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สารจากประธานคณะกรรมการ 
 เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น          บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ 2ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 จากประสบการณ์ 20 ปีที�บริษัท ได้สั�งสมมาทําให้บริษัท 
SANKO ก้าวตอ่ไปได้อย่างมั�นคง สร้างองค์กร สู่ความเป็นสากลในธุรกิจผลิตชิ 2นส่วนยานยนต์และอิเล็คทริค บริษัท SANKO มุ่งมั�นในการวางรากฐานบริษัทฯให้มีความมั�นคงทั 2งในด้านรายได้ และกําไร และมีการกระจายความเสี�ยงในการดําเนินธุรกิจ จากภาวะความไมแ่นน่อนทางเศรษฐกิจ โดยตั 2งแตปี่ 2558 เป็นต้นมา บริษัท SANKO ได้มีการขยายตลาดไปต่างประเทศมากขึ 2น  คณะกรรมการของบริษัท SANKO มีความตั 2งใจจริงที�จะร่วมผลักดนัธุรกิจของบริษัทฯให้เติบโตอย่างมั�นคง โดยใช้เทคโนโลยี ทกัษะ และกระบวนการพฒันาธุรกิจ เพื�อสร้างความมั�งคั�งด้านรายได้ และสร้างความมั�นคงให้กบับริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และพนกังานตอ่ไปในอนาคต ในนามของคณะกรรมการบริษัท SANKO ขอขอบพระคณุลกูค้าผู้ มีอปุการะคณุ รวมทั 2งผู้ ถือหุ้นที�ร่วมลงทนุใน กิจการของบริษัทฯ อนัเป็นกําลงัหลกัของการพฒันาธุรกิจ ตลอดจนผู้ ให้การสนบัสนนุทกุภาคส่วนที�ช่วยผลักดนัให้บริษัทฯ สามารถเติบโต และการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ได้สําเร็จ ซึ�งบริษัทฯ จะรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และทุกท่านที�มีส่วนร่วมในความสําเร็จของบริษัทฯ พร้อมกบัมีความตั 2งใจจริงที�จะทําให้บริษัท SANKO เจริญเตบิโตก้าวหน้าตอ่ไปอย่างยั�งยืนพร้อมกบัรับผิดชอบ ตอ่สงัคมควบคูไ่ปด้วย 

 
 
 นายมาซามิ คัตซูโมโต          ประธานคณะกรรมการ 
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สารจากประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
 

 เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น         บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ 2ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
 ตลอดระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา (2556 - 2558) เศรษฐกิจโลกและภายในประเทศเราเองทรุดตวัอย่างรุนแรง ทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบอย่างมาก ยอดผลิตและยอดขายตกลงถึงประมาณร้อยละ 30-40 เนื�องจากความต้องการของตลาดลดลง รวมทั 2งความสามารถหรือกําลงัซื 2อของคนภายในประเทศก็ลดลงด้วยเช่นกัน บริษัท SANKO ในฐานะผู้ผลิตชิ 2นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ได้รับผลกระทบด้วยเชน่กนั ในฐานะของฝ่ายบริหารของบริษัท SANKO จึงจําเป็นต้องวางกลยุทธใหม่ เพื�อหาทางชดเชยยอดขายของสินค้าของบริษัทฯ โดยจากเดมิที�ขายอยูเ่ฉพาะตลาดในประเทศ (Domestic) เป็นการหาตลาดในต่างประเทศเพิ�ม ซึ�งก็ได้เริ�มส่งออกไปแล้วบ้าง ในช่วงปลายปี 2558 และก็ยงัมีหลายดีล ที�อยู่ระหว่างเจรจาอยู่ คาดว่าปีใหม่นี 2ก็จะมียอดขายในต่างประเทศเพิ�มขึ 2นอีก นอกจากนี 2 บริษัทฯยังได้มีมาตรการควบคมุเข้มด้านต้นทนุการผลิต ให้มีประสิทธิภาพดียิ�งขึ 2น ซึ�งจะเห็นได้จากอตัราส่วนทางการเงินที�สําคญั ดีขึ 2นอยา่งเห็นได้ชดัอยา่งมีนยัสําคญั ซึ�งถ้าหากทกุอย่างเป็นไปตามที�คาดการณ์ เชื�อว่าปีนี 2จะมีข่าวดีในด้านผลประกอบการ กระผมในฐานะฝ่ายบริหารที�เข้ามารับผิดชอบ ตระหนักดีถึงความต้องการ ความปรารถนาและความเป็นห่วงเป็นใยของผู้ ถือหุ้นทุกท่าน จะขอมุ่งมั�นบริหารงานอย่างเต็มความสามารถเพื�อทําให้บริษัท SANKO เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า สืบไป 

 
 

   นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล                      ประธานเจ้าหน้าที#บริหาร  
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คณะกรรมการบริษัท   
 
 

  
 

1. นายมาซามิ คัตซูโมโต    ประธานคณะกรรมการบริษัท 2. นายนาโอะอิโร ฮามาด้า   กรรมการ 3. นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล    กรรมการ 4. นางพูนศรี ปัทมวรกุลชัย   กรรมการ 5. นายยุทธนา แต่ปางทอง   กรรมการ 6. นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์   กรรมการอิสระ 7. นายสันต ิเนียมนิล    กรรมการอิสระ 8. นายนิพันธ์ ตั .งพิรุฬห์ธรรม   กรรมการอิสระ 
 

 

1 8 7 5 6 4 3 2 
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นายมาซามิ คัตซูโมโต ประธานคณะกรรมการ 
 

 

อายุ 67 ปี วันที�ได้รับแต่งตั �ง 28 เมษายน 2557 สัดส่วนการถือหุ้น 6.75% (20,090,600 หุ้น) การศกึษา 2510 : High School attached to the Faculty of Education, The University of Tokyo  
2514 : Mechanical Engineering, College of Science and Technology Nihon University การอบรม IOD หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 83/2553 ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีที�ผ่านมา 2539 – 2559 ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร                         บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติ &ง (ประเทศไทย) ปัจจบุนั          ประธานคณะกรรมการ                      บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติ &ง (ประเทศไทย) การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท บริษัทอื�นๆ             - 
 
 
 นายนาโอะฮิโร  ฮามาดา กรรมการ 

 
อายุ 74 ปี วันที�ได้รับแต่งตั �ง 28 เมษายน 2558 สัดส่วนการถือหุ้น 0.96% (2,858,800 หุ้น) การศกึษา 2502 : Commerce Course, Shiwko Sensor High School 
2506 : English Course, Pal more Institution การอบรม IOD หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 83/2553 ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีที�ผ่านมา 2550 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท     บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติ &ง (ประเทศไทย) 
2553 – 2554     กรรมการบริษัท     Excel Metal Forging Co., Ltd. 
2550 – 2554     กรรมการผู้จดัการ Thai Industry Parts Ltd. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท บริษัทอื�นๆ            1 บริษัท 
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นายรัฐวัฒน์  ศุขสายชล กรรมการ 
 

อายุ 58 ปี วันที�ได้รับแต่งตั �ง 28 เมษายน 2558 สัดส่วนการถือหุ้น 0.57% (1,709,577 หุ้น) การศกึษา 2522 : นิตศิาสตร์บณัฑติ กฎหมาย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ การอบรม IOD -หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)77/2552 
-หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) 6/2552 
-หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 128/2553 
-หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 13/2554 
-หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 15/2555 
-หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance committee (RNG) 3/2555 การอบรม อื�นๆ -หลกัสตูร Strategy CFO in Capital Markets Program 2558  ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีที�ผ่านมา 2544 – 2559 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
                     บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติ &ง (ประเทศไทย) ปัจจบุนั          กรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร                             บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติ &ง (ประเทศไทย) การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท บริษัทอื�นๆ             - นางพูนศรี ปัทมวรกุลชัย กรรมการ 

  
อายุ 62 ปี วันที�ได้รับแต่งตั �ง 25  กมุภาพนัธ์ 2558 สัดส่วนการถือหุ้น 0.00%  การศกึษา 2520 :  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคําแหง การอบรม IOD หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)121/2558 ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีที�ผ่านมา 2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท                                               บมจ. ซงัโกะ  ไดคาซติ &ง (ประเทศไทย) 
2546 – 2557     ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน   หจก.สมศกัดิM กรุ๊ป การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท บริษัทอื�นๆ             - 
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นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ 
 
  

อายุ 43 ปี วันที�ได้รับแต่งตั �ง 8 สิงหาคม  2557 สัดส่วนการถือหุ้น 0.00%  การศกึษา 2542 : ปริญญาตรีสาขาวชิาการบญัชี มหาวทิยาลยักรุงเทพ การอบรม IOD หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)120/2558 ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีที�ผ่านมา 2559 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัทบจก.105 โซล่า เพาเวอร์      
2558 - ปัจจุบนั กรรมการผู้จดัการและกรรมการบริษัท บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั�น คอร์ปอเรชั�น 
2557- ปัจจบุนั   กรรมการบริษัท    บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติ &ง (ประเทศไทย) 
2558 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษัท    บจก.เอซีซี อีเลคทริค  
2558 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษัท    บจก. เอซีซี แลนด์มาร์ค  
2558 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษัท     บจก. เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี 
2558 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษัท     บจก. ดบับลิว. โซลา 
2558 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษัท     บจก. บางปะกง โซล่า เพาเวอร์     
2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษัท     บจก. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่)  
2557- ปัจจบุนั    กรรมการผู้จดัการ   บจก.แฮปปี&กรอบรูป 168 
2556 - ปัจจุบนั   กรรมการผู้จดัการ   บจก. นิว&เฟิร์ส ครีเอชั�น  
2537 - 2557       ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน   บมจ. จบูลิลี� เอ็นเตอร์ไพรส์  
2556 - 2556       กรรมการตรวจสอบ บจก. อตุสาหกรรม อีเล็กโทนิคส์ จํากดั         การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท บริษัทอื�นๆ            7 บริษัท 
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นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

อายุ 60 ปี วันที�ได้รับแต่งตั �ง 28 เมษายน 2557 สัดส่วนการถือหุ้น 0.00%  การศกึษา 2521: ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2522 : ประกาศนียบตัรชั &นสงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรม ศาสตร์ การอบรม IOD หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 80/2552 ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีที�ผ่านมา 2552 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติ &ง (ประเทศไทย) 
2550 – ปัจจบุนั  ที�ปรึกษาด้านบญัชี    บจก. เอสซี ซสิเตม็ เน็ตเวร์ิค  
2550 – ปัจจบุนั  ที�ปรึกษาด้านบญัชี    บจก. ไอซิ�น  คลทัช์ดสิค์  
2550 – ปัจจบุนั  ที�ปรึกษาด้านบญัชี     บจก.พีเอ็มซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์    คอนซลัแตนท์ การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท บริษัทอื�นๆ            - 
 
 
 นายนิพันธ์ ตั .งพิรุฬห์ธรรม กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

 

อายุ 55 ปี วันที�ได้รับแต่งตั �ง 11 เมษายน 2556 สัดส่วนการถือหุ้น 0.00%  การศกึษา 2522: นิตศิาสตร์บณัฑติ กฎหมายมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ การอบรม IOD หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 80/2552 ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีที�ผ่านมา 2552 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระและกรรมกาตรวจสอบ บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติ &ง (ประเทศไทย) 
2543 - ปัจจุบนั    กรรมการผู้จดัการ       บจก. มาสเตอร์โกลฟ อินดสัตรี  
2536 - ปัจจุบนั    กรรมการผู้จดัการ       บจก. โรส แอนด์กรีน  
2543 - ปัจจุบนั    กรรมการผู้จดัการ       บจก. ซุปเปอร์โกลฟ อินดสัทรี การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท บริษัทอื�นๆ            - 
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นายสันต ิเนียมนิล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
 

อายุ 47 ปี วันที�ได้รับแต่งตั �ง 28 เมษายน 2558 สัดส่วนการถือหุ้น 0.00%  การศกึษา 2536 : นิตศิาสตร์บณัฑติ กฎหมาย     มหาวทิยาลยัรามคําแหง การอบรม IOD หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 80/2552 ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีที�ผ่านมา 2552 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและกรรมกาตรวจสอบ บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติ &ง (ประเทศไทย) 
2545 – ปัจจบุนั  กรรมการ   บจ. ยเูซน็ต์แอร์ แอนด์ ซี เซอร์วสิ แมนเนจเม้นท์(ประเทศไทย) 
2546 – 2558      กรรมการผู้จดัการ   บจ. เอนก แอดโวเคท การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท บริษัทอื�นๆ            - 
 
 

                  



  

 10 

4.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  
 4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร   บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ =ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เริ�มก่อตั =งเมื�อ เดือน มกราคม 2539 และเริ�มดําเนินการผลติ เดือน เมษายน 2540 โดยดําเนินการผลติ ชิ =นสว่นยานยนต์ ชิ =นสว่นเครื�องใช้ไฟฟ้าและอื�นๆ โดยกระบวนการฉีดหลอ่ขึ =นรูปแรงดนัสงู (HPDC) โดยใช้แมพิ่มพ์ จากวตัถดุิบอลมูิเนียม และสงักะส ี 

 วิสัยทศัน์ บริษัท Sanko มุ่งมั�นสู่ความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรม Diecasting ให้เป็นที�ยอมรับในระดับสากล รวมทั %งร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ในทุกด้าน จนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื�องหมายการค้าของบริษัทให้เป็นที�ยอมรับในด้านคุณภาพและบริการจากลูกค้าอย่างยั�งยืน 
 
 พันธกจิ 

• สร้างความเป็นเลิศในทกุๆด้าน 
• นําเทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมใหม่มาใช้ในเรื�องการออกแบบ การพัฒนากระบวนการผลิต 
• นําศักยภาพและความสามารถของพนักงานในองค์กรร่วมสร้างเครื�องหมายการค้าให้ได้ภายในปี 2562 

 ค่านิยมองค์กร 
• การคิดเชิงนวัตกรรม 
• การทาํงานเชิงรุก 
• ความมุ่งมั�นสู่ความสาํเร็จ 
• มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ 
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กลยุทธ์องค์กร 
• ด้านคณุภาพ บริษัทสามารถผลติชิ =นสว่นได้ตามมาตรฐานคณุภาพที�ผู้ผลติชิ =นสว่นลาํดบัที� 1 หรือผู้ผลติยานยนต์ยอมรับ อีกทั =ง บริษัทยงัได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ ISO/TS 16949:2009 เพื�อสร้างการยอมรับและสร้างความเชื�อมั�นให้แก่ลกูค้าในระยะยาว 
• ด้านความรู้และเทคโนโลยี บริษัทมีความเชี�ยวชาญในการออกแบบแมพิ่มพ์ ซึ�งเป็น Know-How ที�ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่น  อีกทั =งยงัมีการพฒันากระบวนการผลติอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อให้บริษัทสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการที�ลกูค้ายอมรับ 
• ด้านการผลติ การออกแบบสายการผลติให้สามารถปรับเปลี�ยนชิ =นงานที�ผลติได้อยา่งรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก ทําให้บริษัทสามารถผลติชิ =นงานรองรับกลุม่ลกูค้าได้หลากหลายอตุสาหกรรม ซึ�งสะท้อนถึงการเติบโตอยา่งตอ่เนื�องของรายได้ของบริษัท 
• ด้านการตลาด ขยายตลาดไปยงัตา่งประเทศ เพื�อลดความเสี�ยงด้านปัจจยัเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ�งเป็นการเพิ�มความต้องการของลกูค้าในกลุม่ที�กว้างขึ =น ประกอบกบัการขยายฐานลกูค้าภายในประเทศสูก่ลุม่ลกูค้าในธุรกิจอื�นนอกเหนือจากอตุสาหกรรมยานยนต์ โดยเน้นกลุม่ลกูค้าที�ใช้วิธีการผลติที�บริษัทมีความชํานาญในการให้บริการ 
• ด้านผลติภณัฑ์ เพิ�มสายการผลติ โดยเพิ�มผลติภณัฑ์โดยวิธีการหลอ่แบบใหม ่คือการหลอ่แบบ Gravity เพื�อความหลากหลายของผลติภณัฑ์ และลดข้อจํากดัในการผลติ เพื�อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งหลากหลายมากขึ =น การเพิ�มเครื�องจกัรในกระบวนการผลติ ซึ�งบริษัทมีความเชี�ยวชาญในการผลตินั =น จึงเป็นการสร้างความครบวงจรในการให้บริการแก่ลกูค้า  4.2 การเปลี#ยนแปลงและพัฒนาการที#สาํคัญ ปี 2539 มกราคม : จดทะเบียนก่อตั =งบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ =ง (ประเทศไทย) จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 11.50 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 115,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชําระเต็มมลูคา่ โดยมกีลุม่ผู้ ถือหุ้นหลกัคือ บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ =ง อินดสัตรี จํากดั (ประเทศญี�ปุ่ น) บริษัท เอสบีซีเอส จํากดั และบริษัท วฒันาอินเตอร์เทรด จํากดั ตลุาคม : เพิ�มทุนจดทะเบียนและชําระแล้วเป็น 88 ล้านบาทจากผู้ ถือหุ้ นเดิมและกองทุนเจเอไอซี นิปปอน เอเชีย 2 และกองทนุ เซาท์-อีส เอเชีย ไพรเวท อีควิตี = (จีบีอาร์) ปี 2547 เมษายน : นายมาซามิ คตัซูโมโตได้ทาํการซื =อหุ้นของบริษัทจํานวน 244,895 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.83 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั =งหมดของบริษัท ณ ขณะนั =น จากบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ =ง อินดสัตรี จํากดั (ประเทศญี�ปุ่ น)  ปี 2548 มิถนุายน : บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ =ง อินดสัตรี จํากดั (ประเทศญี�ปุ่ น)ได้ทาํการจําหนา่ยหุ้นของบริษัททั =งหมด 235,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.72 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั =งหมดของ



  

 12 

บริษัท ณ ขณะนั =น ให้แก่บริษัท อะซเึทค จํากดั นอกจากนี = กองทนุเจเอไอซี นิปปอน เอเชีย 2 และกองทนุ เซาท์-อีส เอเชีย ไพรเวท อีควิตี = (จีบีอาร์) ได้จําหนา่ยหุ้นทั =งหมดจํานวน 400,000 หุ้น และนายมาซามิ คตัซูโมโตได้จําหนา่ยหุ้นจํานวน 54,017 หุ้น รวมกนัทั =งสิ =น 454,017 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.38 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั =งหมดของบริษัท ณ ขณะนั =น ให้แก่ บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั และบริษัท จฑุาวรรณ จํากดั ปี 2549 เมษายน : ได้รับใบรับรองระบบการบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบนั UKAS ประเทศองักฤษ โดยบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ให้การรับรอง 
 : ได้รับใบรับรองระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2002 จากสถาบนั IATF โดยบริษัท ยไูนเตด็ รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ให้การรับรอง ปี 2551 มีนาคม : บริษัท อะซเึทค จํากดั ได้จําหนา่ยหุ้นทั =งหมดจํานวน 235,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.72 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั =งหมดของบริษัท ณ ขณะนั =น ให้แก่บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั เมษายน : บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั (“TIP”) ได้จําหนา่ยหุ้นที�รับโอนมาจากบริษัท อะซเึทค จํากดัจํานวน 235,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.72 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั =งหมดของบริษัท ณ ขณะนั =น ให้กบัผู้บริหารของกลุม่ปิ� นทองและผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย กรกฎาคม : บริษัท จฑุาวรรณ จํากดั ได้จําหนา่ยหุ้นทั =งหมดจํานวน 228,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.02 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั =งหมดของบริษัท ณ ขณะนั =น ให้แก่บริษัท เจทดีบับลวิ    แอ๊ซเซท จํากดั 
 : ได้รับใบรับรองระบบการจดัการสิ�งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 จากสถาบนั 

UKAS ประเทศองักฤษ โดยบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ให้การรับรอง ตลุาคม : บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จํากดัได้เข้าร่วมทนุในบริษัทโดยการซื =อหุ้นจากกลุม่ปิ� นทอง จํานวน 
246,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.95 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั =งหมดของบริษัท ณ ขณะนั =น ปี 2552 เมษายน : ได้รับใบรับรองระบบการบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบนั UKAS ประเทศองักฤษ โดยบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ให้การรับรอง 

 : ได้รับใบรับรองระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 จากสถาบนั IATF โดยบริษัท ยไูนเตด็ รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ให้การรับรอง 
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ธนัวาคม : ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั =งที� 2/2552 จดัขึ =นเมื�อวนัที� 15 ธนัวาคม 2552 ได้มีมติพิเศษให้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และได้มีมติให้เปลี�ยนมลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นสามญัจากหุ้นละ 100 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท 
 : ได้รับใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน TIS 

18001:1999 โดยบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ ให้การรับรอง 
 : ได้รับใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 

18001:2007 จากสถาบนั UKAS ประเทศองักฤษ โดยบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ให้การรับรอง 
 ปี 2554 มิถนุายน :  ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั =งที� 1/2554 จดัขึ =นเมื�อวนัที� 10 มิถนุายน 2554 ได้มีมติให้เปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้นของบริษัท จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และมีมติพิเศษให้บริษัทเพิ�มทนุจดทะเบียนเป็น 113 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 226 ล้านหุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50บาท  ปี 2555 พฤษภาคม : ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั =งที� 1/2555 จดัขึ =นเมื�อวนัที� 30 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทั�วไปจํานวน 44 ล้านหุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทตอ่หุ้น และออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื =อหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทจํานวน 6 ล้านหนว่ย โดยมีหุ้นที�รองรับการใช้สทิธิทั =งหมด 6 ล้านหุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติอนมุตัิให้นาํหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มิถนุายน  : บริษัทได้ทําการซื =อที�ดินพร้อมอาคารโรงงานในเขตอตุสาหกรรมโรจนะ ตําบลหนองบวั อําเภอบ้านคา่ย จงัหวดัระยองขนาดพื =นที� 3 ไร่ โดยมีพื =นที�ติดกบัพื =นที�โรงงานของบริษัท เพื�อปรับปรุงและแปรสภาพเป็นพื =นที�คลงัสนิค้า หนว่ยงานเจาะ ขดัตกแตง่ขอบและผิวชิ =นงาน ปี 2556 พฤษภาคม : บริษัทได้มีการนําหุ้นของบริษัทเข้าซื =อขายวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กนัยายน :  บริษัทได้ทําสญัญาซื =อขายที�ดินในเขตอตุสาหกรรมโรจนะ ตําบลหนองบวั อําเภอบ้านคา่ย จงัหวดัระยองขนาดพื =นที� 5.1585 ไร่ โดยมีพื =นที�ติดกบัพื =นที�โรงงานของบริษัท เพื�อรองรับการขยายโรงงานตอ่ไป โดยได้จ่ายมดัจําไปแล้วบางสว่น และจะจา่ยที�เหลอืทั =งหมดพร้อมรับโอนภายในต้นปี 2557  ปี 2557 เมษายน : บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ\ซื =อที�ดิน จาก บริษัทสวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) โฉนดที�ดินเลขที� 41107, 41741 เลขที�ดิน 342, 355 หน้าสาํรวจ 3990, 
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4057 ตําบลหนองบวั อําเภอบ้านคา่ย จงัหวดัระยอง เนื =อที� 3 ไร่ 1 งาน 73.5 ตารางวา, 1 ไร่ 
2 งาน 89.9 ตารางวา ตามลาํดบั โดยวตัถเุพื�อเป็นสถานที�ตั =งโรงงาน ผลติภณัฑ์อลมูิเนียมฉีดขึ =นรูป ปี 2558 กรกฎาคม : ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั =งที� 1/2558 จดัขึ =นเมื�อวนัที� 9 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียน จํานวน 37,340,812.50 บาท คิด 74,681,625 หุ้น ทําให้ทนุจดทะเบียนจาก 113,000,000 บาท เป็น 150,340,812.50 บาท คิดเป็นจํานวนหุ้นทั =งสิ =น 300,609,625 โดยมีมลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุจดทะเบียนแล้วดงักลา่วเมื�อวนัที� 16 กรกฎาคม 2558  สงิหาคม : บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชําระแล้วเนื�องจากมีการเพิ�มทุน จากทุนชําระแล้วเดิม จํานวน 111,138,579 บาท เป็นทนุชําระแล้วใหม่จํานวน 148,184,772 บาท มลูค่าที�ตราไว้ 0.50 บาท    โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงการเพิ�มทนุชําระแล้วดงักลา่ว เมื�อวนัที� 17 สงิหาคม 2558 พฤศจิกายน : บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชําระแล้วเนื�องจากมีการแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิ\ที�จะซื =อหุ้ นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) จากทุนชําระแล้วเดิม จํานวน 148,184,772 บาท เป็นทนุชําระแล้วใหม่จํานวน 148,903,972 บาท มูลค่าที�ตราไว้ 0.50 บาท    โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงการเพิ�มทนุชําระแล้วดงักลา่ว เมื�อวนัที� 24 พฤศจิกายน 2558 

