไดรั้บอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกร้อยละยี่สิบห้า
ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคา 

ในฐานะท่ีได้รับการส่งเสริม  บริษทัจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นบตัร
ส่งเสริม 

รายได้แยกตามส่วนงานธุรกิจท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
ธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริม 269,647,936.07    125,606.50          269,773,542.57     288,974,232.65   2,676,825.24     291,651,057.89   
ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม 76,298,255.46      10,816,000.00     87,114,255.46       94,893,173.72     16,890,776.00   111,783,949.72   
รวม 345,946,191.53    10,941,606.50     356,887,798.03     383,867,406.37   19,567,601.24   403,435,007.61   

บาท
2557 2556

 

 

29. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคล้องกบัรายงานภายในส าหรับใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานของผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะและช้ินส่วนโลหะ ดงันั้น 
บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
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บริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ โดยยอดขายสุทธิในประเทศและ
ต่างประเทศต่อยอดขายสุทธิรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

2557 2556
ขายในประเทศ 95.79             93.24             
ขายต่างประเทศ 4.21               6.76               

ร้อยละต่อยอดขายสุทธิรวม

 

30. ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีภาระผกูพนั ดงัต่อไปน้ี 

30.1 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญา ดงัต่อไปน้ี 

30.1.1 จ่ายช าระตามสัญญาเช่าทรัพยสิ์นกบับริษทัอ่ืน อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.51 ลา้นบาท 

30.1.2 ค่าธรรมเนียมตามสัญญาค ้ าประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้แก่บริษัทท่ี
เก่ียวขอ้งกนัสองแห่ง                   (ดูหมายเหตุ 4) 

30.1.3 สัญญาวา่จา้งที ่ปรึกษากบับริษทัอื่น มูลค ่าคงเหลือ 0.84 ลา้นบาท และอตัรา
ค่าบริการเดือนละ 0.05 ลา้นบาท  

30.1.4 สัญญาวา่จา้งบริการกบับุคคลและบริษทัอ่ืน อตัราค่าบริการเดือนละ 0.08 ลา้นบาท 

30.2 หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพื่อใช้ในการค ้าประกนัการใช้ไฟฟ้าและการช าระค่า
วสัดุก่อสร้าง จ านวนเงิน 2.23 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 9) 

 

31. การเปิดแผยเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็ง
ก าไรหรือการคา้ 

31.1. การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษานักลงทุน 
เจ้าหน้ีและความเ ช่ือมั่นของตลาดและก่อให้ เ กิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต 
คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซ่ึงบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของ
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ผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อีกทั้ งยงัก ากับดูแลระดับการ
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

31.2. นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวิธีปฏิบติัทางบญัชี การจดัประเภทสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงการวดัมูลค่า การรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่ายได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

ความเส่ียงเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีสาระส าคญัของบริษทั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

31.2.1 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดใน
อนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมี
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกู้ยืม เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่มีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด  บริษทัจึงมิไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียงไว ้

31.2.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้
และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเช่ือวา่บริษทัไม่
มีความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเป็นสาระส าคญั ดงันั้น บริษทัจึง
ไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินดงักล่าว 

31.2.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลูกหนีก้ารค้า 

บริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ โดยบริษทั
มีนโยบายการให้สินเช่ือท่ีระมดัระวงัและการก าหนดวิธีการช าระเงินจากการขาย
สินคา้และการใหบ้ริการ ดงันั้น บริษทัจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากการเรียก
ช าระหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้นเกินกวา่จ านวนท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญแลว้ 

31.3. มูลค่ายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงมีการให้สินเช่ือระยะสั้ น
และหน้ีสินทางการเงิน โดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจาก
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ธนาคาร ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราในตลาด จึงท าให้ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวไม่แตกต่างกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งเป็นสาระส าคญั 

32. การจัดประเภทรายการใหม่ 

บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจุบนั ดงัน้ี 

ก่อนจดั จดัประเภท หลงัจดั
ประเภทใหม่ ใหม่ ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 10,345,330.81          (257,000.00)              10,088,330.81          
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 8,143,739.96            257,000.00               8,400,739.96            

บาท

 

 

33. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ซงัโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
ส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้
ไดป้ฏิบติังาน            ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้น
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงิน
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและ
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการ
ประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวข้องกับการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ี
ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการ
น าเสนองบการเงินโดยรวม 
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ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษทั ซังโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เร่ืองอืน่ 

งบการเงินของบริษทั ซังโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2556 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกนั ซ่ึงแสดงความเห็น
อยา่งไม่มีเง่ือนไข โดยมีการเนน้ขอ้มูลและเหตุการณ์เก่ียวกบัการน ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษี
เงินไดม้าถือปฏิบติั ตามรายงานลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 

 

 

 

 
(นายไกรสิทธ์ิ  ศิลปมงคลกุล)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9429  
 
 
บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 25 กุมภาพนัธ์ 2558  
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14.2. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
  14.2.1. งบการเงิน 

    (ก) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบัญชีทีส่ าคัญ 
   รายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประจ าปี 2555 ถึงปี 2557 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายงานผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษทั งวดบญัชีปี 2555 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555
ซ่ึงตรวจสอบโดย บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั โดยนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 7147 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไดใ้ห้ความเห็นอยา่งไม่
มีเง่ือนไขว่า งบการเงินของบริษทัแสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

รายงานผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษทั งวดบญัชีปี 2556 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
ซ่ึงตรวจสอบโดย บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั โดยนายประวิทย ์วิวรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 4917 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไดใ้ห้ความเห็นอยา่งไม่
มีเง่ือนไขว่า งบการเงินของบริษทัแสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

รายงานผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษทั งวดบญัชีปี 2557 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
ซ่ึงตรวจสอบโดย บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั โดยนายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคงกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 9429 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไดใ้ห้ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข
วา่ งบการเงินของบริษทัแสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

สรุปรายการ ตรวจสอบแล้ว 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ส้ินสุด 31 ธ.ค. 55* ส้ินสุด 31 ธ.ค. 56 ส้ินสุด 31 ธ.ค. 57 

  จ านวน % จ านวน % 
 

จ านวน  
% 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20.46 5.89% 20.88 6.12% 7.03 2.10% 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 64.11 18.44% 51.6 15.11% 49.99 14.92% 

สินคา้คงเหลือ 42.47 12.22% 41.16 12.06% 47.20 14.09% 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 21.36 6.14% 10.35 3.03% 12.71 3.79% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 148.4 42.69% 123.99 36.32% 116.93 34.91% 
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สรุปรายการ ตรวจสอบแล้ว 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ส้ินสุด 31 ธ.ค. 55* ส้ินสุด 31 ธ.ค. 56 ส้ินสุด 31 ธ.ค. 57 

  จ านวน % จ านวน % 
 

จ านวน  
% 

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระหลกัประกนั 5.98 1.72% 5.98 1.75% 5.98 1.79% 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 190.17 54.71% 194.83 57.07% 193.43 57.74% 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2 0.58% 2.85 0.83% 2.45 0.73% 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - 5.61 1.64% 11.11 3.32% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1.05 0.30% 8.14 2.38% 5.09 1.52% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 199.2 57.31% 217.41 63.68% 218.06 65.09% 

รวมสินทรัพย์ 347.6 100.00% 341.40 100.00% 334.99 100.00% 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 

65.44 18.83% 61.07 17.89% 56.70 16.93% 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 93.17 26.80% 80.36 23.54% 77.86 23.24% 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18.4 5.29% 23.49 6.88% 21.10 6.30% 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้ง     

21.00 6.27% 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 19.8 5.70% 8.19 2.40% 20.81 6.21% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 196.81 56.62% 173.11 50.71% 197.47 58.95% 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 28.59 8.22% 16.62 4.87% 4.17 1.24% 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินระยะยาว 9.19 2.64% 7.86 2.30% 2.93 0.87% 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1.29 0.37% - - - - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1.64 0.47% 2.85 0.83% 2.99 0.89% 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 40.71 11.71% 27.33 8.01% 10.09 3.01% 

รวมหนีสิ้น 237.52 68.33% 200.44 58.71% 207.56 61.96% 

ทุนจดทะเบียน 113 32.51% 113 33.10% 113.00 33.10% 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 88 25.32% 110.36 32.33% 111.14 33.18% 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
  