 
4.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

  บริษัทไมม่ีบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม              
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4.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่  4.4.1 แผนภาพโครงสร้างธุรกิจโดยรวมของธุรกิจในเครือของผู้ถอืหุ้นใหญ่ ณ วันที) 31 ธันวาคม 2558   

  
  
 
 
 
  
 
 กลุม่ปิ� นทองมีการประกอบธุรกิจที�มีผลติภณัฑ์ใกล้เคียงกนักบัของบริษัท คือ ธุรกิจผลติชิ =นสว่นโดยการขึ =นรูปด้วยวิธีอดัด้วยความร้อน (Hot Forging) และการอดัแบบเย็น (Stamping) สาํหรับอตุสาหกรรมตา่งๆ เช่น อตุสาหกรรมยายนต์ และอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และเครื�องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น และยงัประกอบธุรกิจชิ =นสว่นและสว่นประกอบสําหรับแม่พิมพ์โลหะอีกด้วย ซึ�งในอนาคต กลุม่บริษัทดงักลา่วมีโอกาสที�จะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยทําการแข่งขนัทางอ้อมกบับริษัทได้ แตท่ั =งนี =บริษัทในกลุม่ปิ� นทองดงักลา่ว ไม่มีนโยบายที�จะดําเนินธุรกิจผลิตชิ =นสว่นอลมูิเนียมและสงักะสีฉีดขึ =นรูปด้วยแมพิ่มพ์ฉีดหลอ่ความดนัสงู ซึ�งเป็นการแขง่ขนัโดยตรงกบัธุรกิจของบริษัท  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ปิ� นทอง (37.20%) ประกอบธุรกิจนิคมอตุสาหกรรม ธุระกิจเหล็กและโลหะ ธุรกิจชิ �นสว่นสําหรับภาคอตุสาหกรรม และธุรกิจขนสง่และรถเช่า 

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั  
(14.81%) จําหน่ายเหลก็สแตนเลสและเหลก็กล้า 

บริษัท เจทีดบับลวิ แอ็ชเซท จํากดั                 
(18.36%) โฮลดิ #ง 

 

บคุคลที'มีความเกี'ยวข้อง 
(4.03%) 

บมจ.ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
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4.4.2 ลักษณะความสัมพันธ์    บริษัทมีการทํารายการกบับคุคลที�อาจมคีวามขดัแย้งตา่งๆ ซึ�งรายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ =นนั =นเป็นการทํารายการกบักรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทที�เกี�ยวข้องกนัซึ�งมีบคุคลที�มาความขดัแย้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึ�งสามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ์ได้ ดงันี = 
 บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ บริษัท จุฑาวรรณ จํากดั มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทคือ นายพีระ  ปัทมวรกลุชยั อยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่มปิ� นทอง1/ ซึ�งถือหุ้นทั &งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 37.20 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั &งหมด บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทคือ นายนาโอะฮิโร ฮามาดา อยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่มปิ� นทอง1/ ซึ�งถือหุ้นทั &งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 37.20 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั &งหมด บริษัท ริก้า เจทีดบับลิว ฮีททรีทเม้นท์ จํากดั อยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่มปิ� นทอง1/ ซึ�งถือหุ้นทั &งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 37.20 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั &งหมด 

 บริษัท ทีไอพี เมททลั อินดสัทรีส์ จํากดั มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทคือ นายนาโอะฮิโร ฮามาดา อยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่มปิ� นทอง1/ ซึ�งถือหุ้นทั &งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 37.20 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั &งหมด บริษัท อําพน จํากดั อยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่มปิ� นทอง1/ ซึ�งถือหุ้นทั &งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 37.20 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั &งหมด บริษัท จุฑาวรรณ เมทลั แล็บ จํากดั 
 

อยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่มปิ� นทอง1/ ซึ�งถือหุ้นทั &งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 37.20 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั &งหมด บริษัท เจทีดบับลิว แอ็กเซท จํากดั อยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่มปิ� นทอง1/ ซึ�งถือหุ้นทั &งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 37.20 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั &งหมด หมายเหต ุ: 
1/กลุม่ปิ นทองประกอบธุรกิจนิคมอตุสาหกรรม ธุรกิจเหล็กและโลหะ ธุรกิจชิ �นสว่นสาํหรับภาคอตุสาหกรรม และธุรกิจขนสง่และรถเชา่  
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5. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
  
 5.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทประกอบธุรกิจผลิตชิ =นสว่นอลมูิเนียมฉีดขึ =นรูปและชิ =นสว่นสงักะสีฉีดขึ =นรูปตามคําสั�งซื =อของลกูค้า โดยมีกลุ่มลูกค้าหลกัเป็นผู้ ผลิตชิ =นส่วนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์ ทั =งนี = ธุรกิจการผลิตชิ =นสว่นยานยนต์จะมีข้อได้เปรียบจากยอดการสั�งซื =อค่อนข้างแน่นอนเนื�องจากการสั�งซื =อชิ =นสว่นของยานยนต์รุ่นหนึ�ง (Model) มกัจะเป็นการสั�งซื =อชิ =นสว่นจนกระทั�งยานยนต์รุ่นนั =นเลกิการผลติซึ�งจะใช้เวลาสว่นใหญ่ประมาณ 3 ปีขึ =นไป นอกจากนี = บริษัทยงัได้มีการผลิตชิ =นสว่นประกอบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด ชิ =นสว่นประกอบกล้องถ่ายวิดีโอ และชิ =นสว่นประกอบระบบสื�อสารภายใน (Intercom System) สาํหรับอตุสาหกรรมเครื�องใช้ไฟฟ้า และได้มีการผลติชิ =นสว่นประกอบเครื�องตดัหญ้าและชิ =นสว่นประกอบรถแทรกเตอร์สาํหรับอตุสาหกรรมเครื�องจกัรกลเกษตร ทั =งนี = ในการผลิตชิ =นส่วนต่างๆ บริษัทได้มีการบริการออกแบบและจดัหาแม่พิมพ์เพื�อรองรับความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบถ้วน  ทั =งนี = ในปัจจบุนับริษัทไมม่ีบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมแตอ่ยา่งใด 

 5.1.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท  โครงสร้างรายได้ของบริษัทแบง่ตามสายผลติภณัฑ์หลกัระหวา่งปี 2556 ถึงปี 2558 มีสดัสว่น ดงันี =  
                   (หนว่ย: ล้านบาท) รายได้ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 1. รายได้จากการขายชิ 5นส่วน    ชิ =นสว่นรถยนต์    ชิ =นสว่นรถจกัรยานยนต์    ชิ =นสว่นเครื�องใช้ไฟฟ้า    ชิ =นสว่นเครื�องจกัรกลเกษตรและอื�นๆ 

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 

385.49280.01
40.71 
46.61 
18.16 

89.60 65.08 
9.46 

10.83 
4.22 2. รายได้จากการขายแม่พิมพ์    ชิ =นสว่นรถยนต์    ชิ =นสว่นรถจกัรยานยนต์    ชิ =นสว่นเครื�องใช้ไฟฟ้า    ชิ =นสว่นเครื�องจกัรกลเกษตรและอื�นๆ 

60.13 22.69 
33.22 
4.23 

- 

14.63 5.52 
8.08 
1.03 

- 

24.70 13.43 
8.39 
1.05 
1.83 

6.78 3.68 
2.30 
0.30 
0.50 

34.40 9.30 
22.87 
1.33 
0.90 

8.00 2.16 
5.32 
0.31 
0.21 รวมรายได้จากการขาย 395.75 96.29 352.88 96.82 419.89 97.59 รายได้จากการให้บริการ1/ 7.69 1.87 4.01 1.10 3.92 0.91 รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 403.44 98.17 356.89 97.92 423.81 98.50 รายได้อื�น2/ 7.54 1.83 7.61 2.08 6.45 1.50 รายได้รวม 410.98 100.00 364.50 100.00 430.26 100.00 
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หมายเหต ุ: 1/รายได้จากการให้บริการในปี 2556 2557 และ 2558 เป็นรายได้จากข้อตกลงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคให้กับบริษัทผลิตชิ #นสว่นรถจกัรยานยนต์แหง่หนึ'งในประเทศอินเดีย มลูคา่ตามสญัญาทั #งสิ #น 24.60 ล้านบาท 
2/รายได้อื'นของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษวตัถดุบิจากการผลติ กําไรจากการขายสนิทรัพย์ การกลบัรายการคา่เผื'อลกูหนี #สงสยัจะสญู ดอกเบี #ยรับ และรายได้อื'น เป็นต้น 
 5.1.2 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ บริษัทประกอบธุรกิจผลิตชิ =นส่วนอลมูิเนียมและสงักะสีในรูปแบบที�ลกูค้ากําหนดตามคําสั�งซื =อของลกูค้า โดยกระบวนการขึ =นรูปด้วยแมพิ่มพ์ฉีดหลอ่ความดนัสงู (High-Pressure Diecasting หรือ “HPDC”) โดยบริษัทมีการให้บริการออกแบบและว่าจ้างบริษัทผู้ ผลิตแม่พิมพ์เพื�อทําการผลิตแม่พิมพ์ให้กับลูกค้าเพื�อให้สามารถผลิตชิ =นงานตามที�ลูกค้ากําหนด ซึ�งกรรมสทิธิ\ในแมพิ่มพ์จะเป็นไปตามที�ระบใุนข้อตกลงระหวา่งบริษัทกบัลกูค้าแตล่ะราย ซึ�งแบง่ออกตามลกัษณะของข้อตกลงได้ ดงันี = 

1) ออกแบบและจําหนา่ยแม่พิมพ์ บริษัทจะจําหน่ายแม่พิมพ์ที�ผลิตแล้วให้กบัลกูค้า โดยกรรมสิทธิ\ในแม่พิมพ์จะเป็นของลกูค้า ซึ�งลกูค้าจะวา่จ้างบริษัทให้ดําเนินการผลติชิ =นงานจากแมพิ่มพ์ดงักลา่ว 
2) ออกแบบแมพิ่มพ์และผลติชิ =นงาน ลกูค้าจะว่าจ้างบริษัทในการออกแบบแม่พิมพ์พร้อมกบัผลิตชิ =นงานจากแม่พิมพ์ดงักล่าว โดยกรรมสิทธิ\ในแม่พิมพ์ยงัคงเป็นของบริษัท โดยบริษัทจะมีการคิดกําไรส่วนเพิ�มเพื�อชดเชยคา่ใช้จ่ายในการออกแบบและจดัทําแมพิ่มพ์ดงักลา่ว ทั =งนี =รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายชิ =นส่วนอลูมิเนียมและแม่พิมพ์สําหรับชิ =นส่วนอลมูิเนียม โดยมีรายได้จากการขายชิ =นสว่นสงักะสแีละแมพิ่มพ์สาํหรับชิ =นสว่นสงักะสีในปี 2557 และปี 2558 เป็นสดัสว่นเท่ากบั ร้อยละ 10.83 และร้อยละ 16.48 ของรายได้จากการขายรวมและบริการ ตามลําดบั โดยผลิตภณัฑ์ของบริษัทสามารถแบง่ออกเป็นประเภทตามการใช้งานของผลติภณัฑ์ ดงันี = 
 5.1.2.1 กลุ่มผลิตภณัฑ์ชิ 5นส่วนรถยนต์        ตัวอย่างผลิตภณัฑ์ชิ 5นส่วนรถยนต์  หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสินค้า ชดุกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัในรถยนต์

(Alternator) 
ฝาครอบหลงั 
(Rear cover) 

สว่นประกอบด้านหลงั ของอลัเตอร์เนเตอร์  

  ฝาครอบหน้า  
(Front cover) 

สว่นประกอบด้านหน้าของอลัเตอร์เนเตอร์ 
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หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสินค้า สตาร์ทเตอร์ 
(Starter) 

ตวัเรือน (Housing) สว่นประกอบตวัเรือนของสตาร์ทเตอร์  

  ฝาครอบหลงั 
(Rear cover) สว่นประกอบด้านหลงัของสตาร์ทเตอร์   ตวัเรือนเกียร์ 
(Gear case) 

สว่นประกอบของชดุเฟืองในสตาร์ทเตอร์  

 ตัวยึดคอมเพรสเซอร์แอร์ในรถยนต์ 
(Bracket 
Compressor) 

ฐานจบัยดึคอมเพรสเซอร์ 
(Bracket 
compressor) 

สว่นประกอบในการยดึจบัระหวา่งเครื�องยนต์และคอมเพรสเซอร์  
 ตวัจบัยดึด้านลา่ง 

(Lower bracket) 
สว่นประกอบในการยดึจบัระหวา่งแผงระบายความร้อนระบบปรับอากาศกบัตวัถงัรถยนต์ 

 

 ชิ =นสว่นปรับตั =งสายพาน 
(Bracket tension) 

สว่นประกอบในการปรับตั =งสายพานคอมเพรสเซอร์  
ใบพดัเครื�องยนต์ 
(Fan Clutch) 

ฝาครอบ (Cover) ฝาครอบของสว่นประกอบของชดุใบพดัระบายความร้อนของเครื�องยนต์   ฝาหลงั (Case) ฝาหลงัของสว่นประกอบของชดุใบพดัระบายความร้อนของเครื�องยนต์   จานรีดนํ =ามนัชดุระบายความร้อน 
(Disk) 

ชิ =นสว่นสาํหรับการทํางานของชดุใบพดัระบายความร้อนของเครื�องยนต์อตัโนมตั ิ  
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หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสินค้า ตวัยึดท่อแอร์ในรถยนต์ 
(Hanging Air Pipe) 

อุปกรณ์ยึดจับท่อแอร์รถยนต์ (Flange flex) 
ชิ =นสว่นสาํหรับยดึจบัทอ่แอร์ในรถยนต์ เพื�อชว่ยในการยดึจบั            

     เข็มขดันิรภยั  
(Safety Belt) 

ดมุม้วนสาย 
(Guide drum) 

ชิ =นสว่นลอ็คสายพานเขม็ขดันิรภยัในรถยนต์  วิทยรุถยนต์  
(Audio) 

แผงระบายความร้อน 
(Heat sink) 

แผงระบายความร้อนของระบบเครื�องเสยีงในรถยนต์    ชุดระบายความร้อนไฟหน้า แผงระบายความร้อนไฟหน้า (Main 
heatsink Bi-LED) 

แผงระบายความร้อนไฟหน้า 
LED 

 ชดุบงัคบัแกนใบปัดนํ =าฝน  ตวัยดึจบัแกนปัดนํ =าฝนด้านซ้าย 
(Bracket B) 

แกนหมนุชดุใบปัดนํ =าฝน ด้านซ้าย  

  ตวัยดึจบัแกนปัดนํ =าฝนด้านขวา 
(Bracket C) 

แกนหมนุชดุใบปัดนํ =าฝน ด้านขวา  
  ตวัยดึจบัแกนปัดนํ =าฝนก้านเดี�ยว 

(Bracket  A) 
แกนหมนุชดุใบปัดนํ =าฝนชนิดก้านเดี�ยว 
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  สนิค้าในกลุม่นี =เป็นชิ =นสว่นและแมพิ่มพ์สาํหรับอปุกรณ์และชิ =นสว่นรถยนต์ซึ�งประกอบด้วย ชิ =นสว่นของชดุกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั (Alternator) สตาร์ทเตอร์ (Starter) ตวัยดึคอมเพรซเซอร์ (Bracket Compressor) ใบพดัเครื�องยนต์ ตวัแขวนท่อแอร์ในรถยนต์ เข็มขดันิรภยั และชุดบงัคบัแกนใบปัดนํ =าฝน เป็นต้น โดยมีกลุม่ลกูค้าหลกัเป็นกลุม่บริษัทผลิตชิ =นส่วนรถยนต์ซึ�งจะนําไปประกอบเป็นชิ =นส่วนและอุปกรณ์เพื�อสง่มอบแก่บริษัทประกอบรถยนต์อีกทอดหนึ�ง ซึ�งรายได้จากกลุ่มผลิตภณัฑ์นี =เป็นรายได้หลกัของบริษัท โดยมีสดัส่วนรายได้ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 มีจํานวน 234.64 ล้านบาท 223.63 ล้านบาท และ 289.31 ล้านบาทตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 58.16 ร้อยละ 63.37 และร้อยละ 
68.90 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมในช่วงเวลาเดียวกนั ตามลาํดบั  
 5.1.2.2 กลุ่มผลิตภณัฑ์ชิ 5นส่วนรถจักรยานยนต์       ตัวอย่างผลิตภณัฑ์ชิ 5นส่วนรถจักรยานยนต์  หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสินค้า ชดุผสมเชื =อเพลงิกบัอากาศ (Carburetor) 

ฝาครอบระบบผสมนํ =ามนั 
(Cover reed valve) 

ส่วนประกอบของชุดผสมนํ =ามันกบัอากาศ 
 

 ตวัเรือนระบบผสมนํ =ามนั 
(Body reed valve) 

ส่วนประกอบของชุดผสมนํ =ามันกบัอากาศ 
  ฝาครอบ (Top) ส่วนประกอบของชุดผสมนํ =ามันกบัอากาศ 

    ระบบคลตัช์ 
(Manual Clutch 
System) 

ส่วนประกอบชิ =นกลางของแผน่คลตัช์ 
(Center clutch)  

สว่นประกอบของแผน่คลตัช์ 
  สว่นปิดชดุสง่กําลงั 

(PR plate) 
ส่วนประกอบของฝาปิดแผ่นคลตัช์ด้านบน 

  ฝาครอบชดุสง่กําลงั 
(PR outer) 

ส่วนประกอบฝาครอบชุดคลตัช์ ด้านข้าง 
  ฝาลอ็ดสง่กําลงั 

(PR lifter) 
สว่นประกอบลอ็คชดุแผน่คลตัช์ 

 ระบบเกียร์อตัโนมตัิ  ตวัปรับรอบ 
(Prim sliding sheave) 

สว่นประกอบของระบบเกียร์อตัโนมตัิ CVT ในการปรับรอบสายพาน  
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หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสินค้า 
 ตวัขบั 

(Sheave prim fixed) 
สว่นประกอบของระบบเกียร์อตัโนมตัิ CVT ในการขบัสายพาน  

ฝาครอบชดุสง่กําลงั ฝาครอบข้อเหวี�ยง 
(Crank case) 

ฝาครอบข้อเหวี�ยง 
 ระบบป̀ัมนํ =าระบายความร้อน 

ฝาครอบป̀ัมนํ =า 
(Cover water pump) 

ฝาครอบชุดป̀ัมนํ =าระบายความร้อน  

                                     
  สนิค้าในกลุม่นี =เป็นชิ =นสว่นและแมพิ่มพ์สาํหรับอปุกรณ์และชิ =นสว่นรถจกัรยานยนต์ซึ�งประกอบด้วย ระบบคลตัช์ (Clutch System) ชุดผสมเชื =อเพลิงกบัอากาศ (Carburetor) และสตาร์ทเตอร์ (Starter) เป็นต้น โดยกลุม่ลกูค้าของกลุม่ผลติภณัฑ์นี =ประกอบด้วยบริษัทผลติชิ =นสว่นรถจกัรยานยนต์ และบริษัทประกอบรถจกัรยานยนต์ ทั =งนี = บริษัทมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์นี =ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ104.56 ล้านบาท 63.97 ล้านบาท และ 63.58 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 25.92 ร้อยละ 18.12 และร้อยละ 15.14ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมในช่วงเวลาเดียวกนั ตามลาํดบั 
 5.1.2.3 กลุ่มผลิตภณัฑ์ชิ 5นส่วนอุปกรณ์เครื)องใช้ไฟฟ้า ตัวอย่างผลิตภณัฑ์ชิ 5นส่วนอุปกรณ์เครื)องใช้ไฟฟ้า หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสืนค้า กล้องวงจรปิด 

(Box CCTV Camera) 
ฝาครอบหน้า 
(Front frame) 

สว่นประกอบของฝาครอบกลอ่งรับสญัญาณกล้องวงจรปิด  กล้องวงจรปิดมมุกว้าง 
(Dome CCTV Camera) 
 
 
 
 

ฝาครอบ 
(Chassis cover) 

สว่นประกอบของกล้องวงจรปิดมมุกว้าง  ฝาปิดโครง 
(Bracket case) 

สว่นประกอบของกล้องวงจรปิดมมุกว้าง  ฝาครอบหลกั 
(Main Cover) 

สว่นประกอบของ CCTV Dome 
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หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสืนค้า 
 ฝาครอบหลงั 

(Rear cover) 
สว่นประกอบของ CCTV Dome 

 ระบบสื�อสารภายใน 
(Intercom System) 

หน้าการแผงปุ่ มกด 
(Panel) 

สว่นประกอบของระบบสื�อสารภายใน  ข อ บ ห น้ า ก า ก แ ผ งปุ่ มกด 
(Panel frame) 

สว่นประกอบของระบบสื�อสารภายใน 
 คอมเพรสเซอร์เครื�องปรับอากาศ 

แผน่ครอบยางกนัซมึ 
(Plate lower seal) 