30.98 9.07% 32.4 9.67% 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
  

0.48 0.14% 1.15 0.34% 
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สรุปรายการ ตรวจสอบแล้ว 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ส้ินสุด 31 ธ.ค. 55* ส้ินสุด 31 ธ.ค. 56 ส้ินสุด 31 ธ.ค. 57 

  จ านวน % จ านวน % 
 

จ านวน  
% 

ส ารองตามกฎหมาย - - 2.22 0.65% 2.22 0.66% 

ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร - - (3.08) -0.90% (19.48) -5.82% 

รวมส่วนของเจ้าของ 2.22 0.64% 140.96 41.29% 127.43 38.04% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2.22 0.64% 341.40 100.00% 334.99 100.00% 

* งบการเงินปี 2555 เน่ืองจากปี 2556 มีการบงัคบัใชม้าตรฐานบญัชีเร่ืองภาษีเงินไดผู้ส้อบบญัชีไดมี้การ
ปรับปรุงส าหรับรายการหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และภาษีเงินได ้ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขงบการเงินปี 
2554  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
  ตรวจสอบแล้ว  

สรุปรายการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 474.48 97.42% 403.44 98.16% 356.89 100.00% 

ตน้ทุนขายและบริการ (400.89) -82.31% (368.12) -89.57% (321.50) -90.08% 

ก าไรขั้นต้น 73.59 15.11% 35.32 8.59% 35.39 9.92% 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (5.8) -1.19% (6.42) -1.56% (7.26) -2.03% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (52.33) -10.74% (49.35) -12.01% (49.61) -13.90% 

ก าไรจากการด าเนินงาน 15.46 3.17% (20.45) -4.98% ( 21.48) -6.02% 

รายไดอ่ื้น 12.59 2.58% 7.56 1.84% 7.61 2.13% 

ตน้ทุนทางการเงิน (7.56) -1.55% (8.16) -1.99% (8.03) -1.99% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 20.49 4.21% (21.05) -5.12% (21.90) -6.14% 

ภาษีเงินได ้ (3.25) -0.67% 6.47 1.57% 5.50 1.54% 

ก าไรส าหรับงวด 17.24 3.54% (14.58) -3.55% ( 16.40) -4.60% 

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน - - - - - - 

ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงวด 17.24 3.54% (14.58) -3.55% ( 16.40) -4.60% 



 

 139 

  ตรวจสอบแล้ว  
สรุปรายการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 
 

 

 

 

 

 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั (หุ้น) 

176,000,00
0 

205,204,37
4 

221,004,29
8 

ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.10 (0.07) (0.074) 

ท่ีมูลค่าท่ีตราไว ้0.50 บาท/หุ้น 0.50 0.50 0.50 

  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

สรุปรายการงบกระแสเงินสด 
 ตรวจสอบแล้ว  

 ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
   

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 20.49 (21.05) (21.90) 

ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กจิกรรมด าเนินงาน    

ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 20.39 26.37 26.15 

ขาดทุน (ก าไร) จากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ 2.20 0.13 (0.38) 

หน้ีสงสัยจะสูญ 0.13 - - 

ขาดทุน (ก าไร) จากการตีมูลค่าสินคา้ลดลง 6.28 ( 6.65) 1.88 

      ขาดทุน (ก าไร) จากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 3.12 2.09 0.36 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 0.28 1.21 0.14 

ค่าใชจ่้ายจากการใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิ - 0.48 0.67 

     ดอกเบ้ียรับ (0.19) (0.18) ( 0.14) 

     ดอกเบ้ียจ่าย 7.56 8.16 7.03 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ด าเนินงาน 

60.26 10.56 13.82 
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด 
 ตรวจสอบแล้ว  

 ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557  

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง 
   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ( 6.19) 12.51 1.61 

สินคา้คงเหลือ (23.76) 7.96 (7.92) 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (11.40) 11.01 (2.27) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (0.01) (5.17) 0.01 

การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 26.24 ( 12.80) ( 2.32) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 12.08 (11.59) 12.60 

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 57.22 12.48 15.53 

รับดอกเบ้ีย 0.20 0.17 0.14 

จ่ายภาษีเงินได ้ ( 2.26) (1.92) (1.86) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 55.16 10.73 13.80 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 
   

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระค ้าประกนัเพิ่มข้ึน ( 0.79) - - 

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (46.02) (32.60) (19.13) 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1.30) (1.36) (0.16) 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1.30 14.83 0.50 

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมลงทุน ( 46.81) (19.13) (18.79) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
   

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 7.59 (4.37) ( 4.37) 

รับเงินกูย้มิระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง - - 23.50 

จ่ายช าระเงินกูย้มิระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง - - (2.50) 

รับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13.72 - - 

จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (9.64) (11.47) (11.98) 

เงินรับจากสัญญาขายและเช่าคืน - - 4.60 

จ่ายช าระเงินหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (4.28) (11.72) (13.12) 

เงินปันผลจ่าย - ( 8.80) - 
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด 
 ตรวจสอบแล้ว  

 ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557  

ดอกเบ้ีย (7.56) (8.17) (7.21) 

รับช าระค่าหุ้นสามญั - 53.35 2.20 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (0.17) 8.82 (8.87) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 8.18 0.42 (13.86) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือตน้ปี 12.28 20.46 20.88 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือส้ินปี 20.46 20.88 7.03 

 
 
ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 
 

อตัราส่วนทางการเงิน   2555 2556 2557 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.75 0.72 0.59 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.43 0.42 0.29 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.29 0.07 0.11 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 8.16 8.03 7.03 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 44.13 44.83 51.92 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 11.89 8.8 7.28 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย* วนั 30.29 40.9 50.14 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 6.4 5.08 3.68 
ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 56.29 70.81 99.18 
Cash cycle วนั 18.13 14.92 2.26 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  (Profitability ratio) 

อตัราก าไรขั้นตน้ % 15.51 8.75 9.92 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 3.26 (5.07) (3.89) 
อตัราก าไรอ่ืน % 4.21 (5.12) 2.13 
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อตัราส่วนทางการเงิน   2555 2556 2557 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 356.77 (52.47) (99) 
อตัราก าไรสุทธิ % 3.54 (3.55) (4.6) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 15.6 (10.34) (12.88) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (Efficiency ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 5.59 (4.23) (4.9) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 21.94 6.13 (8.48) 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.58 1.19 1.07 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน  (Financial policy ratio) 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 2.15 1.42 1.63 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า 6.6 1.55 4.98 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั - 
Cash basis 

เท่า 1.08 0.27 0.37 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % -    (0.6) -  
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15. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2557 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ซงัโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย)  จ  ากดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซังโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  จ  านวน 3 ท่าน ซ่ึง
เป็นคณะกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนด และแนวทางปฏิบติัท่ีดีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปัจจุบนัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบดว้ย  
 

1. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต ์   ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายสันติ เนียมนิล     กรรมการตรวจสอบ 
3. นายนิพนัธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม    กรรมการตรวจสอบ  

 
โดยปัจจุบนัมี นางสาว มลฤดี ธนะกิตติภูมิ เป็นรักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบญัชี 
2557 ไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 8 คร้ัง และในปี 2558 จนถึงวนัท่ีรายงาน 
จ านวน 2 คร้ัง รวมทั้งส้ิน 10 คร้ัง  เป็นการร่วมประชุมกบัผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน ตาม
ความเหมาะสมซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2557 โดย ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี 
และผูบ้ริหารของบริษทัฯ  เพื่อพิจารณา ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความ
เพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล ประกอบงบการเงิน นโยบายการบญัชี รวมทั้งขอ้สังเกตุจาก การ
ตรวจสอบและ สอบทาน งบการเงินของผูส้อบบญัชี  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ 
งบการเงินดงักล่าว  ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการบญัชี  มีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  รวมทั้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2. สอบทานข้อมูลการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายใน  เพื่อประเมินความเพียงพอ 
เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน อนัจะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยพิจารณาจากการสอบทานผลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในร่วมกบัผูส้อบบญัชี และ ผูต้รวจสอบภายใน ไม่พบจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องท่ี
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เป็นสาระส าคญั  มีการดูแลรักษาทรัพยสิ์นท่ีเหมาะสม และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเช่ือถือได ้นอกจากน้ีไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางท่ีก าหนด
โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยผูส้อบบญัชีและ ผู ้
ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่า บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ ผูต้รวจสอบภายใน  

 
3. สอบทานการตรวจสอบภายในโดยพิจารณา กระบวนการเร่ิมตั้งแต่การวางแผน การรายงาน 

และการติดตามผลการปฏิบติัตามค าแนะน าของ บริษทั ออดิท เฮา้ส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็น ผูต้รวจสอบ
ภายในของบริษัท  เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อีกทั้งได้พิจารณา
ทบทวนและอนุมติัการแกไ้ขกฏบตัรงานตรวจสอบภายในใหเ้หมาะสม ทนัสมยั และสอดคลอ้ง
กบัคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และได้อนุมติั
แผนการตรวจสอบประจ าปี ท่ีจดัข้ึนตามความเส่ียงระดบัองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า บริษทัฯ มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม  และมีประสิทธิผล 
เป็นไปตามมาตราฐานสากล 

 
4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงการปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดของบริษทัฯ และขอ้ผูกพนัท่ีบริษทัฯมีไวก้บับุคคลภายนอก ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัในเร่ืองการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 
ขอ้ก าหนด และขอ้ผกูพนัท่ีบริษทัฯมีไวก้บับุคคลภายนอก 

 
5. สอบทานระบบการบริหารความเส่ียง  ให้มีความเช่ือมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่อ

จดัการความเส่ียงทัว่ทั้ งบริษทัฯ โดยได้พิจารณาสอบทานนโยบาย  ปัจจยัความเส่ียง แนว
ทางการบริหารความเส่ียง รวมถึงความคืบหน้าของการบริหารความเส่ียง ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษทัให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียง โดยฝ่ายบริหารมีการ
ประเมินความเส่ียง(Risk Assessment) ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมี
นยัส าคญั ทั้งท่ีมาจากปัจจยัภายในและปัจจยั ภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ โดยบริษทัไดมี้การแต่งตั้ง
คณะท างานด าเนินการบริหารความเส่ียงมารับผิดชอบท าหน้าท่ีน้ี  บริษัทมีการก าหนด
กระบวนการบริหารความเส่ียงไว ้7 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การก าหนดวตัถุประสงค ์2) การวิเคราะห์
ความเส่ียง 3) การประเมินความเส่ียง 4) การประเมินมาตรการควบคุม 5) การบริหาร/การ
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จดัการความเส่ียง 6) การรายงาน7) การติดตาม ประเมินผล และทบทวน โดยไดมี้การจดัท าคู่มือ
การบริหารความเส่ียงเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  

 
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ซ่ึงผูส้อบบญัชีมีความเห็นว่ารายการคา้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัได้
เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชี รวมทั้งมีความเห็นว่า รายการ
ดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

 
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2558 เพื่อน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ให้อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ซ่ีงคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระและความเหมาะสมของค่าตอบแทน
แล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งนาย ประวิทย ์วิวรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4917 
และ/หรือ           นาย เทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3787  และ/หรือ นาย 
ไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9429  แห่ง  บริษทั  พีวี  ออดิท จ ากดั  เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2558  พร้อมดว้ยค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินรวม 800,000.-
บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเก่ียวกบัการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีดงักล่าวดงัน้ี 

 
 ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา ผูส้อบบญัชีได้ปฏิบติังานด้วยความรู้ ความสามารถใน

วชิาชีพ และใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในและความเส่ียงต่างๆ 
รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน 

 ค่าตอบแทนท่ีเสนอมาเป็นอตัราท่ีเหมาะสม  
 ผูส้อบบญัชีไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆกบับริษทัฯ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ  และแสดงความเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมา  เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และมีความเห็นวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง
ตามท่ีควร มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน    การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมี
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ประสิทธิผล มีการปฏิบติัตาม กฎหมาย ขอ้ก าหนดและขอ้ผูกพนัต่างๆ มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
อยา่งถูกตอ้งและมีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ โปร่งใส และ
เช่ือถือได้รวมทั้งมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานให้มีคุณภาพดีข้ึนและเหมาะสมกับสภาวะ
แวดลอ้ม ทางธุรกิจอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

      
 
 
 
 
                                                                                                            ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                                                                                  
 
 

                 นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ 
                                                                                                              (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 
                                                                                                                     25 กุมภาพนัธ์ 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 147 

16.  การวเิคราะห์ฐานะและค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 16.1    ผลการด าเนินงาน 
ภาพรวมผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

บริษทั ซงัโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ก่อตั้งข้ึนโดย บริษทั ซงัโกะ ได
คาซต้ิง อินดสัทรี จ  ากดั (ประเทศญ่ีปุ่น) เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยมีส านกังานและโรงงานตั้งอยู่
เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัระยอง ในเน้ือท่ี 14 ไร่ 417 ตารางวา ด าเนินธุรกิจผลิตช้ินส่วน
ยานยนต ์ช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลเกษตร โดยการฉีดหล่อข้ึนรูปแรงดนัสูง (HPDC) 
โดยใชแ้ม่พิมพ ์วตัถุดิบท่ีใชคื้ออลูมิเนียมและสังกะสี นอกจากน้ีบริษทัยงัใหบ้ริการออกแบบแม่พิมพส์ าหรับ
การฉีดข้ึนรูปใหก้บัลูกคา้เพื่อผลิตช้ินงานตามท่ีลูกคา้ตอ้งการอีกดว้ย 

 ปี 2555 บริษทัมีรายไดร้วม 487.07 ลา้นบาท ขยายตวัจากปี 2554 ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายตวัของ
เศรษฐกิจ และยอดการสั่งซ้ือท่ีเพิ่มข้ึนส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากยอดการผลิตคงคา้งท่ีสะสมมาจากช่วงปลายปี 
2554 เน่ืองจากผูป้ระกอบการบางรายตอ้งหยุดด าเนินการเน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์น ้ าท่วม 
นอกจากน้ีบริษทัมีรายได้จากการให้บริการ 15.32 ล้านบาท จากขอ้ตกลงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
ใหก้บับริษทัผลิตช้ินส่วนรถยนตแ์ห่งหน่ึงในต่างประเทศ 

 ปี 2556 บริษทัมีรายไดร้วม 410.99 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 เท่ากบั 76.08 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 
15.62 โดยมีสาเหตุหลกั จากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ดา้นธุรกิจยานยนต์ท่ีชะลอตวั อนัเน่ืองจากการ
ยกเลิกการจองรถยนตต์ามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล  ส่งผลให้มีการชะลอตวัของค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ซ่ึง
เล่ือนออกไป 

                 ปี 2557 บริษทัมีรายไดร้วม 364.50 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 เท่ากบั 46.49 ลา้นบาท หรือ คิด
เป็นร้อยละ 11.31ของรายไดร้วม โดยมีสาเหตุหลกั จากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ดา้นธุรกิจยานยนตท่ี์
ชะลอตวั อนัเน่ืองจากการยกเลิกการจองรถยนตต์ามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล  ส่งผลให้มีการชะลอตวั
ของค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ซ่ึงเล่ือนออกไป 
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รายได ้  

 ในปี 2555 ปี 2556และปี 2557 บริษทัมีรายไดร้วมเท่ากบั  487.07 ลา้นบาท  410.99 ลา้นบาทและ 
364.50 ลา้นบาท ตามล าดบั รายไดร้วมของบริษทัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

                                                                                                                                     (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายได้ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. รายได้จากการขายช้ินส่วน 434.61 89.23 335.62 81.66 328.18 90.04 

   ช้ินส่วนรถยนต ์ 274.45 56.35 211.95 51.57 210.2 57.67 

   ช้ินส่วนรถจกัรยานยนต ์ 93.76 19.25 71.34 17.36 55.58 15.25 

   ช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 39.07 8.02 33.63 8.18 38.39 10.53 

   ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลเกษตรและ
อ่ืนๆ 

27.33 5.61 18.7 4.55 24.01 6.59 

2. รายได้จากการขายแม่พมิพ์ 24.55 5.04 60.13 14.63 24.7 6.78 

   ช้ินส่วนรถยนต ์ 10.16 2.09 22.69 5.52 13.43 3.68 

   ช้ินส่วนรถจกัรยานยนต ์ 8.29 1.70 33.22 8.08 8.39 2.3 

   ช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 4.37 0.90 4.23 1.03 1.05 0.29 

 ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลเกษตรและอ่ืนๆ 1.74 0.36 - - 1.83 0.5 

รวมรายได้จากการขาย 459.16 94.27 395.75 96.29 352.88 96.81 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ1/ 15.32 3.14 7.69 1.87 4.01 1.1 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 474.48 97.42 403.44 98.17 356.89 98.17 

รายไดอ่ื้น2/ 12.59 2.58 7.54 1.83 7.61 2.09 

รายได้รวม 487.07 100 410.98 100 364.5 100 

 
* รายไดอ่ื้น หมายถึง รายไดจ้ากการขายเศษวตัถุดิบจากการผลิต ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงั
ไม่เกิดข้ึนจริง ก าไร (ขาดทุน)จากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น ก าไร(ขาดทุน) จากการตีมูลค่าสินคา้ลดลง 
ดอกเบ้ียรับ และรายไดอ่ื้น 
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รายไดจ้ากการขายและบริการ 
  โครงสร้างรายไดข้องบริษทัในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการจ าหน่าย
ช้ินส่วนและแม่พิมพแ์ก่ลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.44 ร้อยละ 57.09 
และร้อยละ 61.37 ของรายได้รวมตามล าดบั รายได้จากลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมจกัรยานยนต์คิดเป็น
อตัราส่วนร้อยละ 20.95 ร้อยละ 25.44  และร้อยละ 17.55 ของรายไดร้วมตามล าดบั รายไดจ้ากลูกคา้ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.92 ร้อยละ 9.21 และร้อยละ 10.82 ของรายได้รวม
ตามล าดบั และรายไดจ้ากลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตรและอ่ืนๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
5.97 ร้อยละ 4.55 และร้อยละ 7.09 ของรายไดร้วมตามล าดบั 

ในปี 2555 รายได้รวมของบริษทัเท่ากบั 487.07 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 124.44 ลา้นบาทจากในปี 2554 
หรือคิดเป็นอตัราการขยายตวัร้อยละ 34.32 เน่ืองจากการเติบโตของเศรษฐกิจ และยอดการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน
ส่วนหน่ึงมาจากลูกคา้กลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตการณ์น ้ าท่วมในช่วงปลายปี 2554 นอกจากน้ีบริษทั
ยงัมีรายได้จากการบริการ โดยมีการท าขอ้ตกลงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคให้กบับริษทัผลิตช้ินส่วน
รถจกัรยานยนตแ์ห่งหน่ึงในประเทศอินเดีย ซ่ึงบริษทัรับรู้รายไดจ้ากขอ้ตกลงดงักล่าวส าหรับปี 2555 เท่ากบั 
15.32 ลา้นบาท 

ในปี 2556 รายไดร้วมของบริษทัเท่ากบั 410.99 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 เท่ากบั 76.08 ลา้นบาท 
หรือ ร้อยละ 15.62 เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ดา้นธุรกิจยานยนตท่ี์ชะลอตวั อนัเน่ืองจากการ
ยกเลิกการจองรถยนตต์ามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล ส่งผลให้มีการชะลอตวัของค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ซ่ึง
เล่ือนออกไป นอกจากน้ีบริษทัยงัมีรายไดจ้ากการบริการโดยมีการท าขอ้ตกลงให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิค
ให้กบับริษทัผลิตช้ินส่วนรถจกัรยานยนต์แห่งหน่ึงในประเทศอินเดีย ซ่ึงบริษทัรับรู้รายได้จากข้อตกลง
ดงักล่าวส าหรับปี 2556 เท่ากบั 7.69 ลา้นบาท 

ในปี 2557 รายไดร้วมของบริษทัเท่ากบั 364.50 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 เท่ากบั 46.49 ลา้นบาท 
หรือ ร้อยละ 11.31 เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ดา้นธุรกิจยานยนตท่ี์ชะลอตวั อนัเน่ืองจากการ
ยกเลิกการจองรถยนตต์ามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล ส่งผลให้มีการชะลอตวัของค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ซ่ึง
เล่ือนออกไป นอกจากน้ีบริษทัยงัมีรายไดจ้ากการบริการโดยมีการท าขอ้ตกลงให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิค
ให้กบับริษทัผลิตช้ินส่วนรถจกัรยานยนต์แห่งหน่ึงในประเทศอินเดีย ซ่ึงบริษทัรับรู้รายได้จากข้อตกลง
ดงักล่าวส าหรับปี 2557 เท่ากบั 4.01 ลา้นบาท 
 
รายไดอ่ื้น 

ในปี 2555  ปี 2556 และปี 2557 บริษทัมีรายไดอ่ื้นจ านวน 12.59 ลา้นบาท 7.56 ลา้นบาท  และ 7.60 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดร้วม ร้อยละ 2.58 ร้อยละ 1.87  และ ร้อยละ 2.13 ของรายได้
รวมตามล าดบั โดยรายไดอ่ื้นของบริษทั ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายเศษวตัถุดิบจากการผลิต ก าไร(ขาดทุน)
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จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ก าไร(ขาดทุน)จากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น ก าไร(ขาดทุน)จากการตี
มูลค่าสินคา้ลดลง ดอกเบ้ียรับ และรายไดอ่ื้น เป็นตน้ 
               ในปี 2555 รายไดอ่ื้นลดลง  0.24 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 1.86 เม่ือเทียบกบัในปี 2554 เน่ืองจาก
การลดลงของรายไดจ้ากการทดลองฉีดข้ึนรูปช้ินงานตวัอยา่งท่ีลดลง 

ในปี 2556 รายไดอ่ื้นลดลง 5.05 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 40.11 เม่ือเทียบกบัในปี 2555 เน่ืองจาก
การลดลงของรายการขายเศษวตัถุดิบจากการผลิตลดลงจากปี 2556 อนัสืบเน่ืองมากจากปริมาณการผลิตและ
ขายท่ีลดลง  

ในปี 2557 รายได้อ่ืนเพิ่มข้ึน 0.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 เม่ือเทียบกับในปี 2556 
เน่ืองจากรายการขายเศษวตัถุดิบจากการผลิตเพิ่มข้ึนจากปี 2556  

 
ตน้ทุนขาย และก าไรขั้นตน้ 

ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษทัมีต้นทุนขายรวม 400.89 ล้านบาท 368.12 ล้านบาท และ 
321.50 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.31 ร้อยละ 89.57 และร้อยละ 90.08 ของรายไดร้วม
ตามล าดบั ส่งผลให้ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 15.51 ร้อยละ 10.43 
และร้อยละ 9.92 ตามล าดบั  

ในปี 2555 ก าไรขั้นตน้เท่ากบั 73.59 ลา้นบาท หรือ ปรับตวัสูงข้ึนร้อยละ 66.87 เม่ือเปรียบเทียบกบั
ปี 2554 เน่ืองจากบริษัทได้รับค าสั่งผลิตช้ินส่วนเพิ่มข้ึนจากผลกระทบจากลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบ
วิกฤตการณ์น ้ าท่วมในช่วงปลายปี 2554  ซ่ึงค าสั่งผลิตช้ินส่วนดงักล่าวเป็นค าสั่งเร่งด่วนบริษทัจึงสามารถ
เสนอราคาท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีสูงได ้นอกจากน้ีบริษทัยงัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการจ านวน 15.32 ลา้นบาท 
จากข้อตกลงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคเป็นงานท่ีมีอตัราก าไรขั้นต้นท่ีสูงกว่างานผลิตช้ินส่วนเพื่อ
จ าหน่าย จึงส่งผลใหก้ าไรขั้นตน้ปรับตวัสูงข้ึน 

ในปี 2556 บริษทัมีต้นทุนขายรวมเท่ากับ 368.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.57 ของยอดขาย 
ในขณะท่ีปี 2555 มีตน้ทุนขายรวม 400.89 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 84.49  ของยอดขาย ซ่ึงตน้ทุนขาย
เพิ่มข้ึนเท่ากบั 32.77 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.75 ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนดงัน้ี 