ฝาครอบลกูสบูคอมเพรสเซอร์แอร์ 
 ชดุกลอ่งควบคมุป̀ัมนํ =า กลอ่งอลมูิเนียม 

(Aluminum case) 
กล่องควบคุมการทํางานของป̀ัมนํ =าอตัโนมตัิ 

 
 

    
  
 สินค้าในกลุ่มนี =เป็นชิ =นส่วนและแม่พิมพ์สําหรับชิ =นส่วนอุปกรณ์เครื�องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น กล้องวงจรปิด           กล้องถ่ายวิดีโอ ชดุฝาครอบคอมเพรซเซอร์เครื�องปรับอากาศ และระบบสื�อสารภายใน (Intercom) เป็นต้น โดยกลุม่ลกูค้าของกลุม่ผลติภณัฑ์นี =ประกอบด้วยบริษัทผลติชิ =นสว่นอปุกรณ์เครื�องใช้ไฟฟ้าตา่งๆ ทั =งนี =บริษัทมีรายได้จากกลุม่ผลิตภณัฑ์นี =ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558  เท่ากบั 37.86 ล้านบาท 39.44 ล้านบาทและ 47.94 ล้านบาทตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 9.38 ร้อยละ 11.17 และร้อยละ 11.42 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมในช่วงเวลาเดียวกัน ตามลาํดบั  5.1.2.4 กลุ่มผลิตภณัฑ์ชิ 5นส่วนเครื)องจักรกลเกษตรและอื)นๆ       ตัวอย่างผลิตภณัฑ์ชิ 5นส่วนเครื)องจักรกลเกษตร หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสินค้า รถแทรกเตอร์ ฝาครอบแกนขบั 

(Propeller shaft 
case) 

สว่นประกอบชดุฝาครอบแกนไฮดรอลกิในรถแทรกเตอร์      
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หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสินค้า 
 ตวัยดึพดัลม 

(Flange fan) 
สว่นประกอบใบจบัยึดชุดใบพดัในรถแทรกเตอร์ 

 ตวัยดึกรองนํ =ามนั 
(Bracket Filter) 

สว่นประกอบในระบบกรองนํ =ามนัรถแทรกเตอร์ 
 ตวัยดึฝาครอบ 

(Support diff) 
เป็นสว่นประกอบสาํหรับยดึชดุคลตัช์ 

 ฐานเกียร์หลกั 
(Base main shift) 

เป็นสว่นประกอบฝาครอบคนัเกียร์รถแทรกเตอร์  ฝาปิดล้อหลงั 
(Plug rear wheel) 

เป็นสว่นประกอบฝาครอบแกนเพลาล้อหลงั  หวัจ่ายนํ =ามนัเชื =อเพลงิ ชดุแขวนหวัจ่ายนํ =ามนั เป็นสว่นประกอบของที�แขวนหวัจ่ายนํ =ามนั 
 ข้อตอ่วาล์วหวัจ่าย เป็นสว่นประกอบของหวัจา่ยนํ =ามนั  ข้องอหวัจ่าย เป็นสว่นประกอบของหวัจา่ยนํ =ามนั  

 

                                                              
  สนิค้าในกลุม่นี =เป็นชิ =นสว่นเครื�องจกัรกลเกษตรตา่งๆ เช่น ชิ =นสว่นรถแทร็กเตอร์ และชิ =นสว่นสําหรับอตุสาหกรรมอื�นๆ เช่น ที�แขวนหวัจ่ายนํ =ามนัสาํหรับสถานีบริการนํ =ามนัเป็นต้น โดยกลุม่ลกูค้าของกลุม่ผลิตภณัฑ์นี =ประกอบด้วยบริษัทผลติเครื�องจกัรกลเกษตรและอื�นๆ ทั =งนี =บริษัทมีรายได้จากกลุม่ผลติภณัฑ์นี =ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เทา่กบั  18.70 ล้านบาท 25.84 ล้านบาทและ 19.06 ล้านบาทตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 4.64 ร้อยละ 7.32 และ ร้อยละ4.54ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมในช่วงเวลาเดียวกนั ตามลาํดบั 
  นอกจากนี = ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 บริษัทได้มีการทําข้อตกลงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคให้กับบริษัท 
Exedy Clutch India Pvt. Ltd. ซึ�งเป็นบริษัทผลิตชิ =นสว่นรถจกัรยานยนต์แห่งหนึ�งในประเทศอินเดีย มลูค่าตามสญัญา
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ทั =งสิ =น 24.60 ล้านบาท โดยบริษัทจะให้ความช่วยเหลอืในด้านการเลอืก และติดตั =งเครื�องฉีดอลมูิเนียมและสงักะสี รวมถึงให้การฝึกอบรมในด้านกระบวนการผลิตและการควบคมุคณุภาพ โดยมีข้อตกลงว่าบริษัทดงักลา่วจะไม่ทําการแข่งขนัในด้านชิ =นสว่นอลมูิเนียมที�ขึ =นรูปด้วยการฉีดสาํหรับรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทยกบับริษัท ซึ�งบริษัทได้ทําข้อตกลงกบัห้างหุ้นสว่นจํากดั ไอซีซี คอนซลัท์ ในการสนนัสนนุการและให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท Exedy Clutch India Pvt. Ltd. ตามข้อตกลงให้บริการทางด้านเทคนิคดงักลา่ว  
  โดยในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558  บริษัทได้ทําการรับรู้รายได้จากการบริการตามข้อตกลงนี =เท่ากบั 7.69 ล้านบาท 4.01 ล้านบาท และ 3.92 ล้านบาทตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 1.94  ร้อยละ 1.13 และร้อยละ 0.92  ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมในช่วงเวลาเวลาเดียวกนั   
 5.1.3 สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การประกอบธุรกิจของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ�งมีรายละเอียดดงันี =  เจ้าของบัตรส่งเสริม บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง จาํกัด (มหาชน) บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง จาํกัด (มหาชน)   บตัรส่งเสริมเลขที� 1090(2)/2554 1010(2)/2557 
1. วนัที�ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 26 มกราคม 2554 7 มกราคม 2557 
2. วนัที�เริ�มใช้สิทธิตามบตัรส่งเสริมการลงทนุ 1 เมษายน 2554 ยงัไม่ได้เริ�มดําเนินการใช้สิทธิ   บตัรส่งเสริมการลงทนุ 
3. ประเภทกิจการที�ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ กิจการผลิตผลิตภณัฑ์โลหะรวมทั &งชิ &นส่วนโลหะ กิจการผลิตผลิตภณัฑ์โลหะรวมทั &งชิ &นส่วนโลหะ 
4. สิทธิประโยชน์สําคญัที�บริษัทได้รับ   
4.1 การยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื�องจกัร จะต้องนําเข้ามาก่อนวนัที� 26 กรกฎาคม 

2556 
จะต้องนําเข้ามาก่อนวนัที� 7กรกฎาคม 
2559 

4.2 การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิุคคลสําหรับกําไรสทุธิที�ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รับการส่งเสริมนบัแตว่นัที�มีรายได้จากการประกอบกิจการนั &น 
รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไม่รวมคา่ที�ดนิและทนุหมนุเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี และยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิุคคลในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกตมีิกําหนดเวลา 
5 ปี นบัจากวนัที�พ้นกําหนดตามวรรคแรก 

รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไม่รวมคา่ที�ดนิและทนุหมนุเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี และยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิุคคลในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกตมีิกําหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัที�พ้นกําหนดตามวรรคแรก 
4.3 การยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที�ได้รับการส่งเสริมซึ�งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิุคคลตามข้อ 4.2 ไปรวมคํานวณเพื�อเสียภาษีเงินได้ 

8 ปี 8 ปี 

4.4 การอนญุาตให้หกัคา่ขนส่ง คา่ไฟฟ้า 10 ปี 10 ปี 
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เจ้าของบัตรส่งเสริม บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง จาํกัด (มหาชน) บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง จาํกัด (มหาชน) และคา่ประปา สองเทา่ของคา่ใช้จ่าย นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายได้จากการประกอบกิจการ 5.2 การตลาดและการแข่งขัน   บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตชิ =นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ =นรูปและชิ =นส่วนสังกะสีฉีดขึ =นรูปให้แก่ลูกค้าในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ�งมีกลุ่มอุตสาหกรรมหลกั ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื�องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมชิ =นส่วนเครื�องจกัรทางการเกษตร มีการจําหน่ายสินค้าส่วนใหญ่โดยการขายตรงให้กับผู้ผลิตชิ =นส่วนลําดบัที� 1 ซึ�งมีการดําเนินงานในประเทศไทยเป็นหลกัผ่านทีมงานการตลาดและการขายของบริษัท ซึ�งประกอบด้วยทีมงานทั =งชาวไทยและชาวต่างชาติที�มีประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า 30 ปี โดยมีการแบ่งการดแูลรับผิดชอบเป็นทีมงานในการหาลกูค้าใหมแ่ละทีมงานที�รับผิดชอบลกูค้าปัจจบุนัของบริษัท ซึ�งทีมงานจะทําการติดต่อโดยตรงกบัลกูค้าอย่างใกล้ชิด โดยศึกษาความต้องการของลกูค้า และอาจมีการร่วมดดัแปลงแบบของชิ =นงานตามการอนมุตัิของลกูค้าหากมีความจําเป็น เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ในการผลิต โดยยังรักษาคุณสมบัติของชิ =นงานและประโยชน์การใช้งานไว้ตามวตัถปุระสงค์ของลกูค้า นอกจากนี =ยงัมีช่องทางในการจําหนา่ยอื�นๆ เช่น  
1)  บริษัทมีการประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ของบริษัทผ่านสื�อโฆษณาต่างๆ อาทิ สมดุหน้าเหลือง หนงัสือรวบรวมรายชื�อผู้ประกอบการ (Directory) และวารสารต่างๆที�เกี�ยวข้องกบัวงการอตุสาหกรรมและชิ =นสว่นที�บริษัทผลิต เช่น ทําเนียบอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย  เป็นต้น นอกจากนี = บ ริษัทได้จัดทําเว็บไซต์ 

www.sankothai.net เพื�อเป็นการเพิ�มช่องทางการสื�อสารให้กบัลกูค้าของบริษัทและเป็นการประชาสมัพนัธ์บริษัทอีกช่องทางหนึ�งด้วย 
2) บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตชิ =นส่วนยานยนต์ไทย สถาบนัยานยนต์ และสมาคมต่างๆที�เกี�ยวข้องกบัอตุสาหกรรมยานยนต์ เพื�อให้มีโอกาสทําความรู้จกักบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายมากขึ =น 5.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน บริษัทกําหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขนั โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและการบริการแก่ลกูค้าเพื�อสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีและกอ่ให้เกิดการดําเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งตอ่เนื�องในระยะยาว ซึ�งสามารถสรุปกลยทุธ์ในการแขง่ขนัของบริษัทได้ดงันี = 
1. การรักษาคณุภาพของผลติภณัฑ์ สนิค้าของบริษัทเป็นผลิตภณัฑ์ที�ต้องมีความละเอียดและแม่นยําในการผลิต เนื�องจากเป็นชิ =นสว่นที�นําไปใช้ในการประกอบกบัชิ =นสว่นอื�นๆ ดงันั =น บริษัทจึงมีนโยบายที�มุง่เน้นและให้ความสาํคญักบัคณุภาพของผลติภณัฑ์ โดยบริษัทมีระบบการควบคมุคณุภาพ (Quality Control: QC) ที�ได้มาตรฐานระดบัสากล ISO9001:2008 และ ISO/TS 16949:2009 ซึ�งบริษัทได้มีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตั =งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที�มีคุณภาพ และมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์ในทุกๆขั =นตอนอย่างเข้มงวด ด้วยเครื�องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบที�มีความแม่นยํา รวมทั =ง มีการฝึกอบรม
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บคุลากรอย่างสมํ�าเสมอเพื�อเป็นการพฒันาความรู้และสร้างมาตรฐานในการปฏิบตัิงานทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าในการสั�งซื =อสนิค้าจากบริษัทอยา่งตอ่เนื�อง  
2. การจดัสง่ผลติภณัฑ์ตรงตอ่เวลา เนื�องจากสนิค้าที�บริษัทผลติเป็นชิ =นสว่นที�นําไปใช้ประกอบกบัชิ =นสว่นอื�นๆ ดงันั =น บริษัทจึงเน้นการจดัสง่สนิค้าให้ถกูต้องและตรงต่อเวลา (Just in Time) เพื�อมิให้เกิดผลกระทบต่อขั =นตอนการประกอบชิ =นสว่นอื�นๆของลกูค้า บริษัทมีนโยบายการจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงลกูค้าในเวลาที�กําหนด ซึ�งบริษัทมีการควบคุมตั =งแต่การวางแผนการผลิต การจัดซื =อวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ขั =นตอนการผลิต และการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บริษัทจึงสามารถจัดส่งผลติภณัฑ์ให้ลกูค้าได้ตรงตอ่เวลา 
3. ความยืดหยุน่ในการวางแผนการผลติ เนื�องจากบริษัทเน้นในด้านความยืดหยุน่ในการผลิต โดยออกแบบสายการผลิตให้สามารถปรับเปลี�ยนชิ =นงานที�ผลติได้คอ่นข้างรวดเร็ว และไมยุ่ง่ยาก ทําให้บริษัทสามารถผลิตชิ =นงานได้หลากหลาย และสามารถรองรับได้หลากหลายอตุสาหกรรม โดยปัจจบุนับริษัทมีเครื�องฉีด (Diecasting Machine) ทั =งหมด 16 เครื�อง 
4. การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า บริษัทมุง่เน้นในการสร้างความสมัพนัธ์ที�ดกีบัลกูค้าโดยการจดัเจ้าหน้าที�การตลาดและการขายให้รับผิดชอบดแูลลกูค้าและผลิตภณัฑ์ เพื�อสร้างความมั�นใจให้กับลกูค้าว่าจะได้รับบริการที�ดีมีคุณภาพตามที�ลกูค้าต้องการ นอกจากนี = บริษัทยงัมีนโยบายการสํารวจความพึงพอใจของลกูค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั =ง เพื�อนํามาพิจารณาปรับปรุงคุณภาพของผลติภณัฑ์และการให้บริการกบัลกูค้าตอ่ไป 
5. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรตา่งๆ เพื�อขยายฐานลกูค้า ปัจจบุนับริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรตา่งๆที�เกี�ยวข้องกบัวงการอตุสาหกรรมและชิ =นสว่นที�ผลติ ที�เป็นกลุม่ลกูค้าโดยตรงของบริษัท เช่น สมาคมผู้ผลติชิ =นสว่นยานยนต์ไทย สถาบนัยานยนต์ เป็นต้น ทําให้บริษัทสามารถรับรู้ขา่วสารที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจในอตุสาหกรรมนั =นๆ และสามารถขยายฐานลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมดงักลา่วได้ 

 5.2.2 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ 5นส่วนยานยนต์   อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ 5นส่วนยานยนต์  แนวโน้มการแข่งขนัทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดโลกได้มาถึงจุดเปลี�ยนภายใต้กระแสอนรัุกษ์สิ�งแวดล้อม การประหยดัพลงังาน และการลดภาวะโลกร้อน โดยที�ตลาดยานยนต์โลก ได้เปลี�ยนแปลงไปสูร่ถยนต์ที�มีขนาดเลก็ลง ทําให้ต้องมองหาฐานการผลติที�ใช้ต้นทนุตํ�า  อตุสาหกรรมยานยนต์เป็นอตุสาหกรรมที�คอ่นข้างโดดเดน่เป็นอยา่งมากในภมูิภาคเอเชียและอาเซยีน เนื�องจากมีปริมาณการผลติรถยนต์ที�มากกวา่ครึ�งหนึ�งของปริมาณการผลติทั�วโลก ซึ�งในสว่นนี =มีประเทศสมาชิกอาเซียนที�เป็นประเทศผู้ผลิตยานยนต์ ประกอบด้วย 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยประเทศสมาชิกอาเซียน มีลกัษณะการผลติยานยนต์ และตลาดในประเทศที�แตกตา่งกนั ซึ�งสามารถจดักลุม่ได้เป็น 2 กลุม่ ดงันี = 
� กลุม่ประเทศที�เป็นฐานการผลติ 
� กลุม่ประเทศที�ไมไ่ด้เป็นฐานการผลติ 
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           ประเทศสมาชิกอาเซียนมีอตัราการเติบโตของปริมาณการผลิตเฉลี�ย (Compound Annual growth Rate: 
CAGR) เพิ�มขึ =นอยา่งตอ่เนื�องมาโดยตลอด ด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนมีพื =นฐานทางเศรษฐกิจที�ไม่ซบัซ้อน จึงมีความยึดหยุน่ในการปรับตวัสงู ผสมผสานกบัการดําเนินนโยบายการเงินและการคลงัเพื�อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทําให้สามารถพลิกพื =นกลบัสูร่ะดบัปกติได้เร็ว จากข้อมลู ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2556 ขยายตวัร้อยละ 3.3 ในขณะที�เศรษฐกิจของเอเชีย สงูกวา่ร้อยละ 7 และกลุม่อาเซียนที�ประเมินวา่จะขยายตวัเฉลี�ยร้อยละ 5.3 หากพิจารณาเศรษฐกิจในช่วงปี 2556 – 2560 เศรษฐกิจอาเซียนมีอตัราการเติบโตเฉลี�ยร้อยละ 
5.8 ตอ่ปี โดยกลุม่อาเซียนเดิม 6 ประเทศ [ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ และบรูไน] ขยายตวัที�ร้อยละ 4 – 
6 ตอ่ปี สว่นกลุม่อาเซียนใหม ่(CLMV) [กมัพชูา ลาว พมา่ และเวียดนาม] มีแนวโน้มขยายตวัในอตัราเร่งมากกวา่ที�ร้อยละ 
5 - 6 ตอ่ปี ซึ�งเป็นผลจากการก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที�กําลงัเกิดขึ =นในปลายปี 2558 ที�เอื =อให้การค้า การลงทนุของกลุม่ขยายตวัมากขึ =น และตอ่ยอดไปถึงการเป็นที�นา่สนใจของประเทศตา่งๆ ซึ�งต้องการเข้ามาร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจมากยิ�งขึ =น ปัจจุบนัอุตสาหกรรมชิ =นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยสร้างงานให้กบัแรงงานจํานวนกว่า 100,000คน มีผู้ผลิต 
2,289 ราย ซึ�งส่วนมากผู้ ผลิตดังกล่าวจะกระจุกตัวอยู่ในเขตอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สมทุรปราการ ซึ�งพบวา่มีจํานวนของผู้ผลติชิ =นสว่นประกอบตั =งโรงงานอยูม่ากที�สดุ รองลงมาคือ จงัหวดัระยองและจงัหวดัอื�นๆ เช่น ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ เป็นต้น โดยโรงงานดงักลา่วมกัตั =งอยูใ่กล้กบัโรงงานผลติยานยนต์ 
           โดยทั�วไปผู้ผลติชิ =นสว่นยานยนต์ จะมีตลาดในการจดัจําหนา่ยชิ =นสว่นอยู ่2 ตลาดหลกั ได้แก ่
           1. ตลาดชิ =นสว่นเพื�อนาํไปใช้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Market: OEM) โดยผู้ผลติต้องผลติชิ =นสว่นยานยนต์ป้อนให้กบัรถยนต์และจกัรยานยนต์รุ่นใหม่ๆ  สาํหรับคา่ยยานยนต์ที�เข้ามาตั =งฐานการผลติในไทยเพื�อประกอบยานยนต์สง่ออกและจําหนา่ยในประเทศ ทั =งนี = ความต้องการใช้ชิ =นสว่นยานยนต์ในกลุม่นี =ขึ =นอยูก่บัปริมาณการผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
           2. ตลาดชิ =นสว่นทดแทน หรืออะไหลท่ดแทน (Replacement Equipment Market : REM)  เป็นตลาดชิ =นสว่นอะไหลเ่พื�อการทดแทนชิ =นสว่นเดมิที�เสยี หรือสกึหรอตามสภาพการใช้งาน ซึ�งชิ =นสว่นแตล่ะชิ =นจะมีอายกุารใช้งานที�แตกตา่งกนั ผู้ผลติที�ทําการผลติเพื�อป้อนให้กบัตลาดทดแทนนี =มีทั =งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ จงึทําให้ชิ =นสว่นที�ผลติได้นั =นมีคณุภาพที�หลากหลายทั =งอะไหลแ่ท้ อะไหลป่ลอม และอะไหลเ่ทียม ซึ�งจะทาํการจดัจําหนา่ยให้กบัศนูย์บริการอะไหลข่องคา่ยยานยนต์ตา่งๆ โดยปกติศนูย์บริการจะมีการจดัเก็บสต็อกอะไหลท่ดแทนไมม่ากนกั จะเน้นเก็บเฉพาะอะไหลท่ี�ใช้ในการซอ่มยานยนต์บอ่ยครั =งเทา่นั =น 
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สัดส่วนโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ 5นส่วนไทย 

   โครงสร้างภาพรวมของอตุสาหกรรมยานยนต์ แบง่ออกเป็นผู้ประกอบรถยนต์และผู้ผลติชิ =นสว่น โดยผู้ประกอบยานยนต์จะทําการวา่จ้างผู้ประกอบชิ =นสว่นลาํดบัที� 1 ในการผลติชิ =นสว่นรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ที�ใช้ในการประกอบ โดยบริษัทผู้ผลติชิ =นสว่นลาํดบัที� 1 ดงักลา่วจะผลติชิ =นสว่นบางอยา่งเองและบางชิ =นสว่นจะวา่จ้างผู้ผลติชิ =นสว่นลาํดบัที� 2ผลติชิ =นสว่นยอ่ยหรือจดัหาวตัถดุบิในการผลติ โดยอตุสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยประกอบด้วยกลุม่ผู้ประกอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์จํานวน 23 บริษัท ผู้ผลติชิ =นสว่นลาํดบัที� 1 (First-Tier) จํานวน 648 บริษัท และผู้ผลติชิ =นสว่นลาํดบัที� 2 และ 3 (Second-Tier and Third-Tier) จํานวน 1,641 บริษัท โดยมีบริษัทที�ผลติชิ =นสว่นโดยการฉีดขึ =นรูปด้วยแมพิ่มพ์ฉีดหลอ่ความดนัสงู (High-Pressure Diecasting หรือ “HPDC”) หลายราย และบริษัทเป็นบริษัทขนาดเลก็ถงึกลางในกลุม่ผู้ผลติดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม บริษัทถือได้วา่มีความได้เปรียบในการแขง่ขนั เนื�องจากบริษัทมีผู้ เชี�ยวชาญที�มีความรู้และทกัษะในการออกแบบแมพิ่มพ์ ซึ�งถือได้วา่มจํีานวนไมม่ากในประเทศไทย 
  ในปี 2558 ยอดการผลติรวม (มกราคม – พฤศจิกายน) ของภมูิภาคอาเซยีนลดลงประมาณ ร้อยละ 1.9 มียอดการผลติไมถ่ึง 4 ล้านคนั จากเดมิที�ประมาณการณ์ไว้วา่ อาเซียนจะมียอดผลติรวมสงูกวา่ 4 ล้านคนั โดยในจํานวนนี =เป็นการผลติจากไทยประมาณ 1.8 ล้านคนั คิดเป็นสดัสว่นกวา่ ร้อยละ 48 ของการผลติในอาเซียนทั =งหมด รองลงมาเป็นประเทศอินโดนีเซยี มียอดผลติ 1.0 ล้านคนั และมาเลเซียประมาณ 6 แสนคนั โดยปัจจยัหลกัที�ฉดุภาพรวมของภมูิภาคมาจากอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยในปีที�ผา่นมาคอ่นข้างซบเซา จากสถานการณ์เศรษฐกิจที�อยูใ่นระดบัตํ�า   ปริมาณการผลิตรถยนต์ของประเทศอาเซียนในปี 2557 เทียบกับปี 2558  

    ที'มา: ASEAN AUTOMOTIVE FEDERATION 
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ปี 2558 ยอดผลิตรถยนต์มีจํานวนทั =งสิ =น 1,913,002 คนั ตํ�ากว่าเป้าซึ�งตั =งไว้ที� 1,950,000 คนั หรือตํ�ากว่าเป้า ร้อยละ 1.9 โดยแบ่งเป็นยอดขายในประเทศ 799,592 คนั จากเป้าที�ตั =งไว้ 750,000 800,000 คนั ถึงแม้ว่า ผู้บริโภคตดัสนิใจเร่งซื =อ เนื�องจากมีรถบางรุ่นที� จะมีราคาสงูขึ =นจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ โดยเฉพาะรถ 
PPV หรือรถกระบะดดัแปลง ที�มียอดขายเพิ�มขึ =นถึงร้อยละ 251 รวมทั =งมียอดจองรถยนต์ในงานมหกรรมยานยนต์เมื�อธันวาคม 2558 มากว่า 3.9 หมื�นคนั สง่ผลให้ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนธันวาคม 2558 มีจํานวนทั =งสิ =น 
101,424 คนั ถือเป็นระดบั ยอดขายเกิน 1 แสนคนั เป็นครั =งแรกในรอบ 24 เดือน แตก็่ยงัไมเ่พียงพอที�จะทําให้ยอดขายรวมทะลเุป้าที�ตั =งไว้  เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศชะลอตวั ประกอบกบัหนี =ภาคครัวเรือนยงัคงอยู่ในระดบัสงู และผลกระทบจากถกูดงึกําลงัซื =อไปใช้ในโครงการรถคนัแรกก่อหน้านี = แม้ว่าจะมีการคาดการณ์เบื =องต้นว่าอาจสง่ผลกระทบเพียง 1-2 ปี แต่ปัจจุบนัผ่านมา 3ปีแล้ว ผลกระทบดงักลา่วก็ยงัไม่จางหาย อย่างไรก็ตาม การสง่ออกมีการขยายตวั อยู่ที� 1,204,895 คนั มีมลูคา่กวา่ 592,550 ล้านบาท จากเป้าที�ตั =งไว้ 1,200,000 คนั ซึ�งเป็นการเพิ�มขึ =นของตลาดในประเทศแถบโอเชียเนีย ยโุรป และอเมริกาเหนือ โดยเป็นการสง่ออกรถยนต์นั�งและรถกระบะเป็นหลกั สําหรับปี 2559 สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประเมินว่าจะมีทั =งสิ =น 2 ล้านคนั แบ่งเป็นการผลิตเพื�อขายในประเทศ 750,000 - 780,000 คนั และการผลิตเพื�อ สง่ออกจะเพิ�มขึ =นเล็กน้อยอยู่ที� 1,220,000-1,250,000 คนั ตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ที�ระดบัร้อยละ 2.9 ที�จะมีผลกระทบตอ่การสง่ออก  สาํหรับการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหมท่ี�ประกาศใช้ตั =งแตว่นัที� 1 มกราคม 2559 นี = โดยพิจารณาจากการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลกั ทําให้รถยนต์สว่นใหญ่ต้องปรับขึ =นราคาอย่างน้อยร้อยละ 5-10 คาดว่าอาจมีผลต่อการปรับโครงสร้างรถยนต์บางสว่น โดยผู้บริโภคมีแนวโน้มที�จะซื =อรถยนต์ที� เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การใช้งานจริงมากขึ =น โดยรถยนต์นั�งขนาดเล็ก เช่น อีโคคาร์ อาจจะมีสว่นแบ่งทางการตลาดมากขึ =น รวมไปถึงรถยนต์นั�งอเนกประสงค์ กลุม่ MPV B-SUV และ SUV เพื�อการใช้งานที�หลากหลายมากขึ =น แทนการใช้รถ PPV ซึ�งจะ มีการปรับราคาเพิ�มขึ =นค่อนข้างมาก ให้เหลือเพียงผู้ ซื =อที�มีความจําเป็นและชื�นชอบการใช้งานที�สมบุกสมบันของรถยนต์ ประเภทดงักล่าว นอกจากนี = ค่ายรถยนต์มีโอกาสที�จะปรับรุ่นรถยนต์นั�งของตนให้สามารถใช้พลงังานทางเลือก เช่น อี 85 มาก ขึ =น เพื�อลดอตัราภาษีสรรพสามิตลงถึงร้อยละ 5 โดยในสว่นของประเด็นเรื�องการปรับภาษีสรรพสามิตที�จะสง่ผา่นไปยงัการปรับระดบัราคารถยนต์ประเภทต่างๆตั =งแต่ ต้นปี 2559 นั =น แม้ว่าในช่วงต้นปีประชาชนอาจมีโอกาสชะลอการซื =อรถเพื�อรอดคูวามชดัเจนของราคา และสทิธิประโยชน์ตา่งๆ ที�จะได้รับ แตโ่ดยรวมทั =งปีคาดวา่ประเด็นดงักลา่วอาจไม่กระทบมากต่อจํานวนยอดขายรถยนต์โดยรวมทวา่จะไปกระทบตอ่การผลติรถยนต์สาํหรับขายในประเทศเป็นบางรุ่น โดยหากพิจารณาแบ่งเป็นยอดขายตามประเภทรถยนต์แล้ว รถยนต์ในกลุม่อีโค คาร์อาจมีจํานวนยอดขายที�ปรับระดบัเพิ�มขึ =นจากในปีนี = ขณะที�รถ 
PPV ซึ�งถกูปรับเพิ�มภาษีขึ =นและสง่ผลต่อราคาขายที�ปรับเพิ�มขึ =นมากนั =น น่าจะมีทิศทางที�หดตวัลงในปีหน้านี = เนื�องจากผู้บริโภคสว่นหนึ�งน่าจะเร่งซื =อรถในกลุม่นี =ไปก่อนลว่งหน้าในช่วงปลายปี 2558 ที�ระดบัภาษีสรรพสามิตยงัไม่ปรับขึ =น ซึ�งจํานวนยอดขายที�ปรับเพิ�มขึ =นและลดลงของรถยนต์แต่ละประเภทนี = ทําให้โดยเฉลี�ยแล้วการขึ =นภาษีสรรพสามิตอาจจะไมใ่ช่ปัจจยัหลกัที�กระทบตอ่ยอดขายรถยนต์โดยตรง เทา่กบัปัจจยัด้านกําลงัซื =อ ของผู้บริโภคที�ยงัอยู่ในระดบัตํ�าและความเข้มงวดในการปลอ่ยสนิเชื�อรถยนต์ที�นา่จะยงัอยูใ่นระดบัสงู  
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โครงสร้างภาษีสรรพสามิตสาํหรับรถยนต์ที�จะบงัคบั ใช้ 1 มกราคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทีมา: กรมสรรพสามิต, รวบรวมโดยศนูย์วิจยักสิกรไทย         อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ ในปี 2558 ปรับตวัลดลงร้อยละ 3.56 ซึ�งมาจากอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ ที� ปรับตวั ลดลงร้อยละ 2.98 สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ที�ปรับตวัลดลง ได้แก่ HDD, Other IC และ Semiconductor เนื�องจากความต้องการคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กในตลาดโลกลดลง ประกอบกบัเศรษฐกิจโลกชะลอตวั ทําให้ความต้องการผลติภณัฑ์อเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดโลกลดลง ขณะที�อตุสาหกรรมไฟฟ้าปรับตวัลดลงร้อยละ 4.13 กลุม่เครื�องใช้ไฟฟ้าสว่นใหญ่ที�ปรับตวัลดลงมากที�สดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ เครื�องรับโทรทศัน์ กระติกนํ =าร้อน และเตาอบไมโครเวฟ เนื�องมาจากกําลงัซื =อในประเทศชะลอตวัลง จึงสง่ผลให้ความต้องการเครื�องใช้ไฟฟ้าลดลงตามไปด้วย สาํหรับเครื�องรับโทรทศัน์มีผู้ผลติบางรายย้ายฐานการผลติไปประเทศในกลุม่อาเซียน  ในปี 2559 คาดวา่อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการผลิตเพิ�มขึ =นร้อยละ 0.81 โดยอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์จะเริ�มฟื=นตวัในไตรมาส 3 ของปี 2559 ซึ�งคาดวา่ไตรมาส 3 ของปี 2559 จะปรับตวัเพิ�มขึ =นร้อยละ 6.55 โดยปรับตวัเพิ�มขึ =นจากสินค้าหลายรายการ โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น IC ซึ�งเป็นชิ =นสว่นสําคญัในอปุกรณ์หรือผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์สาํเร็จรูป แนวโน้มตวัเลขการสง่ออกในปี 2559 คาดว่าจะปรับตวัดีขึ =น กลบัมาเป็นบวก อยู่ที�ร้อยละ 1-2 หรือมีมลูคา่สง่ออกราว 5.4 หมื�นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสาเหตมุาจากเศรษฐกิจโลกฟื=นตวั โดยเฉพาะตลาดจีน ตลาดอาเซียน และตลาดสหรัฐฯ ฟื=นตวั ซึ�งจะสง่ผลให้กลุม่อตุสาหกรรมเครื�องใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ปรับตวัดีขึ =นตาม โดยเฉพาะการมองเห็นสญัญาณที�ดีในสว่นของยอดขายเครื�องปรับอากาศและตู้ เย็นจะเป็นสินค้าที�มีแนวโน้มเติบโตในปีหน้า   อุตสาหกรรมชิ 5นส่วนเครื)องจักรกลเกษตร ประเทศไทยมีขนาดของตลาด (Market size) รถแทรกเตอร์การเกษตรปีละประมาณ 70,000 คัน โดยมีการประกอบรถในประเทศ 60,000 คนั นําเข้า 16,917 คนั สง่ออก 7,891 คนั โดยปัจจุบนัมีผู้ผลิตหลกัในประเทศเพียง 2 ราย ที�เหลอืเป็นรายเลก็ที�นําเข้าชิ =นสว่นสาํเร็จมาประกอบในประเทศ ผู้ผลติภายในประเทศมีสดัสว่นการตลาดประมาณ ร้อยละ 

70 ของปริมาณการขายและที�เหลือตลาดเป็นของผู้นําเข้า (รวมการนําเข้ารถใหม่และรถมือสอง)  และหากประเมินโครงสร้างตลาดจําแนกตามภาค พบว่า ภาคอีสานเป็นตลาดที�ใหญ่ที�สดุ คิดเป็นสดัสว่นตลาดประมาณ ร้อยละ 60 ของการขายรถแทรกเตอร์ทั =งหมด (ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม) 
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เนื�องจากประเทศเพื�อนบ้านของไทยเป็นประเทศ กําลงัพฒันาทําให้มีความต้องการใช้เครื�องจกัรกลเป็นจํานวนมาก และเป็นเครื�องจกัรกลเกือบทกุประเภท ทั =งเครื�องจกัรกลในภาคการเกษตร ซึ�งกิจกรรมทางเศรษฐกิจสว่นใหญ่ยงัมาจากภาคเกษตร ยกตวัอย่างเช่น เมียนมาร์ เครื�องจักรกลการเกษตรมีแนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเนื�องตามโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเมียนมาร์ที� ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทสงูถึงร้อยละ 44 ของ GDP และรัฐบาลยงัให้การสนบัสนนุการพฒันาภาคเกษตรกรรม เพื�อให้เมียนมาร์มีศกัยภาพในการผลติและสง่ออกในตลาดโลก โดยเฉพาะข้าว ซึ�งเป็นพืชเกษตรสาํคญัที�เมียนมาร์ ตั =งเป้าสง่ออกเป็น 2 ล้านตนัในปี 2556 จึงเป็นโอกาสสําหรับการสง่ออกสินค้าเครื�องจกัรกลทางการเกษตรของไทย ไปเมียนมาร์อาทิรถไถนาเดินตาม รถแทรกเตอร์เครื�องพน่ยาฆา่แมลง เครื�องสบูนํ้า และเครื�องสีข้าวขนาดเล็ก เป็นต้น โดยสนิค้าไทยในกลุม่นี =นบัว่าได้เปรียบจีนพอสมควรในด้านคณุภาพและอายกุารใช้งานที�ยาวนานกว่าตลอดจนสามารถถอดและประกอบเพื�อซ่อมบํารุงเองได้ง่ายแม้จะเสียเปรียบด้านราคาต่อจีนก็ตาม ขณะที�ความ ต้องการเครื�องจกัรกลในภาคอตุสาหกรรมก็มีเพิ�มขึ =นจากการขยายการลงทนุของประเทศในสมาชิกอาเซียนและ ประเทศที�ไม่ใช่สมาชิกอาเซียนที�ต้องการเข้ามาขยายฐานการลงทนุในอาเซียนในปี 2558 การสง่ออกเครื�องจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่รวมเป็น 27,576 ล้านบาท โดยสนิค้าที�มีมลูคา่การสง่ออกสงูสดุได้แก่ เครื�องเก็บเกี�ยวและสว่นประกอบ ซึ�งมีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที� 1,054 ล้านบาท 
 

  5.2.3 แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2559    จากข้อมลูของสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม คาดการณ์วา่แนวโน้มเศรษฐกิจอตุสาหกรรมในปี 2559 จะมีปัจจยัสนบัสนนุที�สาํคญัคือ แรงขบัเคลื�อนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ การทยอยฟื=นตวัอยา่งช้าๆ ของเศรษฐกิจโลกและราคาสนิค้าสง่ออก โดยกองทนุการเงินระหวา่งประเทศหรือ IMF คาดวา่เศรษฐกิจโลกปี 2559 จะขยายตวัร้อยละ 3.6 จากปี 2558 ที�คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 3.1 รวมถงึการออ่นคา่ของเงินบาท และราคานํ =ามนัที�ยงัทรงตวัอยูใ่นระดบัตํ�า ขณะที�ปัจจยัเสี�ยงในปี 2559 เริ�มจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน โดย IMF คาดวา่เศรษฐกิจจีน ปี 2559 จะขยายตวัร้อยละ 6.3 จากปี 2558 ที�คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 6.8 รวมทั =งผลกระทบจากสถานการณ์ภยัแล้ง เงินทนุไหลออกจากตลาดเกิดใหม ่ หลงัธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา หรือ Fed ทยอยขึ =นอตัราดอกเบี =ย โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศขึ =นอตัราดอกเบี =ยมาตรฐานเป็นครั =งแรกในรอบ 9 ปี ช่วงกลางเดือนธนัวาคม 2558 และมีสญัญาทยอยปรับอตัราขึ =นอยา่งช้าๆ ในอนาคต  
 ในสว่นของอตุสาหกรรมรถยนต์จะมียอดรวมการผลติรถยนต์ประมาณ 2,150,000 คนั เพิ�มขึ =นร้อยละ 10.26 แบง่เป็นการผลติเพื�อจําหนา่ยในประเทศประมาณ 900,000 คนั เพิ�มขึ =นร้อยละ 6.67 และเป็นการผลติเพื�อการสง่ออกประมาณ 1,250,000 คนั เพิ�มขึ =นร้อยละ 4.17 สว่นอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ คาดวา่การผลติจะปรับตวัเพิ�มขึ =นร้อยละ 0.81  
 5.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ   5.3.1 โรงงานและสาํนักงาน   โรงงานและสาํนกังานของบริษัท ตั =งอยูภ่ายในเขตอตุสาหกรรมโรจนะ ตําบลหนองบวั อําเภอบ้านคา่ย จงัหวดัระยอง   ณ ปี 2558 มีเนื =อที� 14 ไร่ 149.6 ตารางวา มีอาคารทั =งหมดจํานวน 8 อาคาร เป็นอาคารสาํนกังาน 2 อาคาร ประกอบด้วยอาคารสาํนกังานชั =นเดียว และอาคารสาํนกังาน 3 ชั =น พร้อมอาคารโรงงานและคลงัสนิค้า 6 อาคาร ใน  
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  5.3.2 กาํลังการผลิต  บริษัทมีกําลงัการผลติรวมในช่วงปี 2556 ถึงปี 2558 ดงันี =  
                            หนว่ย: ตนั 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 กําลงัการผลติ* 2,700 2,500 2600 ปริมาณการผลติ 1,619 1,265 1460 อตัราการใช้กําลงัการผลติ (ร้อยละ) 60 51 56 หมายเหต:ุ *กําลงัการผลิตของบริษัทคํานวณโดยใช้ปริมาณการใช้วตัถดุบิในการผลติของเครืองแตล่ะขนาดคณูกบัจํานวนเครืองแตล่ะขนาดในชว่งเวลานั �นๆ  ในปี 2556 มีการลงทนุติดตั =งเครื�องจกัรในการผลิตเพิ�มขึ =น ทําให้มีกําลงัการผลิตเพิ�มขึ =น แต่ปริมาณการผลิต ปี 
2556 ลดลงจากช่วงปี 2555 เนื�องจากการฟื=นตวัจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากอทุกภยัในปี 2554 สง่ผลทําให้อตัราการผลิตในปี 2556 ลดลง สว่นปี 2557 กําลงัการผลิตลดลงเนื�องจากมีการขายเครื�องจกัรที�เก่าชํารุดออกไป และจากการที�ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจตอ่เนื�องจากปี 2557 ทําให้ยอดการสั�งซื =อลดลง  

 5.3.3 ขั 5นตอนการผลิต บริษัทเป็นผู้ รับจ้างผลิตชิ =นสว่นอลมูิเนียมและสงักะสีตามคําสั�งซื =อของลกูค้า โดยบริษัทจะรับแบบหรือตวัอย่างผลติภณัฑ์ และปริมาณการผลติเพื�อตรวจสอบความสามารถในการออกแบบแมพิ่มพ์และความเป็นไปได้ในการผลติสนิค้าตามแบบที�กําหนด จากนั =นบริษัทจะวิเคราะห์ต้นทนุในการออกแบบแมพิ่มพ์ ต้นทนุการจดัทําแม่พิมพ์ และต้นทนุการผลิต แล้วนําสง่ใบเสนอราคาชิ =นงาน และ/หรือ แมพิ่มพ์ให้ลกูค้าพิจารณา โดยขึ =นอยู่กบัลกัษณะการว่าจ้าง เมื�อลกูค้าอนมุตัิใบเสนอราคา บริษัทจะนําแบบหรือตวัอยา่งผลติภณัฑ์มาออกแบบแมพิ่มพ์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื�อทําการคํานวณและขึ =นรูปแมพิ่มพ์เป็นภาพ 3 มิต ิแล้วจึงสง่ให้บริษัทผู้ผลติแมพิ่มพ์ทําการเสนอราคามาให้กบับริษัท ภายหลงัจากการคดัเลือกบริษัทผู้ผลติแมพิ่มพ์แล้วทางบริษัทผู้ผลติแมพิ่มพ์จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในการผลติแม่พิมพ์ จากนั =นทางบริษัทจะมีการตรวจสอบแม่พิมพ์ร่วมกับลกูค้าโดยการทดลองฉีดชิ =นงานด้วยแม่พิมพ์ดงักล่าวและนําชิ =นส่วนที�ผลิตได้มาวัดขนาดด้วยเครื�องวดั 3 แกน (CMM: Co-ordinate Measuring Machine) และนําชิ =นงานที�ผา่นการตรวจสอบไปสง่ให้ลกูค้าตรวจสอบคณุภาพ และทดลองนําไปประกอบกบัชิ =นงานสว่นอื�นๆ  เมื�อชิ =นงานดงักลา่วผา่นการพิจารณาจากลกูค้าแล้วทางฝ่ายขายและการตลาดจะติดตอ่ลกูค้าเพื�อขอรับใบสั�งซื =อ  และแผนการจดัสง่สนิค้า โดยปกติลกูค้าจะสั�งซื =อสนิค้าและกําหนดระยะเวลาในการจดัสง่สินค้าลว่งหน้าเป็นระยะเวลา 1 เดือน และลกูค้าจะวางแผนการผลิตล่วงหน้า 1 ปี เพื�อให้บริษัทสามารถวางแผนการผลิตและสั�งซื =อวตัถุดิบ และเตรียมอปุกรณ์ตา่งๆได้อยา่งเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า  
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การผลติชิ =นงานของบริษัท มีขั =นตอนดงัตอ่ไปนี = 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การคดัเลอืกและจดัเตรียมวตัถดุิบ บริษัทจะทําการคัดเลือกผู้ จําหน่ายวัตถุดิบตามมาตรฐานวัตถุดิบที�ลูกค้า ซึ�งเมื�อบริษัทได้รับวัตถุดิบจากผู้จําหน่ายแล้วจะทําตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบเปรียบเทียบกับใบรับประกันคุณภาพวัตถุดิบที�ได้รับจากผู้ จัดจําหน่ายวตัถดุิบ เพื�อให้มั�นใจว่าวตัถดุิบดงักล่าวมีคุณสมบตัิเหมาะสมกับการผลิตชิ =นงานดงักล่าว จากนั =นจึงนํายอดสั�งซื =อจากลกูค้าไปคํานวณปริมาณวตัถดุิบที�ต้องสั�งซื =อและวางแผนการผลติตอ่ไป  
• การฉีดขึ =นรูปผลติภณัฑ์ พนกังานประจําเครื�องฉีดจะทําการติดตั =งแมพิ่มพ์และเตรียมเครื�องจกัรให้พร้อมใช้งาน จากนั =นจะนําวตัถดุิบมาเข้าเตาหลอมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื =อเพลิงในการให้ความร้อน เพื�อหลอมให้เป็นของเหลวตามอณุภมูิที�กําหนด แล้วเครื�องฉีดจะทําการฉีดนํ =าโลหะที�หลอมเหลวแล้วเข้าไปในแม่พิมพ์ด้วยแรงดนัสงู แล้วทําการลดอุณหภมูิแม่พิมพ์เพื�อให้ชิ =นงานแข็งตวั เมื�อชิ =นงานเย็นตวัลงแล้วพนกังานประจําเครื�องฉีดจะนําชิ =นงานออกจากแมพิ่มพ์และตกแตง่ชิ =นงานเบื =องต้น โดยตดัเศษครีบและทางเดินนํ =าโลหะสําหรับการฉีดขึ =นรูปที�เกินออกแล้วนําเศษดงักลา่วไปหลอมในเตาหลอมเพื�อนํามาผลติใหมอ่ีกครั =ง 
• การตรวจสอบคณุภาพชิ =นงานขึ =นรูป พนกังานควบคมุคณุภาพสินค้าจะทําการสุม่ตรวจสอบขนาดและลกัษณะภายนอกของชิ =นงานให้เป็นไปตามที�กําหนดโดยมีการกําหนดตําแหนง่สาํคญัที�ต้องตรวจเช็คสาํหรับแตล่ะชิ =นงานด้วยเครื�องมือต่างๆที�กําหนด โดยจะมีการสุม่ตรวจเช็คทกุ 1-2 ชั�วโมง 
• การตกแตง่ชิ =นงาน ชิ =นงานที�ผา่นการตรวจสอบจะถกูนํามาตกแตง่โดยพนกังาน ซึ�งจะมีการตกแต่งผิวชิ =นงาน ขดัตกแต่งขอบ เจาะรู และตกแตง่ผิวชิ =นงาน ตามวิธีการทํางานที�กําหนดสาํหรับแตล่ะชิ =นงาน ทั =งนี = บริษัทอาจทําการวา่จ้างบริษัทภายนอกในการตกแตง่ชิ =นงาน หากกําลงัการผลติของบริษัทไมเ่พียงพอ หรือมีลกัษณะของการตกแตง่ที�เครื�องมือของบริษัทไม่สามารถทําได้ เป็นต้น 