- ค่าแรงงานเพิ่มข้ึน 8.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.43 ของต้นทุนขาย และ ค่าจ้างแรงงาน
ภายนอกเพิ่มข้ึน 18.47 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.02 ของตน้ทุนขาย ค่าแรงงานท่ีปรับเพิ่มข้ึน
เป็นการปรับเพิ่มค่าจ้างแรงงานภายในบริษัท และภายนอกบริษัทซ่ึงส่งผลมาจากการ
ประกาศใชน้โยบายค่าแรงงานขั้นต ่าของรัฐบาล 

- ค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึน  2.87 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.78 ของตน้ทุนขาย อนัเป็นผลมา
จากบริษทัมีการลงทุนในเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์โรงงานในปี 2556 เพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะ
ตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
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                  ในปี 2557 บริษทัมีตน้ทุนขายรวมเท่ากบั 321.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.08 ของยอดขาย 
ในขณะท่ีปี 2556 มีตน้ทุนขายรวม 368.12 ล้านบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 89.57  ของยอดขาย ซ่ึงตน้ทุนขาย
ลดลงเท่ากบั 46.62 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.66 สาเหตุมาจากยอดขายท่ีลดลงเท่ากบั 46.54 ลา้นบาทหรือคิด
เป็นร้อยละ 11.54 
 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 
 ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นค่าใช้จ่ายคงท่ี เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสัของ
พนกังานฝ่ายขาย และค่าเช่ารถขนส่งสินคา้ เป็นตน้ โดยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ค่าใชจ่้ายในการขาย
ของบริษทัเท่ากบั  5.80 ลา้นบาท  6.41 ลา้นบาท และ7.26 ลา้นบาทตามล าดบั หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.19 
ร้อยละ 1.56 และร้อยละ 2.03 ของรายไดร้วมตามล าดบั  

ส าหรับปี 2555 ค่าใชจ่้ายในการขายปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 20.33 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อนหนา้ เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนพนกังานฝ่ายขาย และค่าใชจ่้ายท่ีผนัแปรตามยอดขาย ไดแ้ก่ ค่า
น ้ามนัส าหรับรถขนส่งสินคา้ และค่าเช่ารถขนส่ง 

ในปี 2556 ค่าใชจ่้ายในการขายปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.59 เม่ือเทียบกบัปี 2555 เน่ืองจากการปรับ
ทีมงานของฝ่ายขายโดยการเจาะตลาดลูกคา้รายใหม่ และพยายามเขา้เป็น First Tier ของกลุ่มอุตสาหกรรม
งานหล่ออลูมิเนียมประกอบกบัการเร่ิมบุกตลาดเพื่อแตกสายการผลิตงานหล่อ และงานฉีดโลหะในแบบอ่ืน 
ๆ 

ในปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.26  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
เน่ืองจากการปรับทีมงานของฝ่ายขายโดยการเจาะตลาดลูกคา้รายใหม่ และพยายามเขา้เป็น First Tier ของ
กลุ่มอุตสาหกรรมงานหล่ออลูมิเนียมประกอบกบัการเร่ิมบุกตลาดเพื่อแตกสายการผลิตงานหล่อ และงานฉีด
โลหะในแบบอ่ืน ๆ 
                  ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทัเท่ากบั 52,33 ลา้นบาท 49.35 
ลา้นบาท และ 49.61 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.74 ร้อยละ12.01 และร้อยละ 13.90 ของ
รายไดร้วมในช่วงเดียวกนัตามล าดบั  

ส าหรับปี 2555 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 29.82 เม่ือเทียบกับปี 2554 
เน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนของรายการเงินเดือน สวสัดิการพนกังาน เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ รายการ
ก าไรจากการตดัจ่ายสินทรัพย ์และก าไรจากการด้อยค่าของสินทรัพย ์นอกจากน้ีส าหรับปี 2555 บริษทัมี
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยเ์ท่ากบั 3.12 ลา้นบาท และขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซ่ึงเป็นโปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร (ERP) มูลค่า 2.14 ลา้นบาท ซ่ึงไดท้  าการวา่จา้งบริษทั 
ไอ-วชิัน่ โซลูชัน่ จ ากดั เน่ืองจากมีความล่าชา้ในการออกแบบและพฒันาโปรแกรมดงักล่าว 
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ปี 2556 ค่าใชจ่้ายในการบริหารปรับตวัลดลงร้อยละ 5.69 เม่ือเทียบกบัปี 2555  เน่ืองจากการปรับลด
โบนสัพนกังานประจ าปีจากท่ีจ่าย 2-3 เดือน เป็น 1 เดือน เป็นผลมาจากยอดขายท่ีลดลงในปี 2556 

ปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.26 เม่ือเทียบกับปี 2556  เน่ืองจาก
ค่าใชจ่้ายคงท่ีในปี 2556 บางรายการไดมี้การปรับเพิ่มข้ึน เช่น การปรับเงินเดือนประจ าปี 

 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน และอตัราก าไรสุทธิ 

ก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัในปี 2555 เท่ากบั 15.46 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรจากการ
ด าเนินงานเท่ากบัร้อยละ 3.17 เน่ืองจากอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีปรับตวัสูงข้ึนจากยอดขายให้แก่ลูกคา้ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์น ้ าท่วมในช่วงปลายปี 2554 และรายไดจ้ากการให้บริการจากขอ้ตกลงให้ความ
ช่วยเหลือดา้นเทคนิคซ่ึงเป็นงานท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีสูงกวา่รายไดจ้ากการขายช้ินส่วนและแม่พิมพ ์ 

ในปี 2556 บริษทัมีการขาดทุนจากการด าเนินงานเท่ากบั 20.45 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราขาดทุน
จากการด าเนินงานเท่ากบัร้อยละ 232.29 ซ่ึงการขาดทุนจากการด าเนินงานในช่วงดงักล่าว มีสาเหตุหลกัจาก
อตัราก าไรขั้นตน้ท่ีปรับตวัลดลงเน่ืองจากค่าแรงงานท่ีปรับเพิ่มข้ึนเป็นการปรับเพิ่มค่าจา้งแรงงานภายใน
บริษทั และภายนอกบริษทัซ่ึงส่งผลมาจากการประกาศใชน้โยบายค่าแรงงานขั้นต ่าของรัฐบาล ประกอบกบั
ยอดขายลดลงจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ดา้นธุรกิจยานยนตท่ี์ชะลอตวั อนัเน่ืองจากการยกเลิกการ
จองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล ส่งผลให้มีการชะลอตวัของค าสั่งซ้ือจากลูกค้าซ่ึงเล่ือน
ออกไป 

ในปี 2557 บริษทัมีการขาดทุนจากการด าเนินงานเท่ากบั 21.90 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราขาดทุน
จากการด าเนินงานเท่ากบัร้อยละ 6.14 ของรายไดร้วม ซ่ึงการขาดทุนจากการด าเนินงานในช่วงดงักล่าว มี
สาเหตุหลกัเน่ืองจากค่าแรงงานท่ีปรับเพิ่มข้ึนเป็นการปรับเพิ่มค่าจา้งแรงงานภายในบริษทั และภายนอก
บริษทัซ่ึงส่งผลมาจากการประกาศใช้นโยบายค่าแรงงานขั้นต ่าของรัฐบาล ประกอบกบัยอดขายลดลงจาก
สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ดา้นธุรกิจยานยนต์ท่ีชะลอตวั อนัเน่ืองจากการยกเลิกการจองรถยนต์ตาม
นโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล ส่งผลใหมี้การชะลอตวัของค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ซ่ึงเล่ือนออกไป 
                 ในปี 2555 ปี  ปี 2556 และ ปี 2557 ก าไรสุทธิมีมูลค่าเท่ากบั 17.24 ลา้นบาท -14.58 ลา้นบาทและ 
-16.40 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดร้อยละ 3.54 ร้อยละ -3.55 และร้อยละ -4.60 ของรายไดร้วม ตามล าดบั  

ก าไรสุทธิของบริษทัในปี 2555 เท่ากบั 17.24 ล้านบาท หรือปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 139.78 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิ 7.19 ลา้นบาทในปี 2554 เน่ืองจากก าไรขั้นตน้ท่ีสูงข้ึน จากค าสั่งผลิตช้ินส่วนจาก
ลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบวิกฤตการณ์น ้ าท่วมในช่วงปลายปี 2554 และรายไดจ้ากการให้บริการจากขอ้ตกลง
ใหค้วามช่วยเหลือดา้นเทคนิค 