จดัเตรียมวตัถุดิบ ฉีดขึ�นรูป ตรวจสอบคุณภาพชิ�นงานขึ�นรูป 

ตกแต่งชิ�นงาน ตรวจสอบคุณภาพชิ�นงาน 

 
การกลึง เจาะ และการเจียรผิวดว้ยเครื(องจกัร 

ตรวสอบคุณภาพ ชิ�นงานสาํเร็จ 
บรรจุ หีบห่อ 
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• การตรวจสอบคณุภาพชิ =นงานตกแตง่ ในการตรวจสอบนี =จะมีพนกังานควบคมุคณุภาพสนิค้าสุม่ตรวจเช็คตามข้อกําหนดในการตรวจเช็คผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด ทั =งในด้านของรูปแบบชิ =นงานและพื =นผิวตามที�กําหนด โดยจะมีการทําคู่มือระบุตําแหน่งที�ต้องตรวจเช็คและวิธีตรวจเช็คของแตล่ะชิ =นงานตามที�กําหนด  ซึ�งจะมีการสุม่ตรวจเช็คทกุ 1-2 ชั�วโมง และมีการตรวจสอบความเรียบร้อยจากการตกแตง่ทกุชิ =นอีกครั =ง 
• การกลงึ เจาะ และเจียรผิวด้วยเครื�องจกัร (Machining) เนื�องจากชิ =นงานบางส่วนจําเป็นจะต้องมีการตกแต่งด้วยเครื�องจักรเพื�อให้มีความแม่นยําเป็นพิเศษและได้คณุภาพตามที�ลกูค้ากําหนด บริษัทจะนําชิ =นงานที�ได้รับการตกแต่งโดยพนกังานและได้มีการตรวจสอบคณุภาพแล้วมาตกแต่ง เจาะ และเจียรผิวด้วยเครื�องกลงึที�ควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Numerical Control หรือ CNC) ทั =งในแบบ 2 แกน และ 3 แกน ในจดุที�กําหนดตามรูปแบบผลติภณัฑ์แตล่ะชนิด เพื�อให้สามารถนําไปประกอบกบัชิ =นงานอื�นตามแบบที�กําหนดได้ โดยจะมีฝ่ายตรวจสอบคณุภาพทําการสุม่ตรวจสอบขนาดและลกัษณะชิ =นงานหน้าเครื�องจกัรทกุชั�วโมง และมีการตรวจสอบโดยใช้แท่นยึดกําหนดตําแหน่ง (Jig Gauge) เพื�อตรวจสอบขนาดและตําแหน่งของส่วนที�จะใช้ประกอบกบัชิ =นสว่นอื�นๆวา่เป็นไปตามที�กําหนดทกุชิ =น ทั =งนี = บริษัทอาจทําการว่าจ้างบริษัทภายนอกในการตกแต่งชิ =นงานด้วยเครื�องจักร หากชิ =นงานบางส่วนจําเป็นต้องได้รับการตกแตง่ด้วยเครื�องจกัรที�มีความแมน่ยําเป็นพิเศษ หรือมีลกัษณะที�ต้องการการตกแตง่ที�เครื�องจกัรของบริษัทไมส่ามารถดําเนินการได้ หรือกําลงัการผลติของบริษัทไมเ่พียงพอ เป็นต้น 
• การตรวจสอบคณุภาพชิ =นงานสาํเร็จ ชิ =นงานที�ได้ผา่นขั =นตอนการตกแตง่ด้วยเครื�องจกัรจะได้รับการสุม่ตรวจคณุภาพโดยละเอียด โดยใช้เครื�องมือวดั 3 แกน และเครื�องมือตา่งๆ ก่อนที�จะสง่ไปยงัคลงัสนิค้าเพื�อบรรจหุีบหอ่ตอ่ไป 
• การบรรจหุีบหอ่ พนกังานแผนกคลงัสินค้าจะทําการตรวจนบัจํานวนสินค้าให้ตรงกับป้ายสินค้า แล้วบรรจุหีบห่อตามที�กําหนด เพื�อเตรียมการจดัสง่สนิค้าให้กบัลกูค้าตอ่ไป โดยบริษัทมีมาตรการตรวจสอบต้นทุนโดยกําหนดนโยบายสําหรับการพิจารณาสําหรับรายการสินค้าที�ขายขาดทนุ ซึ�งระบใุห้ฝ่ายบญัชีต้นทนุทําการวิเคราะห์ทกุสิ =นงวดไตรมาส และมีการติดตามผลของรายการสนิค้าที�ขายขาดทนุพร้อมรายงานให้แก่ผู้บริหารทกุๆสิ =นเดือน 
 5.3.4 การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ =นส่วนอลมูิเนียมฉีดขึ =นรูปและชิ =นสว่นสงักะสีฉีดขึ =นรูปตามคําสั�งซื =อของลกูค้า โดยอลมูิเนียมและสงักะสีซึ�งเป็นวตัถดุิบของบริษัทจะเป็นอลมูิเนียมอลัลอยและสงักะสีอลัลอย ซึ�งอลมูิเนียมและสงักะสีซึ�งมีสว่นผสมของธาตอุื�นๆ ทําให้มีลกัษณะและคณุสมบตัิที�แตกต่างกนัตามความเหมาะสมของแต่ละชิ =นงาน ดงันั =น สดัสว่นการสั�งซื =อวตัถดุิบจะขึ =นอยูก่บัปริมาณการสั�งซื =อสนิค้าแตล่ะประเภท โดยที�ผา่นมาชิ =นงานสว่นใหญ่ที�บริษัทได้รับคําสั�งซื =อเป็นชิ =นงานอลูมิเนียม โดยบริษัทมีการสั�งซื =ออลูมิเนียมจากผู้ จัดจําหน่ายทั =งหมด 7 ราย ซึ�งเป็นผู้ จัดจําหน่ายในประเทศทั =งหมด เนื�องจากบริษัทมีนโยบายในการกระจายการสั�งซื =อวตัถดุิบเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากการพึ�งพิงผู้จดัจําหน่ายรายใดรายหนึ�งจึงได้กระจายการสั�งซื =อวตัถดุิบจากผู้จดัจําหนา่ยครั =งละหลายราย โดยปริมาณการสั�งซื =อแตล่ะรายจะแตกต่างกนัตาม
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ราคาขายวตัถดุิบที�ผู้จดัจําหนา่ยแต่ละรายเสนอมาซึ�งบริษัทจะได้รับใบเสนอราคาวตัถดุิบจากผู้จดัจําหน่ายแต่ละรายทกุเดือน  ในการจดัหาวตัถดุิบนั =น บริษัทจะให้ความสําคญักบัคณุภาพวตัถดุิบเป็นอย่างมาก ทั =งนี = วตัถดุิบที�สั�งซื =อจะต้องอยูใ่นระดบัมาตรฐานตามที�กําหนดไว้ โดยบริษัทจะดําเนินการตรวจสอบคณุภาพวตัถดุิบเบื =องต้นจากใบรับรองคณุภาพวตัถดุิบจากผู้จดัจําหนา่ยที�มาพร้อมกบัการนําสง่วตัถดุบิในแตล่ะครั =ง จากนั =นบริษัทจะตดัชิ =นสว่นวตัถดุิบไปตรวจสอบวา่มีคณุภาพตามมาตรฐานที�ผู้จดัจําหนา่ยแจ้งไว้ตามใบรับรองหรือไม ่โดยมีระยะเวลาการสั�งซื =อสนิค้าประมาณ 1-2 วนั  ในการคัดเลือกผู้ ขายวตัถุดิบนั =น บริษัทจะทําการประเมินผู้ขายวัตถุดิบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินของบริษัทหรือไม ่แล้วจึงรวบรวมรายชื�อผู้ที�ผา่นประเมินไว้ในรายชื�อผู้ขายวตัถดุิบ จากนั =น เมื�อจะมีการสั�งซื =อวตัถดุิบดงักลา่ว จะทําการเทียบราคาจากผู้ขายวตัถดุิบในรายชื�อที�รวบรวมไว้อยา่งน้อย 2 ราย แล้วจึงทําการคดัเลือกผู้ขายวตัถดุิบที�มีราคาและเงื�อนไขที�ดีที�สดุ โดยบริษัทจะทําการประเมินผู้ขายวตัถดุิบทกุปี ปีละครั =ง 
 5.3.5 ผลกระทบต่อสิ)งแวดล้อม บริษัทตระหนกัถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ =นต่อสิ�งแวดล้อมและมีมาตรการในการป้องกันปัญหามลภาวะต่างๆ เพื�อให้แน่ใจว่าการผลิตของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม นอกจากนี =บริษัทยงัได้จดัสรรงบประมาณในการดแูลสิ�งแวดล้อมอยา่งเพียงพอ โดยได้สร้างบอ่บําบดันํ =าเสยีภายในโรงงาน และได้วา่จ้างบริษัทภายนอก เข้ามาจดัการและกําจดัของเสยีจากกระบวนการผลิตของบริษัท เช่น นํ =ามนัใช้แล้ว ภาชนะปนเปื=อน และกากตะกอนจากการบําบดันํ =าเสยี เป็นต้น  นอกจากนี = บริษัทยงัได้รับการรับรองการจดัการสิ�งแวดล้อมของบริษัทตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2004 เมื�อวนัที� 15 กรกฎาคม 2551 และยงัได้รับเกียรติบตัรการเป็นสถานประกอบการอตุสาหกรรมที�ดําเนินงานตามหลกัเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ�งแวดล้อม ในโครงการธรรมาภิบาลสิ�งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และใบรับรองอตุสาหกรรมสีเขียว ระดบัที� 3 จากการบริหารจัดการสิ�งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีมาตรการประเมินผล และทบทวนเพื�อการพฒันาอย่างต่อเนื�อง และได้รับรางวลั CSR DIW จากกระทรวงอตุสาหกรรม เมื�อเดือนกนัยายนปี 2556 ซึ�งเทียบเท่ากบั ISO 26000 เป็นการพฒันาโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบร่วมกนัของสงัคม 

 5.4 งานที#ยังไม่ได้ส่งมอบ แมพิ่มพ์สาํหรับผลติงานเพื�อจําหนา่ยให้กบัลกูค้า โดยมีมลูคา่จ่ายลว่งหน้า 9,060,600 บาท เนื�องมาจากการทําข้อตกลงในการชําระคา่สนิค้ามีการแบง่จ่ายเป็นงวด โดยงวดสดุท้ายคืออนมุตัิชิ =นงานเพื�อทําการผลติ 
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6. ปัจจัยความเสี�ยง 
 ปัจจัยความเสี�ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที�อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั และแนวทางในการป้องกนัความเสี�ยง สามารถสรุปได้ดงันี = 
 

6.1 ความเสี#ยงจากการพึ#งพงิลูกค้ารายใหญ่ บริษัทประกอบธุรกิจในลกัษณะผลิตสินค้าตามคําสั�งซื =อของลกูค้า โดยในปี 2558 บริษัทมีลกูค้ารายใหญ่ซึ�งมีสดัสว่นยอดขายตอ่รายได้จากการขายรวมมากกว่าร้อยละ 10 จํานวน 3 ราย คิดเป็นสดัสว่นรายได้เท่ากบัร้อยละ 50.19 ของรายได้จากการขายและให้บริการทั =งหมด โดยในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558  บริษัทมีรายได้จากกลุ่มลกูค้าที�มียอดขายสงูสดุ 10 อนัดบัแรก คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 72.04 ร้อยละ 82.94 และร้อยละ  85.22 ของรายได้จากการขายและให้บริการทั =งหมด ทําให้รายได้ของบริษัทอาจได้รับผลกระทบหากกลุม่ลกูค้ารายใหญ่ดงักลา่วมีการเปลี�ยนแปลงนโยบายในซื =อสนิค้าของบริษัท อยา่งไรก็ตาม กลุม่ลกูค้ารายใหญ่ดงักลา่วได้มีการซื =อสนิค้าบริษัทอยา่งตอ่เนื�องมาเป็นระยะเวลานาน โดยบริษัทมีการประสานงานกบัลกูค้าอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อที�จะทราบแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงคําสั�งซื =อสนิค้าจากลกูค้า ซึ�งลกูค้าสว่นใหญ่จะมีการประมาณการณ์ยอดผลติลว่งหน้าให้แก่บริษัทเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน จึงทําให้บริษัทสามารถคาดการณ์การเปลี�ยนแปลงของยอดสั�งซื =อจากลกูค้าแต่ละรายได้ในระดบัหนึ�ง อีกทั =ง บริษัทมีการกําหนดนโยบายด้านสดัสว่นของยอดขายตอ่ลกูค้าแตล่ะรายต้องไมเ่กินร้อยละ 30 ของยอดขายรวม เพื�อป้องกนัผลกระทบตอ่รายได้หากมกีารเปลี�ยนแปลงยอดผลติของลกูค้ารายใหญ่ 
 

6.2 ความเสี#ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ  บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตชิ =นส่วนเพื�อใช้เป็นส่วนประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์เครื�องใช้ไฟฟ้า เครื�องจักรกลเกษตรและอื�นๆ ซึ�งต้องใช้อลมูิเนียมแท่งเป็นวตัถุดิบหลกัซึ�งโดยคิดเป็นสดัส่วนของต้นทุนขายในปี 2558 ประมาณร้อยละ 33.27  ของต้นทนุขายและให้บริการทั =งหมด โดยในช่วงตั =งแต่ปี 2554 ราคาอลมูิเนียมมีความผนัผวนเกิดขึ =น โดยจะเห็นได้จากราคาอลมูิเนียมในตลาดโลกที�ลดลงจาก 2,440 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตนั ในเดือนมกราคม 2554 เป็น 1,553 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตนั ในเดือนกรกฎาคม 2558  หรือลดลงร้อยละ 36.35 ในช่วงเวลาดงักล่าว และการเปลี�ยนแปลงของราคาวตัถดุิบหลกัเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกและความกงัวลในเรื�องของหนี =สาธารณะในกลุม่ยโูรโซน และผู้บริโภคที�เป็นตลาดหลกั เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป และญี�ปุ่ น ประสบภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัก็เป็นปัจจยัที�ทําให้ราคาอลมูิเนียมมีการปรับตวัลดลง โดยในเดือนธันวาคม 2558 ราคาอลมูิเนียมในตลาดโลกเทา่กบั 1,504 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ตนั  ซึ�งจากระยะเวลา 5 ปีที�ผา่นมามีแนวโน้มเป็นไปได้ที�ราคาอลมูิเนียมจะลดลงตอ่ไป 
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 ราคาอลูมิเนียมระหว่างเดือนมกราคม 2554 – เดือนธันวาคม 2558  
 
 
 
 
 
 
 
 
               ที�มา: Monthly world prices of commodities and indices, World Bank 

 เนื�องจากกระบวนการผลิตอลมูิเนียมมีการใช้พลงังานสงูมาก ดงันั =น การเปลี�ยนแปลงของ ราคานํ =ามนัดิบก็จะสง่ผลตอ่ราคาของอะลมูิเนียมด้วย สาํหรับปี 2554 นอกจากราคานํ =ามนัดิบแล้ว ความไม่แน่นอนของภาวะ เศรษฐกิจโลกและความกงัวลในเรื�องของหนี =สาธารณะในกลุม่ยโูรโซนก็เป็นปัจจยัที�ทําให้ราคาอลมูิเนียมมีการปรับตวัลดลง ในช่วงครึ�งปีหลงั และในปี 2555 ราคาอลมูิเนียมก็ยงัคงผนัผวนอยู่ตลอดเวลา เนื�องจากผู้บริโภคที�เป็นตลาดหลกั เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป และญี�ปุ่ น ประสบภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั และยงัมีปัญหาหนี =สาธารณะของกลุ่มยโูรโซน รวมทั =ง ราคาพลงังานก็มีราคาเพิ�มสงูขึ =น ส่งผลให้ผู้ผลิตรายใหญ่บางรายต้องประกาศตดัลดกําลงัการผลิตลง เพราะราคาพลงังานเพิ�มขึ =น แตร่าคาอลมูิเนียมกลบัลดลง และในปี 2556 ราคาอลมูิเนียมก็ปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื�อง เนื�องจากเศรษฐกิจในประเทศ โซนยโุรปและอเมริกายงัไมก่ลบัสูภ่าวะปกติก่อนจะปรับตวัขึ =นเลก็น้อยในช่วงปี 2557 ทั =งนี = จากการที�ราคาอลูมิเนียมลดลงส่งผลกระทบเชิงบวกกับบริษัทด้านต้นทุนการผลิตลดลงมีการตกลงกับลกูค้าบางรายให้สามารถเปลี�ยนแปลงราคาของสนิค้าให้สอดคล้องกบัราคาวตัถดุิบได้ เมื�อราคาวตัถดุบิเพิ�มขึ =นจนถึงระดบัตามที�ตกลงไว้ หรือมีการทบทวนราคาขายเป็นระยะตามรอบเวลาที�กําหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมีความเสี�ยงในกรณีที� ไมส่ามารถปรับราคาสนิค้าให้สอดคล้องกบัราคาวตัถดุิบที�เปลี�ยนไปได้ทั =งหมด เช่น ราคาของวตัถดุิบมิได้เปลี�ยนแปลงจนถึงระดบัที�กําหนดไว้ หรือต้นทนุในการผลิตเพิ�มขึ =นในขณะที�ยงัไม่ถึงรอบระยะเวลาทบทวนราคาขาย ทั =งนี = บริษัทได้มีการติดตามความเคลื�อนไหวราคาอลมูิเนียมในตลาดอยา่งใกล้ชิด  เพื�อป้องกนัผลกระทบจากความผนัผวนดงักลา่ว ในด้านของการสั�งซื =ออลมูิเนียมซึ�งวตัถดุิบหลกัในการผลิตนั =น บริษัทได้มีการวางแผนการสั�งซื =อวตัถดุิบลว่งหน้าตามแผนการผลิตของบริษัท นอกจากนี =บริษัทได้คดัเลือกผู้จัดจําหน่ายอลมูิเนียมที�มีคณุสมบตัิและคณุภาพตามความต้องการในการผลติไว้ทั =งสิ =น 16 ราย เพื�อกระจายการสั�งซื =อในแตล่ะงวด เป็นการลดความเสี�ยงจากการขาดแคลนวตัถดุิบในการผลติ 
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6.3 ความเสี#ยงจากการที#แม่พมิพ์ที#เป็นกรรมสิทธิ;ของลูกค้าเสื#อมสภาพ เนื�องจากแม่พิมพ์ที�บริษัทใช้ผลิตชิ =นงานมีทั =งส่วนที�เป็นกรรมสิทธิ\ของบริษัทและเป็นกรรมสิทธิ\ของลูกค้าซึ�งแมพิ่มพ์ที�เป็นกรรมสทิธิ\ของลกูค้านั =นต้องได้รับความยินยอมจากลกูค้าก่อนที�จะสามารถทําการซอ่มแซมหรือจดัทําใหม่ได้หากแมพิ่มพ์ดงักลา่วเสื�อมสภาพและบริษัทดําเนินการผลติชิ =นงานดงักลา่วตอ่ไปเพื�อรักษาสมัพนัธภาพกบัลกูค้าบริษัทจะมีต้นทุนที�เพิ�มขึ =นจากการตกแต่งชิ =นงานเพิ�มเติมหรือชิ =นงานที�ไม่ได้คุณภาพ ซึ�งหากบริษัทใช้เวลาในการซ่อมแซมหรือจัดทําแม่พิมพ์ใหม่ล่าช้า เนื�องจากลกูค้าใช้เวลานานในการอนุมตัิหรือผู้ รับจ้างทําแม่พิมพ์จัดทําได้ช้าก็ตาม จะส่งผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้กําหนดอายกุารใช้งานของแม่พิมพ์และจะทําการติดต่อเจรจากบัลกูค้าก่อนที�แมพิ่มพ์จะหมดสภาพ เพื�อให้ลกูค้าทราบเงื�อนไขดงักลา่วและประมาณการณ์ระยะเวลาในการจดัทําแมพิ่มพ์ใหมใ่นสว่นที�ลกูค้าอาจมีความลา่ช้าในการอนมุตัิการจดัทําแมพิ่มพ์ใหม ่
 
6.4 ความเสี#ยงจากการพึ#งพงิผู้บริหารและบุคลากรที#มีประสบการณ์และความสามารถ ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที�ต้องอาศยัความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรในการดําเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ�งในด้านการออกแบบแม่พิมพ์ ซึ�งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นไปได้ในการผลิต คุณภาพของชิ =นงาน และของเสยีที�อาจจะเกิดขึ =นจากการผลติ ซึ�งต้องอาศยัความรู้ และความชํานาญเฉพาะด้านของบคุลการเป็นหลกั โดยเฉพาะวิศวกรผู้ เชี�ยวชาญในด้านการออกแบบแมพิ่มพ์ที�มีประสบการณ์ การสญูเสียบคุลากรเหลา่นี =ย่อมสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานและความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท ซึ�ง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีบคุลากรที�มีความรู้และทักษะในการออกแบบแม่พิมพ์จํานวน 10 คน โดยมีระยะเวลาในการทํางานกับบริษัทเฉลี�ยกว่า 6 ปี และมีประสบการณ์ทํางานด้านแมพิ่มพ์เฉลี�ยมากกวา่ 15 ปี  อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการมอบหมายหน้าที�และความรับผิดชอบในการทํางานให้แก่ผู้บริหารท่านอื�น และพนกังานแตล่ะฝ่ายงานอยา่งชดัเจน มีระบบการจดัเก็บข้อมลูและฐานข้อมลูที�ดี ตลอดจนมีการแลกเปลี�ยนข้อมลูข่าวสารตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องระหว่างผู้บริหารและพนกังานบริษัทอย่างสมํ�าเสมอ รวมทั =งมีการฝึกอบรมพนกังานให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านคณุภาพและมาตรฐานการตรวจสอบต่างๆ และส่งพนกังานเข้ารับการอบรมภายนอก เป็นการลงทุนด้านการพฒันาบคุลากรของบริษัท ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานของบริษัทเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะความรู้และทกัษะในการออกแบบแมพิ่มพ์ ซึ�งบริษัทได้จดัการให้มีการถ่ายทอดความรู้ทั =งในหนว่ยงานและจดัให้มีการฝึกอบรมภายนอกบริษัท ซึ�งสามารถลดความเสี�ยงจากการพึ�งพิงผู้บริหารและบคุลากรหลกัของบริษัทได้ 
 
6.5 ความเสี#ยงจากการควบคุมคุณภาพ คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหนึ�งในปัจจัยที�สําคัญในอุตสาหกรรมการยานยนต์ที�ผู้ ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ให้ความสาํคญัเป็นอยา่งมาก เนื�องจากจะมีผลโดยตรงทั =งด้านชื�อเสยีงและยอดขายของผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ดงักลา่วโดยตรง  ซึ�งความผิดพลาดในด้านคณุภาพนั =น อาจทําให้บริษัทสญูเสียลกูค้า และอาจถกูยกเลิกสญัญาหากไมส่ามารถผลติผลติภณัฑ์ได้ตรงตามมาตรฐาน ซึ�งจะสง่ผลกระทบต่อการดําเนินงานและความน่าเชื�อถือของบริษัทในอตุสาหกรรม ด้วยเหตนุี =บริษัทจึงได้ตั =งเป้าหมายที�จะลดข้อผิดพลาดในด้านคณุภาพของผลิตภณัฑ์โดยกําหนด 

KPI ด้านของเสียอย่างชดัเจน อีกทั =งบริษัทได้เน้นถึงความสําคญัด้านคณุภาพโดยได้ลงทนุในอปุกรณ์สําหรับตรวจสอบ
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และควบคมุคณุภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที�ลกูค้ากําหนดไว้ เพื�อสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า รวมทั =งสามารถสร้างความนา่เชื�อถือในการดําเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสากลอีกด้วย 
 
6.6 ความเสี#ยงจากการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศและการเปลี#ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล เนื�องจากบริษัททําธุรกิจเกี�ยวเนื�องกบัการผลติและจําหนา่ยชิ =นสว่นยานยนต์ บริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบทั =งในเชิงบวกและในเชิงลบจากการเปลี�ยนแปลงของภาษีศลุกากรและการกีดกนัทางการค้า เช่น การเปลี�ยนแปลงภาษีนําเข้าของชิ =นสว่นยานยนต์จะกระทบความสามารถของบริษัทในการแข่งขนักบัผู้ผลิตจากต่างประเทศ ยกตวัอย่างเช่น การลดภาษีนําเข้าชิ =นส่วนอาจทําให้คู่แข่งต่างประเทศสามารถแข่งขนักับบริษัททางด้านราคาและต้นทุนได้มากขึ =น ทั =งนี = ในปัจจุบนัรัฐบาลได้มีการตกลงกบัประเทศในอาเซียนเกี�ยวกับการเปิดเสรีของอตุสาหกรรมรถยนต์ภายใต้สนธิสญัญาการเปิดเสรีทางการค้า AFTA ภายใต้ข้อตกลงสทิธิพิเศษทางภาษีปกติ (CEPT) ซึ�งการเปิดเสรีภายใต้ระบบ AFTA ทําให้ภาษีศุลกากรสําหรับชิ =นส่วนรถยนต์ที�ผลิตภายในอาเซียน ลดเหลือร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 5 และคาดว่าจะทําให้ประเทศคู่ค้าภายในอาเซียนใช้ประโยชน์ทางภาษีนี =เพื�อเพิ�มการค้าระหวา่งกนั นอกจากนี = การรวมกลุม่กนัทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ในปี 2558 นี =ทําให้อตัราภาษีระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกลดลงเหลือร้อยละ 0 ซึ�งแม้ว่ามาตรการนี =จะช่วยบริษัทในด้านการส่งออกสินค้าไปขายในประเทศคู่ค้าภายในอาเซียน แตใ่นทางกลบักนัคูแ่ขง่จากตา่งประเทศก็สามารถเข้ามาแขง่ขนัในประเทศไทยได้เพิ�มมากขึ =น  นอกจากนี =ความไม่แน่นอนทางการเมืองที�เกิดขึ =นภายในประเทศ ซึ�งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความต่อเนื�องของนโยบาย อาจสง่ผลถึงการตดัสนิใจในการลงทนุ หรือย้ายฐานการผลติไปในประเทศที�มีเสถียรภาพสงูกวา่ หรือมีต้นทนุการผลิตที�ตํ�ากว่า อีกทั =งปัจจุบนัรัฐบาลได้มีนโยบายเห็นชอบในหลกัการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ โดยคํานึงถึงการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม ความปลอดภัย การใช้พลงังานทดแทนและประสิทธิภาพของรถยนต์ ในการปลอ่ย CO2Emission โดยยงัคงสง่เสริมอตุสาหกรรมรถยนต์อย่างต่อเนื�อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการลดภาษีสาํหรับรถยนต์อีโคคาร์ รถยนต์พลงังานร่วมที�ให้ก๊าชเอ็นจีวีร่วมกบันํ =ามนั รถยนต์ไฮบริด และรถยนต์ที�ใช้แก๊สโซฮอล์อี 85 เป็นต้น ซึ�งเป็นปัจจัยสําคญัต่อทิศทางของอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยในระยะยาว  ซึ�งหากมีการเปลี�ยนแปลงในนโยบายดงักลา่ว จะสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่อตุสาหกรรมยานยนต์ซึ�งเป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัท อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้มุ่งเน้นในการพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และทกัษะของบุคคลากรอย่าง เช่น การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสมัมนาต่างๆ รวมทั =งบริษัทยงัได้จัดตั =งศูนย์การเรียนรู้ภายในบริษัท เพื�อเป็นแหล่งความรู้ด้านเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและการผลติ และให้เกิดการเรียนรู้ การพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนื�องเพื�อเพิ�มความสามารถในการแข่งขนัและเตรียมความพร้อมสาํหรับภาวะการแขง่ขนัที�รุนแรงมากขึ =น และสามารถรองรับการผลติของกลุม่อตุสาหกรรมที�หลากหลายมากขึ =น  
 
6.7 ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน ปัจจุบนัสถานประกอบการต่างๆมีการแข่งขนัในการจ้างแรงงานที�มีทกัษะ ทําให้บริษัทมีความเสี�ยงที�จะขาดแคลนแรงงานในการดําเนินงานหรือต้องวา่จ้างพนกังานในอตัราคา่ตอบแทนที�สงูขึ =น หรืออาจจะสญูเสียแรงงานที�มีทกัษะ ซึ�งจะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนับริษัทได้คํานึงถึงสวสัดิภาพของพนกังาน 
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โดยมีสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าเดินทาง และรถรับส่งพนักงาน เป็นต้น เพื�อป้องกันการเคลื�อนย้ายแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที�ใช้ทักษะซึ�งเป็นกําลังสําคัญของบริษัท ทั =งนี =บริษัทยังสามารถว่าจ้างสถานประกอบการอื�นในการดําเนินงานที�ต้องใช้แรงงานเป็นหลกั เช่น งานตกแต่งชิ =นงาน เป็นต้น เพื�อเพิ�มความยืดหยุ่นในการผลติและลดผลกระทบจากการแขง่ขนัด้านแรงงาน 
 
6.8 ความเสี#ยงจากการที#กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ทาํธุรกิจที#ใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท  เนื�องจากกลุ่มปิ� นทอง ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 37.20 ของทุนจดทะเบียนชําระ                            ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ซึ�งประกอบด้วยบริษัทที�ดําเนินธุรกิจผลติชิ =นสว่นยานยนต์เช่นเดียวกบับริษัท ดงันี = ชื)อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัท ฟตุาบะ เจทีดบับลวิ(ประเทศไทย) จํากดั ผลติชิ =นสว่นวสัด ุและสว่นประกอบสาํหรับแมพิ่มพ์โลหะ บริษัท เอ็กซ์เซลเมทลัฟอจจิ =ง จํากดั ผลติชิ =นสว่นยานยนต์ เครื�องมือกล เครื�องทุน่แรงทกุชนิด โดยการปั =มชิ =นงาน บริษัท จฑุาวรรณ โมลเิทค (ไทยแลนด์) จํากดั ผลติและจําหนา่ยสายไฟแบบม้วนกลบัได้และสปริงสาํหรับเครื�องดดูฝุ่ น บริษัท ไทยอินดสัเตรียลพาร์ท จํากดั ผลติชิ =นสว่นอปุกรณ์เครื�องใช้ไฟฟ้า ชิ =นสว่นยานยนต์ด้วยการขึ =นรูปด้วยวิธีอดัด้วยความร้อน (Hot Forging) และอดัแบบเย็น (Stamping) บริษัท จฑุาวรรณ เมทลัแลบ็ จํากดั ชบุแข็งโลหะทกุชนดิ บริษัท เอส.เค.เจ เมตลั อินดสัตรีส์ จํากดั ผลติเพลา และลวดสแตนเลส บริษัท อาร์คิเทค็ เมทลั เวิร์ค จํากดั ออกแบบและผลติผลติภณัฑ์สแตนเลส 
 เนื�องจากบริษัทในกลุม่ปิ� นทองมีกระบวนการผลติและใช้วตัถดุิบที�แตกต่างจากของบริษัท ซึ�งแต่ละกระบวนการจะมีความเหมาะสมกับประเภทของชิ =นงานที�ต่างกัน และได้ชิ =นงานที�มีคุณสมบตัิแตกต่างกัน จึงไม่มีความเสี�ยงที�กลุ่มบริษัทดงักลา่วจะมีการดําเนินงานที�แขง่ขนักบับริษัท แตเ่ป็นการสนบัสนนุกนัในด้านการเปิดโอกาสให้ได้พบปะลกูค้าที�เคยใช้บริการกลุม่บริษัทดงักลา่วและมีความสนใจผลิตผลิตภณัฑ์ที�บริษัทดําเนินการอยู่ เป็นการเพิ�มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทด้วย 
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7.  ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสาํคัญอื�น 
7.1 ข้อมูลทั)วไป  ชื�อบริษัทภาษาไทย   : บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ =ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ชื�อบริษัทภาษาองักฤษ  : Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited เลขทะเบียนบริษัทที�  : 0107552000235 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลติชิ =นสว่นอลมูิเนียมฉีดขึ =นรูปและชิ =นสว่นสงักะสฉีีดขึ =นรูป ที�ตั =งสาํนกังานใหญ่ : 3/14 หมู ่2 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ตําบลหนองบวั อาํเภอบ้าน คา่ย จงัหวดัระยอง 21120 โทรศพัท์    : 038-961-877-80 โทรสาร    : 038-961-624 

Homepage   : www.sankothai.net ทนุจดทะเบียน   : 150,340,812.50 บาท ทนุที�เรียกชําระแล้ว   : 148,903,972.00บาท มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ  : 0.50 บาท นายทะเบียนหลกัทรัพย์   บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เลขที� 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท์ 02- 229-2800 โทรสาร. 02-654-5642 ผู้สอบบญัชี    บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
100/19 ชั =นที� 14 อาคารวอ่งวานชิ บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 ที�ปรึกษากฎหมาย    บริษัท เอเค แอนด์ เอ ที�ปรึกษากฎหมาย จํากดั สาํนกังานใหญ่ 80/2 ตรอกเสถียร ถนนตะนาว  แขวงศาลเจ้าพอ่เสอื เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศพัท์ 02-622-0200 โทรสาร 02-622-0199 
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8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  
  
 8.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว  หุ้นสามัญของบริษัท บริษัทมีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 150,340,812.50 บาท (หนึ�งร้อยห้าสบิล้านสามแสนสี�หมื�นแปดร้อยสบิสองบาทห้าสบิสตางค์) แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 300,681,625 หุ้น (สามร้อยล้านหกแสนแปดหมื�นหนึ�งพนัหกร้อยยี�สบิห้าหุ้น) มลูคา่หุ้นที�ตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) โดยปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนชําระแล้วเทา่กบั 148,903,972   บาท (หนึ�งร้อยสี�สบิแปดล้านเก้าแสนสามพนัเก้าร้อยเจ็ดสบิสองบาทถ้วน)  ใบสาํคัญแสดงสิทธิที)จะซื 5อหุ้นสามัญของบริษัท ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั =งที� 1/2555 จดัขึ =นเมื�อวนัที� 30 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติอนมุตักิารออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื =อหุ้นสามญัของบริษัท ประเภทระบชืุ�อผู้ ถือและไมส่ามารถโอนเปลี�ยนมอืได้ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ”) จํานวน 6,000,000 หนว่ย ซึ�งจะทําการจดัสรรพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชนทั�วไปในครั =งนี =โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทตอ่หนว่ย และใบสาํคญัแสดงสทิธิมอีาย ุ5 ปี นบัแตว่นัที�ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วยมีสทิธิซื =อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สทิธิ 0.50 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตจ่ะมกีารปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�กําหนด) มีการกําหนดเงื�อนไขในการใช้สทิธิ โดยนบัจากวนัที�ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ 0.5 ปี ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิครั =งแรกได้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิทั =งหมดที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับการจดัสรรจากบริษัท และในทกุ ๆ 12 เดือน หลงัจากการใช้สทิธิครั =งแรก ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิได้ไมเ่กินร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และ ร้อยละ 100 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิทั =งหมดที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับจดัสรรจากบริษัท ตามลาํดบั ซึ�งจะทําให้ทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัทเทา่กบั 113,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัทั =งหมด 226,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุแก่ประชาชนทั�วไปในครั =งนี =และการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ออกให้แกก่รรมการและพนกังานของบริษัททั =งหมด ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั =งที� 1/2558 จดัขึ =นเมื�อวนัที� 9 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติปรับอตัราการใช้สทิธิในการซื =อหุ้นสามญัของใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยมีสทิธิซื =อหุ้นสามญัได้ 1.16 หุ้น ราคาใช้สทิธิ 0.43 บาท เนื�องจากการขายหุ้นเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในราคาตํ�ากวา่ราคาตลาด ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั =งที� 5/2558 จดัขึ =นเมื�อวนัที� 13 สงิหาคม 2558 ได้มีมติปรับราคาการใช้สทิธิไปเป็น 0.50 บาท เนื�องจากพบวา่ไมส่ามารถกําหนดราคาใช้สทิธิให้ตํ�ากวา่ราคาพาร์ได้ ขดัตอ่ข้อกําหนดสทิธิเดิม       
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8.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที#มีชื#อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที# 30 ธันวาคม 2558ประกอบด้วย 
ลาํดับ รายชื)อ 

ณ วันที) 30 ธันวาคม 2558 จาํนวนหุ้น ร้อยละ 1 กลุ่มปิ) นทอง1/ - บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั 
- บริษัท เจทีดบับลวิ แอ็ซเซท จํากดั 
- นายพีระ ปัทมวรกลุชยั 
- นายนาโอะฮิโร ฮามาดา 
- นางสมศรี ดวงประทีป 
- นายสเุรนทร์ สวุรรณวงศ์กิจ 
- นายสมชาย เบ็ญจาศิริโรจน์ 
- นางสาวอรุณี เลื�อมประพางกลู 
- นายพีร์ ปัทมวรกลุชยั 
- นายชนินทร์ ผู้ พิพฒัน์หิรัญกลุ 
- นางสาวเกสรา ผู้ พิพฒัน์หิรัญกลุ 

110,785,930 44,105,600 54,672,266 6,666,666 2,858,000 650,000 900,066 500,000 200,000 133,333 66,666 33,333 

37.20  
 

2 บริษัทไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จาํกัด (มหาชน) 44,490,700 14.94 3 นางสาวบุญธิดา เจริญสวัสดิE 21,410,800 7.19 4 กลุ่มนายมาซามิ คัตซูโมโต - นายมาซามิ คตัซูโมโต 
- นายชิเกฮิโร คตัซูโมโต 

20,221,374 20,090,600 130,774 
6.79  

5 นาย จิรัฏฐ์ ปางวิรุฬห์รักข์  11,080,066 3.72 
6 นาย จักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์ 9,905,100 3.33 7 นาง อภญิาดี อมาตยกุล 6,666,666 2.24 8 นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิE 4,295,100 1.44 9 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 4,007,630 1.35 10 อื)นๆ 64,944,578 21.81 รวม 297,807,944.00 100.00 

 หมายเหต:ุ 1/กลุม่ปิ� นทอง อยูภ่ายใต้การควบคมุของกลุม่ตระกลูปัทมวรกลุชยั  ประกอบธุรกิจนิคมอตุสาหกรรม ธุรกิจเหลก็และโลหะ ธุรกิจชิ =นสว่นสาํหรับภาคอตุสาหกรรม และธุรกิจขนสง่และรถเชา่ 
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9.นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสํารองต่างๆ ทั =งหมดแล้ว ซึ�งการจ่ายเงินปันผลนั =นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจําเป็น ความเหมาะสมอื�นใดในอนาคต และปัจจัยอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั =งนี = การดําเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทซึ�งพิจารณาเรื�องการจ่ายเงินปันผลต้องนําเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อขออนมุตัิ ยกเว้น กรณีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุตัิให้ดําเนินการได้ เมื�อเห็นวา่บริษัทมีกําไรสมควรพอที�จะจ่ายโดยไมม่ีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท แล้วรายงานให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
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10. โครงสร้างการจัดการ    
   
   10.1 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2558 มีจํานวนทั =งสิ =น 8 ทา่น ซึ�งประกอบด้วย 

 
ชื)อ – สกุล ตาํแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ จาํนวนครั5งการประชุม จาํนวนครั5งที)เข้าร่วมประชุม 1. นายมาซามิ  คตัซูโมโต ประธานคณะกรรมการ 6 6 2. นายนาโอะฮิโร/1 ฮามาดา กรรมการ 6 6 3. นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล กรรมการ 6 5 4. นางพนูศรี/1 ปัทมวรกลุชยั กรรมการ 6 6 5. นายยทุธนา แตง่ปางทอง กรรมการ 6 6 6. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 6 6 7. นายนิพนัธ์ ตั =งพิรุฬห์ธรรม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 6 6 8. นายสนัต ิ เนียมนิล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 6 6 

 หมายเหต ุ 1/นางพนูศรี ปัทมวรกลุชยั และนายนาโอะฮิโร ฮามาดา เป็นกรรมการที�เป็นตวัแทนจากกลุม่ปิ� นทอง 
    โดยมีนางสาวสกลุทิพย์ หอ่มณีทําหน้าที�เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ�งมีอาํนาจลงลายมือชื�อแทนบริษัท ณ วนัที� 31 มีนาคม 2559 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท มี 3 คน คือ นายมาซามิ คตัซูโมโต หรือนายนาโอะฮิโร    ฮามาดา หรือนายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ลงลายมือชื�อร่วมกนัเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558  มีจํานวนทั =งสิ =น 3 ทา่น ซึ�งประกอบด้วย 
ชื)อ – สกุล ตาํแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ จาํนวนครั5งการประชุม จาํนวนครั5งที)เข้าร่วมประชุม นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์* ประธานกรรมการตรวจสอบ 5 5 นายนิพนัธ์ ตั =งพิรุฬห์ธรรม กรรมการตรวจสอบ 5 5 นายสนัต ิ เนียมนิล กรรมการตรวจสอบ 5 5 
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หมายเหต ุ: *นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์เป็นกรรมการตรวจสอบที�มีความรู้ความสามารถเพียงพอที�จะสามารถทําหน้าที�ในการสอบทานความนา่เชื�อถือของงบการเงินได้ โดยสาํเร็จการศกึษา ระดบัปริญญาตรี สาขาบญัชี และประกาศนียบตัรขั =นสงูทางการสอบบญัชี และมีประสบการณ์ทํางานในด้านการเป็นที�ปรึกษาทางด้านบญัชี เช่น เป็นที�ปรึกษาทางด้านบญัชีให้แก่บริษัท เอสซี ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จํากดั และบริษัท ไอซิ�น คลทัช์ ดิสค์ เป็นต้น โดยมีการแตง่ตั =งนายสวุรรณะ มาญสติ มาทําหน้าที�เป็นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหาร ณ วนัที� 31 มีนาคม 2559  มีจํานวนทั =งสิ =น  5 ทา่น ซึ�งประกอบด้วย ชื)อ สกุล ตาํแหน่ง นายมาซามิ คตัซูโมโต ประธานคณะกรรมการบริหาร นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล กรรมการ นายยทุธนา แตป่างทอง กรรมการ นายประถม ตอ่ฑีฆะ กรรมการ โดยมีการแตง่ตั =งนางสาวพิมพร ชากิจดี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ 
 

 10.2 คณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ณ วนัที� 31 มีนาคม 2559  มีจํานวนทั =งสิ =น 5 ทา่น ซึ�งประกอบด้วย ชื)อ – สกุล ตาํแหน่ง หมายเหตุ นายมาซาม ิ คตัซูโมโต ประธานบริษัท  นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและ ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานทั�วไป 
 

นายชิเกฮิโร คตัซูโมโต ที�ปรึกษาด้านการขายและการตลาด  นายประถม  ตอ่ฑีฆะ ผู้อํานวยการฝ่ายโรงงาน  นายเกียรติภมูิ  ภมูินนัท์ ผู้อํานวยการฝ่ายการขายและการตลาด  
 ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  
1. เป็นผู้บริหารจดัการและควบคมุดแูลการดําเนินกิจการที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารงานทั�วไปของบริษัท 
2. ดําเนินการตามที�คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมาย 
3. มีอํานาจจ้าง แตง่ตั =ง โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง กําหนดอตัราคา่จ้าง ให้บําเหน็จรางวลั ปรับขึ =นเงินเดือน คา่ตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังานทั =งหมดของบริษัทตั =งแตต่ําแหนง่รองประธานเจ้าหน้าที�บริหารลงไป 
4. มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิรายการกู้ยืมเงินระยะสั =น ภายในวงเงินสาํหรับแตล่ะรายการที�ไมเ่กิน 20 ล้านบาทตอ่ปี  
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5. มีอํานาจแกก่ารดาํเนินการใดๆในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติและอนัจําเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั�วไป ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี = 
1) การขายและการให้บริการ เช่น การอนมุตักิารขายสนิค้า การอนมุตัใิห้ทําสญัญารับจ้างทําของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ภายในวงเงินตอ่ลกูค้ารายละไมเ่กิน 10 ล้านบาทตอ่เดือน 
2) การจดัซื =อวตัถดุิบ ภายในวงเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาทตอ่รายตอ่เดือน 
3) การวา่จ้างทาํของ เช่น แมพิ่มพ์ เป็นต้น ภายในวงเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาทตอ่รายตอ่เดือน 
4) การวา่จ้างช่วง ภายในวงเงินไมเ่กิน 2 ล้านบาทตอ่รายตอ่เดือน 
5) การใช้จา่ยเงินในการบริหารงานทกุประเภทที�เป็นคา่ใช้จ่ายในการผลติอื�นๆ ไมเ่กิน 2 ล้านบาทตอ่รายตอ่เดือน 
6) การอนมุตักิารซอ่มแซมเครื�องจกัร/สาธารณปูโภคตา่งๆ ภายในวงเงินไมเ่กิน 2 ล้านบาทตอ่รายตอ่เดือน 
7) การเช่าเครื�องจกัรอปุกรณ์ในการผลติ/คา่เชา่รถขนสง่พนกังาน/คา่เช่ารถขนสง่สนิค้า/วสัดอุปุกรณ์/เครื�องมือเครื�องใช้ตา่งๆ รวมถึงการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ภายในวงเงินไมเ่กิน 1แสนบาทตอ่รายตอ่เดือน 
8) มีอํานาจอนมุตัิ การดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะเป็นการลงทนุในโครงการที�เกี�ยวกบัการพฒันาระบบการผลติหรือซื =อเครื�องจกัร ที�มีมลูคา่ไมเ่กิน 7 ล้านบาทตอ่ปี 