ขาดทุนสุทธิของบริษทัในปี 2556 เท่ากบั 14.58 หรือปรับตวัลดลงร้อยละ 184.52 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัก าไรสุทธิ 17.24 ลา้นบาทในปี 2555 เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ดา้นธุรกิจยานยนตท่ี์ชะลอ
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ตวั อนัเน่ืองจากการยกเลิกการจองรถยนตต์ามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล ส่งผลให้มีการชะลอตวัของค า
สั่งซ้ือจากลูกคา้ซ่ึงเล่ือนออกไป และค่าแรงงานท่ีปรับเพิ่มข้ึนเป็นการปรับเพิ่มค่าจา้งแรงงานภายในบริษทั 
และภายนอกบริษทัซ่ึงส่งผลมาจากการประกาศใชน้โยบายค่าแรงงานขั้นต ่าของรัฐบาล 

ขาดทุนสุทธิของบริษทัในปี 2557 เท่ากบั 16.40 หรือปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.48 เม่ือเปรียบเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีขาดทุนสุทธิ 14.58 ลา้นบาท เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ดา้นธุรกิจ
ยานยนตท่ี์ชะลอตวั อนัเน่ืองจากการยกเลิกการจองรถยนตต์ามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล ส่งผลให้มีการ
ชะลอตวัของค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ซ่ึงเล่ือนออกไป และค่าแรงงานท่ีปรับเพิ่มข้ึนเป็นการปรับเพิ่มค่าจา้งแรงงาน
ภายในบริษทั และภายนอกบริษทัซ่ึงส่งผลมาจากการประกาศใชน้โยบายค่าแรงงานขั้นต ่าของรัฐบาล 
 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 
 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 15.60 ร้อยละ -10.34 และ 
ร้อยละ        -12.88 ตามล าดบั  
              ส าหรับอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในปี 2555 เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัในปี 2554 เน่ืองจากอตัราก าไร
ขั้นตน้ท่ีปรับตวัสูงข้ึนซ่ึงส่งผลต่อก าไรจากการด าเนินงานและก าไรสุทธิ นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการจ่ายเงิน
ปันผลให้ผูถื้อหุ้นโดยคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2552 และปี 2553 เท่ากบั
ร้อยละ 22.15 และร้อยละ 49.93 ตามล าดบั 

ส าหรับอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นในปี 2556 ลดลงจากงวดเดียวกนัในปี 2555 เน่ืองจากสภาพ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ดา้นธุรกิจยานยนตท่ี์ชะลอตวั อนัเน่ืองจากการยกเลิกการจองรถยนตต์ามนโยบาย
รถคนัแรกของรัฐบาล ส่งผลให้มีการชะลอตวัของค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ซ่ึงเล่ือนออกไป และค่าแรงงานท่ีปรับ
เพิ่มข้ึนเป็นการปรับเพิ่มค่าจา้งแรงงานภายในบริษทั และภายนอกบริษทัซ่ึงส่งผลมาจากการประกาศใช้
นโยบายค่าแรงงานขั้นต ่าของรัฐบาล นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นโดยคิดเป็นอตัราการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2554 เท่ากบัร้อยละ 56.92  

ส าหรับอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นในปี 2557 ลดลงจากงวดเดียวกันในปี 2556 เน่ืองจากสภาพ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ดา้นธุรกิจยานยนตท่ี์ชะลอตวั อนัเน่ืองจากการยกเลิกการจองรถยนตต์ามนโยบาย
รถคนัแรกของรัฐบาล ส่งผลให้มีการชะลอตวัของค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ซ่ึงเล่ือนออกไป และค่าแรงงานท่ีปรับ
เพิ่มข้ึนเป็นการปรับเพิ่มค่าจา้งแรงงานภายในบริษทั และภายนอกบริษทัซ่ึงส่งผลมาจากการประกาศใช้
นโยบายค่าแรงงานขั้นต ่าของรัฐบาล   
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14.2 ฐานะทางการเงิน 
 
สินทรัพย ์

บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เป็นมูลค่า 347.60 ลา้นบาท 341.40 ลา้น
บาท และ 344.99 ลา้นบาทตามล าดบั ทั้งน้ีสินทรัพยข์องบริษทัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

สินทรัพยห์มุนเวียน ณ ส้ินปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากบั 148.40 ลา้นบาท 123.73 ลา้นบาท 
และ 116.93 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 42.69 ร้อยละ 36.32และร้อยละ 33.89 ของสินทรัพย์
รวมของบริษทั ตามล าดบั ซ่ึงสินทรัพยห์มุนเวียนส่วนใหญ่ของบริษทัประกอบดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี
อ่ืน และสินคา้คงเหลือเป็นหลกั ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะของธุรกิจโรงงานผลิตสินคา้เพื่อจ าหน่าย ซ่ึงรายการ
สินทรัพยห์มุนเวียนดงักล่าวจะปรับตวัไปในทิศทางเดียวกนักบัยอดขาย ในขณะท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
ของบริษทัส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ยท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ ส้ิน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากบั 217.41 ลา้นบาท 217.67 
ลา้นบาท 218.06 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.31 ร้อยละ 63.68และร้อยละ  66.11 ของสินทรัพยร์วม 
ตามล าดบั  
 
ลูกหน้ีการคา้ และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

ณ ส้ินปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้สุทธิจ านวน 60.63 ล้านบาท 40.84 ล้าน
บาท และ 49.99 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยการลดลงของลูกหน้ีการคา้ในปี 2556 เป็นผลมาจากการยกเลิกการ
จองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล ส่งผลให้มีการชะลอตวัของค าสั่งซ้ือจากลูกค้าซ่ึงเล่ือน
ออกไป โดยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษทัมีอตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้เท่ากบั 8.16 เท่า 8.03 
เท่า และ 7.03 เท่า ตามล าดบั  

บริษทัมีนโยบายการใหเ้ทอมจ่ายช าระแก่ลูกคา้ระหวา่ง 30 ถึง 60 วนั ซ่ึงบริษทัจะพิจารณาเทอมการ
จ่ายช าระเงินจากผลประกอบการท่ีผา่นมา ยอดการสั่งซ้ือ และประวติัการช าระเงินในอดีต 
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หน่วย: ลา้นบาท 

ระยะเวลาค้างช าระ 

31-ธ.ค.-55 31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-57 

มูลค่า 
ร้อย
ละ 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า 
ร้อย
ละ 

ลูกหน้ีการคา้ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 55.59 91.67 36.76 90.01 44.63 89.28 

คา้งช าระเกินก าหนด             

1 – 30 วนั 2.1 3.46 3.82 9.35 4.88 9.76 

31 – 60 วนั 1.96 3.23 0.23 0.56     

61 – 120 วนั 0.98 1.62 0.03 0.07 0.48 0.96 

มากกวา่ 120 วนั - - - - - - 

ลูกหนีก้ารค้าก่อนหักค่าหนีส้งสัยจะสูญ             

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - - - 

ลูกหนีก้ารค้า-สุทธิ 60.63 100 40.84 100 49.99 100 

บริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยประมาณการหน้ีท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินจาก
ลูกหน้ีไม่ไดต้ามเง่ือนไขการช าระเงิน ทั้งน้ีในการประมาณการบริษทัค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินใน
อดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้ง และสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น โดยพิจารณาจากลูกหน้ีท่ีมีอายุการช าระหน้ีเกิน 
365 วนั และไม่มีการเคล่ือนไหว ซ่ึงพิจารณาเป็นรายๆ และจะใชอ้ตัราการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 
100 จากยอดหน้ีคงคา้งทั้งหมด 
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สินคา้คงเหลือ 

 ณ ส้ินปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษทัมีสินคา้คงเหลือสุทธิรวมจ านวน 42.47 ล้านบาท 41.16 
ลา้นบาท และ 47.20 ลา้นบาท ตามล าดบั 

              (หน่วย : ลา้นบาท) 
  31-ธ.ค.-55 31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-57 

  มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

สินคา้ส าเร็จรูป 26.99 63.54 14.14 34.35 19 40.25 

งานระหวา่งท า 17.72 41.71 23.48 57.05 25.57 54.17 

วตัถุดิบ 2.52 5.93 1.43 3.47 1.91 4.05 

อะไหล่ 3.12 7.34 3.33 8.09 3.82 8.09 

รวม 50.35 118.53 42.38 102.96 50.3 106.57 

หกั ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง 7.87 18.53 1.22 2.96 3.1 6.57 