6. มีอํานาจออกคําสั�ง ระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพื�อให้การปฏิบตังิานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื�อรักษาระเบียบวินยัการทาํงานภายในองค์กร 
7. มีอํานาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัทตอ่บคุคลภายนอกในกิจการที�เกี�ยวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
8. อนมุตัิการแตง่ตั =งที�ปรึกษาด้านตา่งๆ ที�จําเป็นตอ่การดําเนินงาน 
9. ปฏิบตัิหน้าที�อื�นๆ ตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป การอนมุตัิเพื�อดําเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที�บริหารให้ดําเนินการเพื�อเข้าทํารายการดงักล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการดําเนินการเพื�อเข้าทํารายการที�ทําให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหารหรือผู้ รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที�บริหารสามารถดําเนินการอนมุตัิเพื�อเข้าทํารายการที�ตนหรือบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ�งการอนมุตัิดําเนินการเพื�อเข้าทํารายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาและอนมุตัิ และสอบทานรายการดงักล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบงัคบัของบริษัทและตามที�สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด  
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ณ ปัจจบุนัจนถงึวนัที�รายงาน (31 มีนาคม 2559) 
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10.3 เลขานุการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแตง่ตั =งให้ นางสาวสกลุทิพย์ ห่อมณี ดํารงตําแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัท ตั =งแตว่นัที�    
18 กนัยายน 2552 โดยคณุสมบตัิของผู้ดํารงตําแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 
 

10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร           1. ค่าตอบแทนที)เป็นตัวเงนิ ก. คา่ตอบแทนคณะกรรมการ ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2558 ได้มีมติอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 โดยมีรายละเอียดดงันี = รายนามคณะกรรมการ จาํนวนค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท      คา่เบี =ยประชมุคณะกรรมการบริษัท 
 

5,000 บาทตอ่ครั =ง การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ      คา่เบี =ยประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ      คา่ตอบแทนรายเดือน 
 

5,000 บาทตอ่ครั =ง   5,000 บาทตอ่เดอืน 
 ในปี 2558 ประกอบด้วยเบี =ยประชมุ ซึ�งจ่ายตามจํานวนครั =งที�เข้าประชมุ ดงันี = 

ชื)อ - สกุล 
   ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) ตามจาํนวนครั5งที)เข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน รวม คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ นายมาซาม ิ คตัซูโมโต 30,000 - - 30,000 นายนาโอะฮิโร ฮามาดา 30,000 - - 30,000 นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล 25,000 - - 25,000 นางพนูศรี ปัทมวรกลุชยั 30,000 - - 30,000 นายยทุธนา    แตป่างทอง 30,000 - - 30,000 นางสาววลยัภรณ์   กณิกนนัต์ - 30,000 60,000 90,000 นายนิพนัธ์ ตั =งพิรุฬห์ธรรม - 30,000 60,000 90,000 นายสนัต ิ เนียมนิล - 30,000 60,000 90,000 
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ข. คา่ตอบแทนผู้บริหาร  
  ในปี 2558 บริษัทได้จา่ยคา่ตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนสั ให้กบัผู้บริหารจํานวน 5 ราย รวมทั =งสิ =น 11.7 ล้านบาท แยกเป็น เงินเดือน  10.46   ล้านบาท   โบนสั 1.24 ล้านบาท 

2. ค่าตอบแทนอื)นที)ไม่ใช่ตัวเงนิ/สิทธิประโยชน์อื)นๆ  ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั =งที� 1/2555 จดัขึ =นเมื�อวนัที� 30 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติอนมุตัิการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื =อหุ้นสามญัของบริษัท ประเภทระบชืุ�อผู้ ถือและไม่สามารถโอนเปลี�ยนมือได้ (“ใบสําคญัแสดงสทิธิ”) ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท จํานวน 6,000,000 หนว่ย ซึ�งจะทําการจดัสรรพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชนทั�วไปในครั =งนี =โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทตอ่หนว่ย และใบสําคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ5 ปี นบัแต่วนัที�ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื =อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.50 บาท ตอ่หุ้น (เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�กําหนด) และมีมติอนมุตัิแตง่ตั =งคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนสาํหรับพิจารณาจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทแต่ละรายที�ได้รับจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทั =งหมด ซึ�งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน โดยมีมติกําหนดค่าตอบแทนพิเศษให้ท่านละ 50,000 บาท โดยจะทําการจ่ายให้ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนให้แก่ประชาชนทั�วไปเป็นครั =งแรก ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั =งที� 1/2558 จดัขึ =นเมื�อวนัที� 9 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนไม่เกิน 589,239 หุ้น โดยมีมลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื�อเตรียมไว้สําหรับรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื =อสามญัเพิ�มทุนของบริษัทเสนอขายแก่กรรมการและพนกังานของบริษัท (ESOP) อันเนื�องมาจากออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ดงันี = 
• อัตราส่วนการใช้สิทธิเดิม 1:1 (1 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีสิทธิซื =อหุ้ นสามัญได้ 1 หุ้น)เป็นอตัราสว่นการใช้สทิธิใหม ่1 : 1.16 (1 ใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ มีสทิธิซื =อหุ้นสามญัได้ 1.16 หุ้น) 
• ราคาใช้สิทธิซื =อหุ้นสามญัเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นราคาใช้สิทธิซื =อหุ้นสามญัใหม่หุ้นละ 0.43 บาท 

 ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั =งที�  5/2558 จดัขึ =นเมื�อวนัที� 13 สงิหาคม 2558 ได้มีมติปรับราคาการใช้สทิธิไปเป็น 0.50 บาท เนื�องจากพบวา่ไมส่ามารถกําหนดราคาใช้สทิธิให้ตํ�ากวา่ราคาพาร์ได้ ขดัตอ่ข้อกําหนดสทิธิเดิม 
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ทั =งนี = รายละเอยีดของกรรมการและผู้บริหารที�ได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื =อหุ้นสามญัของบริษัท มีดงันี =  
ชื)อ-สกุล ตาํแหน่ง 

(31 มีนาคม 2559) 
จาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิที)ได้รับจัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละของจาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิที)จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน (ร้อยละ) 
1. นายมาซาม ิ คตัซูโมโต ประธานกรรมการ  600,000 10.00 
2. นายนาโอะฮิโร ฮามาดา กรรมการบริษัท 200,000 3.33 
3. นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล กรรมการบริษัท /  ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 600,000 10.00 
4. นายชิเกฮิโร คตัซูโมโต ที�ปรึกษาด้านการขายและการตลาด 

150,000 2.50 
 
 10.5 บุคลากร  ด้านบคุลากร ในปี 2558 บริษัทมีพนกังานทั =งหมด     381  คน (ข้อมลู ณ วนัที� 26 ธันวาคม 2558) บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังาน จํานวนทั =งสิ =น 90.24 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่ากะ เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง เงินโบนสั เบี =ยเลี =ยง เบี =ยขยนั เป็นต้น  
 
 

จาํนวนคน ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 
เฉลี)ยต่อคน (บาท : คน : ปี) 

พนกังานสายงานผลติ 313 55.84 178,412 พนกังานสายงานบริหารและสนบัสนนุ 84 34.40 409,515 รวม  397 90.24 227,311 หมายเหต:ุ พนกังานสายการผลิต ได้แก่ DI FS MC QC PC MT WH การเปลี�ยนแปลงด้านแรงงานในรอบ 3 ปีที�ผา่นมา  
 จํานวนบคุลากร ปี  2556  จํานวน  398 คน (ข้อมลู ณ วนัที� 21 ธนัวาคม 2556) 
 จํานวนบคุลากร ปี  2557  จํานวน  371 คน (ข้อมลู ณ วนัที� 26 ธนัวาคม 2557) 
 จํานวนบคุลากร ปี  2558  จํานวน  381 คน (ข้อมลู ณ วนัที� 26 ธนัวาคม 2558) ข้อพิพาทด้านแรงงานในปี 2558   
–ไมม่-ี 
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ด้านการพิจารณาปรับผลตอบแทน ปีที�ผา่นมาบริษัทฯ ใช้ผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปี มาใช้ในการเป็นหลกัเกณฑ์ในการปรับผลตอบแทนประจําปี เพื�อเป็นการสร้างขวญักําลงัใจ และ ตอบแทนการทํางานของพนกังาน  ด้านสวสัดิการพนกังาน บริษัทฯ จดัให้มี ค่ากะ ค่าความร้อน (เงินช่วยเหลือสําหรับพนกังานควบคมุเตาหลอมและเครื�องจกัรที�มีความร้อน) เบี =ยขยนั การตรวจสขุภาพประจําปี เครื�องแบบ เงินช่วยเหลอื กรณีพนกังานสมรส คลอดบตุร บคุคลในครอบครัวเสยีชีวิต กองทนุสาํรองเลี =ยงชีพพนกังาน สวสัดิการรักษาพยาบาล (ประกนักลุม่) และคา่ของเยี�ยมกรณีเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ ป่วยใน และ บริษัทฯ ยงัสนบัสนนุให้มีการจดัตั =ง สหกรณ์ออมทรัพย์ซงัโกะไทย เพื�อสง่เสริมการออม และการช่วยเหลอืกนัของพนกังาน ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทฯ ได้สนบัสนุนให้พนกังานได้พฒันา ทั =งในสายงานและอาชีพที�ทําอยู ่พฒันาคณุธรรม ยกระดบัจิตใจ และสร้างความสขุในการทํางาน ผา่นกิจกรรมและการอบรม สมันา อาทิเช่น 
1. การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีการอบรม เพื�อให้พนกังานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี�ยวกับองค์กร สิทธิ สวสัดิการต่างๆ ในการเป็นพนักงานของบริษัทฯ มาตรฐานการทํางาน และมาตรฐานด้านความปลอดภยัในการทํางาน รวมถึงวฒันธรรมตา่งๆ ภายในองค์กร และยงัมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานระหว่างทดลองงาน เพื�อ เป็นการติดตามความลงตวั และการปรับตัวให้เข้ากับองค์กร และหน้าที�ของพนกังานใหม ่
2. การพฒันาทกัษะ และความรู้ในงาน ผา่นกระบวนการอบรม และ กระบวนการสอนงาน ตามหน้าที� (On the 

job training) โดยใช้ระบบพี�เลี =ยง (Coaching) 
3. พฒันาความสามารถตามลกัษณะงานที�รับผิดชอบ (Functional Expertise) เพื�อให้พนกังานมีความรู้ และมีความสามารถในงานที�รับผิดชอบ สามารถสอนงานต่อให้ผู้อื�นได้ และสามารถเติบโตในสายงานของตนได้ 

(Career Path) 
4. พฒันาบุคลากร ตามวัฒนธรรมองค์กร (Core Values) บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมพงึประสงค์ตามกรอบของวฒันธรรมองค์กร ดงันี =  

•  การคิดเชิงนวตักรรม (Innovation) 
•  การทํางานเชิงรุก (Proactive Working) 
•  ความมุง่มั�นสูค่วามสาํเร็จ (Achievement Orientation) 
•  มีความรู้สกึเป็นเจ้าขององค์การ ( Sense of Belonging) 

 นอกจากนี = ยงัจดัให้มีแผนงานกิจกรรมตามโครงการ Happy Workplace เพื�อสง่เสริมให้คณุภาชีวิตของพนกังานให้สามารถทํางานและใช้ชีวิตอยา่งมีความสขุอีกด้วย 
 โดยในปี 2558 บริษัทฯจดัให้พนกังาน ผู้บริหาร คณะกรรมการและเลขานกุารบริษัท เข้าร่วมการอบรมทั =งภายในองค์กรและเข้าร่วมอบรมกบัสถาบนัภายนอก คิดเป็นชั�วโมงอบรมรวม  9,763 ชั�วโมง รายละเอียดเพิ�มเติมพิจารณาใน แบบแสดงรายการ ประจําปี (56-1 )  
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11. การกาํกับดูแลกจิการ 
   11.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของการกํากบัดแูลกิจการที�ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื�อว่า การกํากบัดแูลกิจการที�ดีแสดงถึงการมีระบบบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ�งช่วยสร้างความเชื�อมั�นและความมั�นใจตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสยี และผู้ที�เกี�ยวข้องทกุฝ่าย อนัจะนําไปสูก่ารเพิ�มมลูคา่และการเติบโตของบริษัทในระยะยาวอย่างยั�งยืน บริษัทได้ดําเนินการอย่างต่อเนื�องในการสง่เสริมให้มีระบบการกํากับดแูลกิจการที�ดี โดยมุง่หวงัให้คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษัท พฒันาระดบัการกํากบัดแูลกิจการและปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ให้สอดคล้องกับแนวทางที�เป็นมาตรฐานสากล โดยนําหลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดีซึ�งกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มากําหนดเป็นนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัท และกําหนดให้มีการติดตามเพื�อปรับปรุงนโยบายดงักล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในอนาคต เพื�อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป โดยมีแนวปฏิบตัิซึ�งครอบคลมุหลกัการ  

5 หมวด ดงัตอ่ไปนี = 
1. สทิธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ตระหนกัและให้ความสาํคญัถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้น  โดยไมก่ระทําการใดๆที�เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น  รวมถึงสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิของตน โดยสทิธิขั =นพื =นฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่  การซื =อขายหรือการโอนหุ้น  การมีสว่นแบ่งในกําไรของบริษัท  การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ  การเข้าร่วมประชุมเพื�อใช้สิทธิออกเสยีงในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อแตง่ตั =งหรือถอดถอนกรรมการ  แตง่ตั =งผู้สอบบญัชี  และเรื�องที�มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ�มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น บริษัทมีนโยบายสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นรวมถึงนกัลงทนุสถาบนั ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบรษัทคดัเลือกสถานที�จดัการประชุมซึ�งมีระบบขนสง่มวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที� และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั =งหมดที�เกี�ยวข้องกบัเรื�องที�ต้องตดัสนิใจในที�ประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที�ใช้ในการประชมุ รวมถึงขั =นตอนการออกเสยีงลงมติ   บริษัทมีการอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มที� และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั =งคําถามตอ่ที�ประชมุในเรื�องที�เกี�ยวข้องกบับริษัท ได้  รวมทั =งเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้าและมีโอกาสเสนอวาระการประชุมก่อนวนัประชุม   รวมถึงมีสทิธิมอบฉนัทะให้ผู้อื�นเข้าร่วมประชมุ 
2. การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั  บริษัทมีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม ทั =งผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นที�ไม่เป็นผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ  และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย   และสร้างความมั�นใจให้กบัผู้ ถือหุ้นวา่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการได้ดแูลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งเหมาะสม ด้วยเชื�อวา่เป็นปัจจยัสาํคญัตอ่ความมั�นใจในการลงทนุกบับริษัท  โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที�กํากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิ และปกป้องสทิธิขั =นพื =นฐานอยา่งเทา่เทียมกนั 
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คณะกรรมการบริษัท ได้จดักระบวนการประชุมผู้ ถือหุ้นในลกัษณะที�สนบัสนนุให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอชื�อบคุคลเพื�อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เป็นการลว่งหน้าในเวลาอนัสมควร  รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที�ไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเอง  สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉนัทะให้ผู้อื�นมาประชมุและออกเสยีงลงมติแทนได้ คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจ้งแนวทางดงักลา่วให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตัิ 
3. บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบและการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียกลุ่มต่างๆ  และประสานประโยชน์ร่วมกันอยา่งเหมาะสม เพื�อให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่มั�นใจวา่สทิธิดงักลา่วได้รับการคุ้มครอง  และปฏิบตัิด้วยดี โดยได้กําหนดเป็นแนวทางที�ต้องปฏิบัติเพื�อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน “ข้อพึงปฏิบัติและจริยธรรมทางธุรกิจ” พร้อมทั =งเผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบตัิงาน ยึดถือเป็นหลกัปฏิบตัิในการดําเนินงาน และถือเป็นภาระหน้าที�ที�สาํคญัของทกุคน 
4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส  บริษัทให้ความสําคญักับการเปิดเผยข้อมูลสําคญัที�เกี�ยวข้องกับบริษัท ทั =งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที�มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที�เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและนา่เชื�อถือ ด้วยบริษัทเชื�อว่าคุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื�องที�ผู้ ถือหุ้ นและบุคคลภายนอกให้ความสําคัญ  คณะกรรมการบริษัท จึงดูแลเพื�อให้เกิดความมั�นใจว่า ข้อมูลที�แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีที�เป็นอิสระ โดยได้แต่งตั =งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งประกอบด้วยกรรมการที�เป็นอิสระเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลเกี�ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน  ทั =งนี =รายงานของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  และรายงานของผู้สอบบญัชี  มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคญัในการกํากับดูแลกิจการเพื�อประโยชน์สงูสดุของบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิหน้าที�ตอ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นํา วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื�อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม  จึงจดัให้มีระบบแบง่แยกบทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการที�ชดัเจน  และดแูลให้บริษัท มีระบบงานที�ให้ความเชื�อมั�นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ได้ดําเนินไปในลกัษณะที�ถกูต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที�มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั =งในด้านทักษะ ประสบการณ์  ความสามารถเฉพาะด้านที�เป็นประโยชน์กับบริษัท  รวมทั =งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตัิหน้าที� เพื�อเสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการที�เข้มแข็ง กระบวนการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เพื�อให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั =ง เป็นไปอย่างโปร่งใส  ปราศจากอิทธิพลของผู้ ถือหุ้นที�มีอํานาจควบคมุหรือฝ่ายจดัการ  และสร้างความมั�นใจให้กบับคุคลภายนอก 
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เพื�อให้การปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท มีประสทิธิภาพ และมีประสทิธิผล  คณะกรรมการบริษัท จึงจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อทําหน้าที�ช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบตัิหน้าที�กํากบัดแูลเกี�ยวกบัความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลกัจรรยาบรรณตา่งๆ เพื�อสง่เสริมให้เกิดการกํากบัดแูลกิจการที�ดี   กรรมการบริษัท ทกุคนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที�ความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท  พร้อมที�จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  กรรมการบริษัท มีการปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์สจุริต ระมดัระวงัและรอบคอบ  โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคน  โดยได้รับข้อมลูที�ถกูต้องและครบถ้วน  11.2 คณะกรรมการชุดย่อย  1. คณะกรรมการบริษัท   ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท 
  อํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที�สาํคญัโดยสรุปตามมติที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั =งที� 2/2552 เมื�อวนัที� 15 ธนัวาคม 2552 
1) จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความสจุริต ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
2) มีอํานาจแตง่ตั =งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท จํานวนหนึ�งให้เป็นฝ่ายบริหารเพื�อดําเนินการอยา่งหนึ�งอยา่งใดหรือหลายอยา่งได้เพื�อปฏิบตัิงานตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทรวมทั =งมีอํานาจแตง่ตั =งประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และคณะกรรมการอื�นๆตามความเหมาะสม 
3) กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคมุดแูลการบริหารและการจดัการฝ่ายบริหาร หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที�คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ 
4) พิจารณาทบทวนและอนมุตัินโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงานการดาํเนินธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ของบริษัท ที�เสนอโดยฝ่ายบริหาร 
5) ติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนื�อง 
6) พิจารณาและอนมุตัิกิจการอื�นๆ ที�สาํคญัอนัเกี�ยวกบับริษัท หรือที�เห็นสมควรจะดาํเนินการนั =นๆ เพื�อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท  

 เว้นแตอ่ํานาจในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี = จะกระทําได้ก็ตอ่เมื�อได้รับอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทั =งนี = เรื�องที�กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ�งมีสว่นได้เสีย หรือมีความขดัแข้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั =น 
(ก) เรื�องที�กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
(ข) การทํารายการที�กรรมการมีสว่นได้เสยีและอยูใ่นขา่ยที�กฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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 เรื�องตอ่ไปนี =จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของกรรมการที�เข้าร่วมประชมุ และจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั =งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั =งหมดหรือบางสว่นที�สาํคญั 
(ข) การซื =อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั =งหมดหรือบางส่วนที�สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื�นโดยมีวตัถุประสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 
(ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ) การเพิ�มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
(ฉ) การอื�นใดที�กําหนดไว้ภายใต้บทบญัญัติของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงดงักลา่วข้างต้น 
  2. คณะกรรมการตรวจสอบ   ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที�เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตั =ง โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตั =งบคุคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั =งเข้าประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั =ง 
5. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทั =งนี = เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 
6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ�งรายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี = 

- ความเห็นเกี�ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที�เชื�อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
- ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
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- ความเห็นเกี�ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
- ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
- ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที�ตามกฏบัตร (charter)  
- รายการอื�นที�เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั�วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบตัิหน้าที�ตามวรรคหนึ�ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 
 3. คณะกรรมการบริหาร  ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการกําหนด นโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนการดําเนินงาน งบประมาณประจําปี ทั =งนี =ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การประกอบกิจการของบริษัทและในการบริหารกิจการของบริษัทดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบงัคบั หรือคําสั�งใดๆที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด นอกจากนี = ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที�ในการพิจารณา กลั�นกรอง  ตรวจสอบ ติดตามเรื�องต่างๆ ที�จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบ 
2. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการกําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการที�มีประสทิธิภาพ  โดยครอบคลมุทั =งเรื�องการคดัเลอืก การฝึกอบรม สวสัดิการ การวา่จ้าง และการเลกิจ้างพนกังานของบริษัทฯ 
3. คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั =งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งหรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ�งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที� เห็นสมควรได้และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี�ยนแปลง หรือ แก้ไขอํานาจนั =นๆ ได้ 
 

    11.3 การสรรหาและแต่งตั .งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร     1.คณะกรรมการบริษัท   สาํหรับการคดัเลอืกบคุคลที�จะเข้าดํารงตาํแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทฯไมไ่ด้ผา่นการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา การสรรหากรรมการเป็นหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ�งจะพิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง นอกจากนี =ยงัพิจารณาคดัเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที�มีพื =นฐานและ
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ความเชี�ยวชาญจากหลากหลายด้านซึ�งจะส่งผลดีต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ในการให้คําแนะนํา ข้อคิดเห็นในเรื�องตา่งๆ ในมมุมองของผู้ที�มีประสบการณ์ตรง มีภาวะผู้นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการทํางานที�โปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนั =นจึงนํารายชื�อเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาแตง่ตั =ง ในการเลอืกตั =งคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทําโดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี = 
 (ก) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ�งหุ้นตอ่หนึ�งเสยีง 