สินค้าคงเหลอื-สุทธิ 42.47 100 41.16 100 47.2 100 

ในปี 2555 สินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 42.47 ล้านบาท โดยรายการงานระหว่างท า และสินค้า
ส าเร็จรูป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.54 และร้อยละ 41.71 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน
จากลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากวกิฤตการณ์น ้าท่วม 

ในปี 2556 สินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากบั 41.16 ล้านบาท โดยรายการงานระหว่างท า และสินค้า
ส าเร็จรูป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.35 และร้อยละ 57.05 ตามล าดบั ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2555 เน่ืองจาก
การยกเลิกการจองรถยนตต์ามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล ส่งผลให้มีการชะลอตวัของค าสั่งซ้ือจากลูกคา้
ซ่ึงเล่ือนออกไป  

ในปี 2557 สินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากบั 47.20 ล้านบาท โดยรายการงานระหว่างท า และสินค้า
ส าเร็จรูป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.17 และร้อยละ 40.25 ตามล าดบั  

โดยใน 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บริษทัมีอตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือเท่ากบั 11.89 เท่า 8.80 
เท่า และ 7.28 เท่า ตามล าดบั 

บริษทัมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ส าหรับสินคา้เส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยั หรือ 
คา้งนาน โดยบริษทัพิจารณาจากมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (Net Realizable Value) ซ่ึงจะพิจารณาจากส่วนต่าง
ของต้นทุนกับราคาขาย ซ่ึงบริษัท จะท าการบันทึก มูลค่าขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง เป็น
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ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน อยา่งไรก็ตามบริษทัด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน ซ่ึงช้ินส่วนเสนอขาย
จะมีลกัษณะเฉพาะส าหรับสินคา้ของลูกคา้ในแต่ละรุ่น ส่งผลให้ค่าเผื่อมูลค่าของสินคา้ลดลงอยู่ในระดบัท่ี
ค่อนขา้งต ่าปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้เท่ากบั 7.87 ลา้นบาท 1.22 
ลา้นบาท และ 3.10 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินคา้คงเหลือสุทธิเท่ากบัร้อยละ 18.53 ร้อย
ละ 2.96 และร้อยละ 6.57 ตามล าดบั 
 
ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 
 ณ ส้ิน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษทัมีท่ีดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิรวมจ านวน 190.17 ลา้น
บาท 194.83 ลา้นบาท และ 193.43 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบั ร้อยละ 54.71 
ร้อยละ 57.07 และ ร้อยละ 56.07 ตามล าดบั 
 ส าหรับปี 2555 บริษทัมีการลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เท่ากบั 46.02 ลา้นบาท โดยบริษทัมี
การลงทุนซ้ือท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานในบริเวณท่ีติดกบัพื้นท่ีของบริษทัเพื่อใชเ้ป็นพื้นท่ีส าหรับฝ่ายตกแต่ง
ช้ินงาน และฝ่ายคลงัสินคา้ นอกจากน้ีบริษทัยงัไดมี้การลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพื่อขยายก าลงัการ
ผลิต 
 ส าหรับปี 2556 บริษทัมีการลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เท่ากบั 32.60 ลา้นบาท โดยบริษทัมี
การลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรหล่อทราย เพื่อเพิ่มสายการผลิตให้หลากหลาย และเตาหลอม เพื่อลดการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) ซ่ึงใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในเตาหลอมมีราคาเพิ่มสูงข้ึน 
 ส าหรับปี 2557 บริษทัมีการลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เท่ากบั 19.13 ลา้นบาท โดยบริษทัมี
การลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรและท่ีดิน เพื่อรองรับการผลิตและการขยายงานในอนาคต 
 
สภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
 ในปี 2555 บริษทัมีเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 55.16 ล้านบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 
2554เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของยอดขาย และการลดลงของตน้ทุนขาย โดยมีรายการหลกัดงัน้ี ก าไรก่อนภาษี
เงินได ้20.49 ลา้นบาท ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 20.39 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน 
6.19 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึน 23.77 ลา้นบาท สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 11.40 ลา้นบาท เจา้หน้ี
การคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน 26.24ล้านบาท และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 12.08 ลา้นบาท นอกจากน้ี 
บริษทัมีรายการขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 2.20 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นรายการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน รายการขาดทุนจากการตีมูลค่าสินค้าลดลง 6.28 ล้านบาท และรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
สินทรัพย ์3.12 ลา้นบาท 
 ในปี 2556 บริษทัมีเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 10.73 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2555 
เน่ืองจากการลดลงของยอดขาย โดยมีรายการหลกัดงัน้ี ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 21.05 ลา้นบาท ค่าเส่ือม
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ราคาและค่าตดัจ าหน่าย 26.37 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 12.51 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือ
ลดลง 7.96 ลา้นบาท สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 5.17 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง 12.80 
ลา้นบาท และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 11.59 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัมีรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า
สินทรัพย ์2.09 ลา้นบาท ก าไรจากการกลบัรายการขาดทุนจากการตีมูลค่าสินคา้ 6.65 ลา้นบาท  
                  ในปี 2557 บริษทัมีเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 13.80 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี
ก่อน โดยมีรายการหลกัดงัน้ี ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้21.90 ลา้นบาท ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 26.15 
ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 1.61 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึน 7.92 ลา้นบาท สินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 2.27 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง 2.32 ลา้นบาท และหน้ีสินหมุนเวียน
อ่ืนเพิ่มข้ึน 12.60 ลา้นบาท 
  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
 ในปี 2555 บริษทัมีการใช้เงินสดเพื่อกิจกรรมลงทุนตามงบการเงินทั้งส้ิน 46.81 ลา้นบาท โดยมี
รายการท่ีส าคญั คือ การลงทุนส่วนต่อขยายโรงงานเพิ่มเติม โดยซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในบริเวณท่ีติด
กบัเน้ือท่ีของบริษทัจ านวน 23.27 ลา้นบาท และค่าใช้จ่ายในการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ านวน 19.81 
ลา้นบาท 
 ในปี 2556 บริษทัมีการใช้เงินสดเพื่อกิจกรรมลงทุนตามงบการเงินทั้งส้ิน 19.13ล้านบาท โดยมี
รายการท่ีส าคญั คือ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ านวน 31.02 ลา้นบาท และขายเคร่ืองจกัร
และเช่ากลบัคืนจ านวน 14.83 ลา้นบาท 
                 ในปี 2557 บริษทัมีการใชเ้งินสดเพื่อกิจกรรมลงทุนตามงบการเงินทั้งส้ิน 18.79 ลา้นบาท โดยมี
รายการท่ีส าคญั คือ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ านวน 19.13 ลา้นบาท และขายเคร่ืองจกัร
และเช่ากลบัคืนจ านวน .50 ลา้นบาท 
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 ในปี 2555 บริษทัมีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงินตามงบการเงินทั้งส้ิน 0.17 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตุหลกัจาก การรับเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13.72 ลา้นบาท การช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 9.64 ลา้นบาท จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 4.28 ลา้นบาท และการจ่ายช าระ
ดอกเบ้ีย 7.56 ลา้นบาท 
 ในปี 2556 บริษทัมีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงินตามงบการเงินทั้งส้ิน 8.82 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตุหลกัจาก การช าระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4.37 ลา้นบาท การ
ช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11.47 ลา้นบาท จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 11.72 
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ล้านบาท การจ่ายเงินปันผล 8.80 ล้านบาท การจ่ายช าระดอกเบ้ีย 8.17 ล้านบาทและการรับเงินจากการ
จ าหน่ายหุน้สามญั 53.35 ลา้นบาท 
               ในปี 2557 บริษทัมีเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินตามงบการเงินทั้งส้ิน 8.87 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตุหลกัจาก การช าระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4.36 ลา้นบาท การ
ช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11.98 ลา้นบาท จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 13.12 
ลา้นบาท  การจ่ายช าระดอกเบ้ีย 7.21 ลา้นบาทและการรับเงินจากการจ าหน่ายหุน้สามญั 2.20 ลา้นบาท 
 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 0.75 เท่า 0.72 เท่า และ 0.59 
เท่า ตามล าดบั และมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในช่วงเวลาเดียวกนัเท่ากบั 0.43 เท่า 0.42 เท่า และ 0.29 
เท่า ตามล าดบั  
 ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษทัมีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 44.13 วนั 44.83 วนั และ 
51.92 วนั ตามล าดบั ตั้งแต่ปี 2554 เป็นตน้มาเศรษฐกิจมีการปรับตวัท่ีดีข้ึนตามล าดบั ท าให้ระยะเวลาการ
เก็บหน้ีจึงลดลงมาอยู่ในช่วงตามนโยบายการเรียกเก็บเงินปกติ จนถึงปี 2556 มีการยกเลิกการจองรถยนต์
ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล ส่งผลให้มีการชะลอตวัของค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ซ่ึงเล่ือนออกไป ท าให้
ยอดขายลดลง ท าใหร้ะยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียเพิ่มข้ึน 
 ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษทัมีระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ียเท่ากบั 30.29 วนั 40.90 วนั 
และ 50.14วนั ตามล าดบั โดยระยะเวลาในการขายสินคา้เฉล่ียในปี  2555 จะอยูใ่นเกณฑป์กติ ส าหรับปี 2556
และปี 2557 มีการยกเลิกการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล ส่งผลให้มีการชะลอตวัของค า
สั่งซ้ือจากลูกคา้ซ่ึงเล่ือนออกไป ท าใหย้อดขายลดลง ท าใหร้ะยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ียเพิ่มข้ึน 

ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษทัมีระยะเวลาการช าระหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 56.29 วนั 70.81 วนั และ 
99.18 วนั ตามล าดบั ในปี 2554 และปี 2555 วิกฤตการณ์ทางการเงินมีแนวโน้มคล่ีคลาย ส่งผลให้การรับ
ช าระเงินจากลูกค้ากลับมาเป็นปกติ ท าให้ไม่จ  าเป็นต้องขยายระยะเวลาการช าระหน้ีออกไป จึงท าให้
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ียลดลงมาเป็นปกติธุรกิจ ในปี 2556 มีการยกเลิกการจองรถยนตต์ามนโยบายรถคนั
แรกของรัฐบาล ส่งผลใหมี้การชะลอตวัของค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ซ่ึงเล่ือนออกไป จึงท าใหย้อดขายลดลง 
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    2555 2556 2557 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.75 0.72 0.59 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.43 0.42 0.29 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 44.13 44.83 51.92 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 30.29 40.9 50.14 

ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 56.29 70.81 99.18 

Cash Cycle (วนั) 18.13 14.92 2.26 

 
แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

หน้ีสิน 
บริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนในปี 2555 ปี 2556  และในปี 2557 เท่ากบั 196.81 ลา้นบาท 173.11 ลา้น

บาท และ 197.47 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีหน้ีสินไม่หมุนเวยีนเท่ากบั 40.28 ลา้นบาท 27.33 ลา้นบาท และ 
10.10 ลา้นบาท ตามล าดบั   

ในปี 2555 บริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนเท่ากบั 196.81 ลา้นบาท และมีหน้ีสินไม่หมุนเวียนเท่ากบั 
40.71 ล้านบาท ทั้งน้ีในส่วนของเงินกู้ยืมยอดรวมเพิ่มข้ึนจากปี 2554 เป็นจ านวน 16.47 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุมาจากการเพิ่มข้ึนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี ซ่ึงเพิ่มข้ึน
จาก 10.44 ลา้นบาท ในปี 2554 เป็น 18.40 ลา้นบาท ในปี 2555 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก 57.85 ลา้นบาท ในปี 2554 เป็น 65.44 ลา้นบาท ในปี 2555 นอกจากน้ีเงินกูย้ืม
ระยะยาว เพิ่มข้ึนจาก 27.68 ลา้นบาท ในปี 2554 เป็น 28.59 ลา้นบาท ในปี 2555 

ในปี 2556 บริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนเท่ากบั 173.11 ลา้นบาท และมีหน้ีสินไม่หมุนเวียนเท่ากบั 
27.33 ลา้นบาท ทั้งน้ีในส่วนของเงินกูย้มืยอดรวมลดลงจากปี 2555 โดยมีสาเหตุมาจากการจากช าระเงินกูย้มื  

ในปี 2557 บริษทัมีหน้ีสินหมุนเวยีนเท่ากบั 197.47 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการท่ีส าคญัดงัน้ี เงิน
กูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 56.70 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนๆ 77.86 ลา้นบาท หน้ีสินส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในปี 21.11 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง  21 ลา้นบาท 
และหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 20.81 บาทและมีหน้ีสินไม่หมุนเวยีนเท่ากบั 10.10 ลา้นบาท  
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                     (หน่วย : ลา้นบาท) 
  31-ธ.ค.-55 31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-57 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน 

65.44 61.07 56.7 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง     21 

เงินกูย้มืระยะยาว 28.59 16.62 4.17 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 18.4 23.49 21.1 

รวมเงินกูย้มื 112.43 101.18 102.97 

 

 ณ ส้ินปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 2.15 เท่า 
1.42 เท่า และ 1.63 เท่า ตามล าดบั ในปี 2555 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึน เม่ือ
เทียบกบัปี 2554 เน่ืองจากจากการกู้ยืมเงินเพิ่มข้ึนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของ
ยอดขาย อีกทั้ง ยงัมีการลงทุนในท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างส าหรับส่วนต่อขยายโรงงาน และมีการลงทุนใน
เคร่ืองจกัร เพื่อขยายก าลงัการผลิต  และในปี 2556 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง เน่ืองจากการ
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 53.35 ลา้นบาท ท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน 
 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมูลค่าเท่ากบั 110.52 ล้านบาท การปรับ
เพิ่มข้ึนของส่วนของผูถื้อหุน้เป็นผลมาจากผลประกอบการในปี 2555 โดยบริษทัมียอดก าไรสะสม (ยงัไม่ได้
จดัสรร) เท่ากบั 16.28 ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมูลค่าเท่ากบั 140.96 ล้านบาท การปรับ
เพิ่มข้ึนของส่วนของผูถื้อหุน้เป็นผลมาจากการขายเสนอขายหุน้เพิ่มทุนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มูลค่า 
53.35 ลา้นบาท การจ่ายเงินปันผลมูลค่า 8.80 ล้านบาท และผลประกอบการในปี 2556 โดยบริษทัมียอด
ขาดทุนสุทธิเท่ากบั 14.58 ลา้นบาท 

               ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมูลค่าเท่ากบั 127.43 ลา้นบาท การปรับ
ลดลงของส่วนของผูถื้อหุ้น มีสาเหตุหลกัมาจาก ในปี 2557 บริษทัขาดทุนสุทธิ 16.40 ลา้นบาท หุ้นสามญั
ช าระเพิ่ม 0.78 ลา้นบาท ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1.43 ลา้นบาท ใบส าคญัแสดงสิทธิ 0.67 ลา้นบาท  
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ปัจจัยและอทิธิพลทีอ่าจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
ปัจจยัและอิทธิพลท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษทั นอกเหนือจากท่ีได้
กล่าวไวใ้นเร่ืองปัจจยัความเส่ียง ไดแ้ก่การลดลงของก าไรสุทธิต่อหุ้นตาม Fully-diluted Basis เน่ืองจาก
ภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนในคร้ังน้ี จ  านวนหุ้นช าระแลว้ของบริษทัจะเพิ่มข้ึนจาก 176 
ลา้นหุ้น เป็น 226 ลา้นหุ้น ซ่ึงจะท าให้ขาดทุนสุทธิต่อหุ้นตามงบการเงินในงวดปี 2557 ท่ีค  านวณตามแบบ 
Fully-diluted Basis โดยใชจ้  านวนหุ้นภายหลงัการเสนอขายต่อประชาชนเป็นฐานในการค านวณ จะลดลง
เหลือเท่ากบั 0.070 บาทต่อหุน้ จากเดิม 0.071 บาทต่อหุน้  

อย่างไรก็ตามการท่ีจะน าก าไรสุทธิต่อหุ้นแบบ Fully-diluted Basis มาใช้นั้น ควรตอ้งพิจารณา
เพิ่มเติมถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการน าเงินท่ีไดรั้บจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการลงทุนเพื่อขยายพื้นท่ี
โรงงานและก าลงัการผลิต และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินดว้ย 
 
 

 