 (ข) ในการเลอืกตั =งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสยีงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอชื�อเป็นรายบคุคล หรือหลายคนในคราวเดียวกนัแล้วแตท่ี�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที�มีอยู่ทั =งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 (ค) บคุคลซึ�งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตั =งเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการที�จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั =งในครั =งนั =น ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับการเลือกตั =งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการที�จะพงึมีหรือพงึเลอืกตั =งในครั =งนั =นให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี =ขาด 
 นอกจากนี = ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั =ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที�จะออกไมอ่าจแบง่ให้ตรงเป็นจํานวนได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที�สดุกบัสดัสว่น 1 ใน 3 กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯนั =นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนในปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั =นเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ กรรมการที�ออกตามวาระนั =นอาจถกูเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้ 
 กรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ�งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บคุคลซึ�งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที�ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ�งตนแทนและต้องได้รับมติของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของกรรมการที�ยงัเหลอือยู ่
 นอกจากนี = คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั =งหมดของบริษัท แตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คน  คํานิยาม “กรรมการอิสระ” “กรรมการอิสระ” คือบคุคลที�ไม่มีส่วนเกี�ยวข้องใดๆทั =งสิ =นกับการบริหารงานบริษัทฯ และ/หรือการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นบคุลที�มีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั =งญาติสนิทของบคุคลเหลา่นั =น และสามารถแสดงความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั (ก) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. เป็นบคุคลที�มีคณุสมบตัิไมข่ดัตอ่กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทั =งกฎหมายตา่งๆที�เกี�ยวข้อง 
2. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั =งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นที�ถือโดยผู้ที�เกี�ยวข้องด้วย 
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3. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พนัจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที�ได้รับการแตง่ตั =ง 
4. ไมเ่ป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี�น้อง และบตุร รวมทั =งคู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบคุคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุ ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย   
5. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั =งไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง  เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที�ได้รับการแตง่ตั =ง 
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนั ก่อนวนัที�ได้รับการแตง่ตั =ง 
7. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ�งได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง  รวมทั =งไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั =นด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที�ได้รับการแตง่ตั =ง 
8. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับแต่งตั =งขึ =นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
9. ไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนิน งานของบริษัท 
10. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของผู้ขอนุญาตหรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที�มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงานลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั =งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 
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11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยทนัทีหากเห็นวา่มีเหตกุารณ์ใดๆที�อาจจะทําให้ตนต้องขาดคณุสมบตัิความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ ภายหลงัได้รับการแตง่ตั =งให้เป็นกรรมการอิสระที�มีลกัษณะเป็นไปตามคณุสมบตัิข้างต้นแล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการดาํเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
decision) ได้ 2. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทหรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจแต่งตั =งคณะกรรมการตรวจสอบขึ =น ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคณุสมบตัิตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยมีจํานวนไม่น้อยกวา่ 3 คน ทั =งนี = กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน   3. คณะกรรมการบริหาร     องค์ประกอบและคณุสมบตัิ 

1.1   คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที�บริหารโดยตําแหน่ง และบคุคลอื�นอีก ไม่เกิน 4 คน ตามที�ประธานเจ้าหน้าที�บริหารเสนอชื�อ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั =งนี =ให้คณะกรรมการบริหารคดัเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ�งในคณะกรรมการบริหารด้วยกัน เป็นประธานกรรมการบริหารและอีกบุคคลหนึ�งเป็นรองประธานกรรมการบริหาร  
1.2   คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั =งเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร โดยให้เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที�จดัการประชมุคณะกรรมการบริหาร รวบรวมเอกสารที�ใช้ในการประชุม รวมทั =งทํารายงานการประชุมนําเสนอต่อที�ประชมุทกุครั =ง 
1.3   คณะกรรมการบริหารจะต้องจดัให้มีการประชมุตามที�เห็นสมควร แตต้่องไมน้่อยกวา่ 1 ครั =งตอ่เดือน 
1.4 ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการบริหาร กรณีที�ประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการบริหารแทน วาระการดํารงตําแหนง่ 
2.1   กรณีกรรมการบริหารที�เป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระการดํารงตําแหนง่ตามวาระที�ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการบริษัท   
2.2   กรณีกรรมการบริหารที�เป็นผู้บริหารของบริษัท ให้มีวาระการดํารงตําแหนง่เทา่ที�ดํารงตําแหนง่เป็นผู้บริหารของบริษัท 
2.3   กรณีกรรมการบริหารที�เป็นบคุคลภายนอกอื�นซึ�งมิได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทหรือเป็นบคุคลภายนอกอื�น ให้มีวาระการดํารงตําแหนง่ตามที�คณะกรรมการบริษัทจะมีมติ 

           
11.4 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ในการเข้ารับตําแหน่งกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ กรรมการแต่ละท่านจะได้รับคู่มือกรรมการและรับทราบข้อมลูตา่งๆที�สาํคญัเกี�ยวกบับริษัท ทั =งข้อบงัคบับริษัทที�ระบถุึงขอบเขต หน้าที� และความรับผิดชอบของกรรมการ คําแนะนํา
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ทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื�อนไขตา่งๆในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้รับความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัธุรกิจของบริษัท                                                                                                  
 11.5 การดูแลเรื#องการใช้ข้อมูลภายใน  

  บริษัทได้กําหนดนโยบายเรื�องการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทเพื�อป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในบริษัท ซึ�งยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แกต่นเอง หรือเพื�อประโยชน์แก่บคุคลอื�นไมว่า่โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม และอาจเป็นเหตใุห้สง่ผลกระทบตอ่การเคลื�อนไหวของราคาซื =อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีสาระสาํคญัดงันี = 
1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร ให้รับทราบเกี�ยวกบัหน้าที�ที�ต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที�ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 รวมถึงบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พรบ.หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกําหนดของ ตลท. 
2. กําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อ กลต. จดัสง่สําเนารายงานดงักลา่วให้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัที�สง่รายงานตอ่ กลต. 
3. ใช้บงัคบัเมื�อได้ดําเนินการขายหุ้นให้สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว บริษัทได้ดําเนินการแจ้งให้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัททราบวา่ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทที�ได้รับทราบข้อมลูทางการเงินของบริษัทหรือข้อมลูภายในที�เป็นสาระสาํคญั ที�มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ต้องหลีกเลี�ยงการซื =อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที�งบการเงินหรือข้อมลูภายในนั =นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที�เป็นสาระสําคญันั =นต่อบุคคลอื�น หากมีการกระทําที�ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะดําเนินการทางวินยัเพื�อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา ตกัเตือนด้วยหนงัสือ ตดัค่าจ้าง พกังาน เลกิจ้างโดยไมจ่่ายคา่ชดเชย หรือดําเนินคดีตามกฎหมาย   

 11.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
1. คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี (Audit Fee) 

  ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื�อวนัที� 11 เมษายน 2556 ได้มีมติอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2556 เป็นจํานวนเงิน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื�นบาท) ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2557 ได้มีมตอินมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2557  เป็นจํานวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2558  ได้มีมติอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2558  เป็นจํานวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 
2. คา่บริการอื�น ๆ (Non Audit Fee) 

  - ไมม่ี – 
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 11.7 การปฏิบัตติามหลักการกาํกับดูแลกิจการที#ดีในเรื#องอื#น ๆ การเข้าร่วมการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2558 
ชื)อ – สกุล ตาํแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ จาํนวนครั5งการประชุม จาํนวนครั5งที)เข้าร่วมประชุม 1. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 5 5 2. นายนิพนัธ์ ตั =งพิรุฬห์ธรรม กรรมการตรวจสอบ 5 5 3. นายสนัต ิ เนียมนิล กรรมการตรวจสอบ 5 5 
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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
                 (Corporate Social Responsibilities: CSR)  

12.1 นโยบายภาพรวม และการดาํเนินงาน       คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยเป็นไปด้วยความ รับผิดชอบตอ่สงัคม สิ�งแวดล้อม และกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยี โดยในปี 2558 ได้มกีารทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ เป้าหมาย เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯในหวัข้อ “ข้อมลูบริษัทฯ” เพื�อใช้เป็นหลกัในการประพฤติปฏิบตัิของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานโดยการคาํนงึถึงสทิธิของ ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ ความมจีริยธรรม ความยตุิธรรมและความเสมอภาค วตัถปุระสงค์เพื�อให้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ มีแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิที�ถกูต้องเป็นที�ยอมรับของสงัคม ซึ�งจะสง่ผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอยา่งยั�งยืน     
12.2 แนวทางการดาํเนินงาน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ#งแวดล้อม (CSR)                บริษัทฯ มุง่หมายที�จะดาํเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณและการการกํากบัดแูลกิจการที�ด ี ควบคูไ่ปกบัการใสใ่จและดแูลรักษาสงัคมและสิ�งแวดล้อม เพื�อที�จะนําพาให้บริษัทฯ มีการพฒันาธุรกิจอยา่งยั�งยืน ด้วยการปฏิบตัิตามหลกัแหง่ความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธุรกิจหรือ Corporate Social Responsibility (“CSR”) ซึ�งบริษัทฯ เชื�อวา่การสร้าง “ความยั�งยืนขององค์กร (Corporate Sustainability) ”เป็นสิ�งสาํคญัยิ�งในการบริหารจดัการองค์กรธุรกิจสมยัใหม ่ การกําหนดนโยบายของ CSR เพื�อให้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิตอ่ ชมุชน สงัคม และผู้มีสว่นเกี�ยวข้อง จะก่อให้เกิดคณุประโยชน์ในหลายด้านแก่บริษัทฯ เช่น การสร้างความนา่เชื�อถือให้แก่บริษัทฯ การสร้างภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ ที�ดีตอ่สงัคม เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิที�เป็นไปตามหลกัการ 8 ข้อของแนวทางความรับผิดชอบ ของกิจการที�จดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี =  1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯมีการกําหนดข้อพงึปฏิบตัิที�แสดงถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมกบัคู่ค้าและคู่แข่งทางธุรกิจ รวมทั =งการดําเนินธุรกิจตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื�อให้กรรมการผู้บริหารและพนกังานได้ปฏิบตัิ ไว้ในข้อกําหนดเกี�ยวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Ethics) ฉบบัปี 2558 และในข้อพึงปฏิบตัิ (Code of Conduct) ของ ข้อที� 1. นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ข้อที� 7. นโยบายในการปฏิบตัิติอลูกค้าและคุณภาพของผลิตภณัฑ์  ข้อที� 8. นโยบายและการปฏิบตัิตอ่คูค้่าและ/หรือเจ้าหนี = และข้อที� 9. นโยบายและการปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า 2. การต่อต้านการทุจริต              ข้อพึงปฏิบตัิเรื�องการต่อต้านการคอร์รัปชั�น และการร่วมสร้างจิตสํานึกที�ส่งเสริมความซื�อสตัย์สจุริตภายใต้ระบบงานที�เข้มแข็งและระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพดงัข้อพึงปฏิบตัิ ข้อที� 13. นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั�น  ฉบบัปี 2558 และช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในเรื�อง ดงัปรากฎในหวัข้อการติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิ ข้อที� 3 วิธีการสอบถามข้อสงสยัและการรายงานในกรณีที�สงสยัว่าจะมีการกระทําผิดจริยธรรมของบริษัท โดยการรับข้อร้องเรียน ซึ�งอาจจะจดัให้มีหลายช่องทางก็ได้ 
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              ทั =งนี = ในปี 2558 ไมม่ีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที�เกี�ยวข้องกบัการทจุริตหรือคอร์รัปชั�นตอ่คณะกรรมการตรวจสอบแตอ่ยา่งใด 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน             บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการเคารพสทิธิมนษุยชน ไมเ่กี�ยวข้องกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน และไมเ่ลอืกปฏิบตัิระหว่างเพศ  ศาสนา เชื =อชาติ อายุ และถิ�นกําเนิด , มีการว่าจ้างคนพิการทางการได้ยิน ,  พิการทางร่างกาย มาเป็นพนกังานประจําการจ้างงานโดยไมกํ่าหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ�ง ปรากฏดงัข้อพงึปฏิบตัิ ข้อที� 10. นโยบายและการปฏิบตัิตอ่พนกังาน  และให้เสรีภาพแก่พนกังานในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกทางการเมืองโดยอิสระ ปรากฏดงัข้อพงึปฏิบตัิ ข้อที� 11. นโยบายในการปฏิบตัิตนของพนกังานและการปฏิบตัิตอ่พนกังานอื�น  หวัข้อ การใช้สทิธิทางการเมือง 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม              แนวปฏิบตัิที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิในเรื�องจริยธรรมของพนกังาน ในด้านการปฏิบตัิต่อตนเอง  การปฏิบตัิต่อลกูค้า ผู้ที�เกี�ยวข้องและสงัคม การปฏิบตัิระหวา่งพนกังาน การปฏิบตัิตอ่องค์กรและการใช้สทิธิทางการเมือง โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ้างพนกังาน ด้วยการยึดหลกัในการจ้างแรงงานที�ถูกต้องตามกฎหมาย และให้การเคารพหลกัสิทธิมนษุยชนของแรงงาน โดยครอบคลมุในเรื�องการจ้างงาน การคุ้มครองทางสงัคม เสรีภาพในการสมาคมทางสงัคม สขุภาพและความปลอดภยั เป็นต้น ปรากฏดงัข้อพึงปฏิบตัิ ข้อที� 11. นโยบายในกรปฏิบตัิตนของพนกังานและการปฏิบตัิต่อพนกังานอื�น                และการปฏิบัติที�เกี�ยวกับการดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และคณุภาพชีวิตของพนกังานทกุคน รวมทั =งบริษัทฯ ได้จดัให้มีสวสัดิการ และคา่จ้างแก่พนกังานของบริษัทฯ อยา่งถกูต้องตามกฎหมายแรงงาน มีการจดักิจกรรมสนัทนาการเพื�อการผ่อนคลาย การฝึกอบรมให้กบัพนกังานเพื�อเพิ�มพนูความรู้ การจดัให้มีกองทนุสาํรองเลี =ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี = บริษัทฯ ให้ความเคารพในสิทธิต่างๆ ของพนกังาน โดยไม่มีการกลั�นแกล้ง หรือข่มขู่ใดๆ เช่น การให้สิทธิการลาหยุดพกัร้อน สิทธิในการหยดุลากิจ การให้สิทธิลาป่วย การให้สิทธิในการแสดงความเห็นต่อนโยบายการปฏิบตัิงานต่างๆ ซึ�งพนกังานสามารถเสนอความเห็นผ่านทางฝ่ายบคุคลของบริษัทฯ หรือผ่านทางผู้บงัคบับญัชาของตนเองได้    ปรากฏดงัข้อพงึปฏิบตัิ ข้อที� 10. นโยบายและการปฏิบตัิตอ่พนกังาน 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค กลุม่บริษัทฯ ตระหนกัยิ�งถึงการให้บริการที�มีประสิทธิภาพ เพื�อสง่มอบงานต่อลกูค้าที�เป็นไปตามความความต้องการ ภายในระยะเวลาที�กําหนดภายใต้มาตรฐานความปลอดภยัอยา่งยิ�งงวด ปรากฏดงัข้อพงึปฏิบตัิ ข้อที� 7. นโยบายในการปฏิบตัิต่อลกูค้าและคณุภาพของผลิตภณัฑ์   บริษัทฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของลกูค้าเป็นประจําทกุปีเดือน โดยการใช้แบบสอบถามความพงึพอใจของลกูค้า ซึ�งแบง่ออกเป็น 4 แผนกที�ประเมิน คือ  แผนกขาย ,  แผนกผลิต , แผนกวางแผน/จดัสง่ และแผนกคณุภาพ โดยครอบคลมุตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี = 1.การให้ข้อมลูก่อนรับงาน  
2. การติดตอ่สื�อสาร 
3. ความพร้อมของเอกสารสนบัสนนุ  
4. การประสานแก้ไขปัญหาและความสะดวกรวดเร็ว  
5. การสง่มอบตรงเวลา  
6. งานถกูต้องตามความต้องการในการจดัสง่และเอกสารที�เกี�ยวข้อง 
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7. ความสะอาด/เรียบร้อยของบรรจภุณัฑ์ 
8. ความพงึพอใจในคณุภาพของสนิค้า               และความเห็นจากลกูค้าจะถูกนําเสนอต่อฝ่ายจัดการ เพื�อรับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการให้บริการที�สามารถตอบสนองความพอใจของลกูค้าให้ดียิ�งขึ =น              การให้ความเอาใจใสต่อ่การให้บริการแก่ลกูค้า ด้วยการติดตามผลการปฏิบตัิงานวา่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม ่โดยการให้บริการต่างๆ แก่ลกูค้าจะต้องเป็นไปด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ถกูต้องตามหลกัของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที�เกี�ยวข้องรวมทั =งหากมีปัญหาใดๆ จะต้องร่วมกนักับลกูค้าในการหารือ เพื�อกําหนดแนวทางแก้ไข หาทางออกร่วมกนั โดยไมป่ลอ่ยให้ลกูค้ารับภาระหรือแก้ไขปัญหาแตเ่พียงผู้ เดียวผลสาํเร็จของการบริหารงานของบริษัทฯ มาจากความพึงพอใจของลกูค้าเป็นสําคญั บริษัทฯ จึงต้องสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีต่อลกูค้าด้วยการปฏิบตัิต่อลกูค้าในแนวทางตา่งๆ ปรากฏดงัข้อพงึปฏิบตัิ ข้อที� 7. นโยบายในการปฏิบตัิตอ่ลกูค้าและคณุภาพของผลติภณัฑ์   หวัข้อ นโยบายการปฏิบตัิตอ่ลกูค้า 

 สรุปคะแนนความพงึพอใจของลกูค้าตอ่การดําเนินงานบริษัท รายละเอียดดงัตอ่ไปนี = 
หน่วยงาน 

จดัสง่ตรงเวลา ความสะอาดและความสมบรูณ์ของบรรจภุณัฑ์ 
การจดัสง่ผลติภณัฑ์อย่างถกูต้อง 

ความถกูต้องของเอกสาร ผู้ เข้าร่วมและสนบัสนนุ 
ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา วางแผน A A A B A B 

 การตอบสนองตอ่ปัญหา 
การดําเนินการป้องกนัและแก้ไข 

ผู้ เข้าร่วมและสนบัสนนุ 
ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

ความพงึพอใจในผลติภณัฑ์ 
 

ควบคุมคุณภาพ B B B B B  
 ความรวดเ ร็วในกา รทํ า ใบ เสนอราคา 

ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม แ ล ะสนบัสนนุ 
ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

ความถูกต้องของเอกสาร การเปรียบเทียบราคากบัรายอื'น 
 

ขาย B A B B A  
 ความรวดเ ร็วในการทํ า ง านและการประสานงาน 

ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 
ความถูกต้องของเอกสาร    

ผลิต B A A     6. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทฯ มีความมุ่งมั�นในการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆที�เกิดจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลกัการดําเนินธุรกิจโปร่งใส ตรวจสอบได้มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  คํานึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ�งแวดล้อม เพื�อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื�องและยั�งยืน ปรากฏดังข้อพึงปฏิบัติ ข้อที� 12. นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวม โดยผ่านกิจกรรมและโครงการตา่งๆ ดงันี =            การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งมั�นที�จะเป็นสมาชิกที�ดีต่อสงัคมและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและการดําเนินธุรกิจได้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม ร่วมแบ่งปันผลเพื�อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชนและสงัคม  เพื�อให้ธุรกิจ ชมุชน และสงัคมเติบโตคูก่นัอยา่งยั�งยืน  โดยผา่นกิจกรรมและโครงการตา่งๆ  ดงันี = 
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1. กิจกรรม Happy Society ซังโกะปันรักให้โลก   บริษัทฯ จดักิจกรรม Happy Society ซงัโกะปันรักให้โลก ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของกิจกรรม Happy Workplace โดยรับบริจาคอปุกรณ์ไฟฟ้าที�ใช้แล้ว หนงัสอื เสื =อผ้า และเครื�องใช้ตา่งๆ ไปให้แก่มลูนิธิกระจกเงา เพื�อนาํไปมอบให้กบัผู้ยากไร้ตอ่ไป เมื�อวนัที� 27 มีนาคม 2558  
 
 
 
 
 
 
 2. กิจกรรมบริจาคโลหิต ประจาํปี 2558        พนกังานของบริษัทและบคุคลทั�วไปได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กบัเหลา่กาชาดจงัหวดัระยองและธนาคารเลอืด โรงพยาบาลระยอง จงัหวดัระยอง โดยกิจกรรมนี =จดัขึ =นภายในโรงงาน ณ อาคารศนูย์การเรียนรู้ เมื�อวนัที� 30  มิถนุายน 

2558  โดยได้รับปริมาณโลหิต  จํานวน  39,960 ซีซี. และมีผู้ที�สามารถบริจาคโลหิตได้  จํานวน  81 ราย   
 
 
 
 
 
 
 
 3. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวนัเด็ก   บริษัทฯ ได้นําอปุกรณ์การเรียน  ขนมและไอศกรีมไปแจกให้กบัเดก็ๆในโรงเรียนละแวกใกล้เคียง จํานวน  3  โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนวดัหนองกรับ   โรงเรียนบ้านหินโคง่ประชานเุคราะห์ และโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง เมื�อวนัที� 9 มกราคม  2558 

 
 
 4. โครงการวดัสร้าง คนสร้างชาติ  พุทธศาสน์สร้างใจ บริษัทฯร่วมกบัสมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี�ปุ่ น) หรือ ส.ส.ท. และ สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ได้จดักิจกรรม 5ส เพื�อพฒันาวดัมีภมูิทศัน์ที�สะอาดตาร่มรื�น น่ามอง ทั =งยงัสร้างความสขุกายและสขุ
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ใจแก่ผู้พบเห็น   โดยโครงการนี =เริ�มดําเนินการตั =งแต่เดือนธันวาคม 2557 ถึง เดือนมิถนุายน 2558 ระยะเวลา 7 เดือน ณ วดัปิบผลวินาราม ต.หนองบวั อ.บ้านคา่ย จ. ระยอง 
 
 
 
 

 
 
 
 7. การดูแลรักษาสิ)งแวดล้อม   บริษัทฯ มีความมุง่มั�นในการดําเนินงานด้านการจดัการสิ�งแวดล้อม  ซึ�งเป็นสิ�งที�ต้องดําเนินการควบคูไ่ปกบัการดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกนั  โดยมุง่ผลติชิ =นสว่นอะไหลร่ถยนต์ที�ที�มีคณุภาพ  ความปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค คํานงึถงึผลกระทบตอ่ชมุชนและสิ�งแวดล้อม โดยปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดอื�นๆ หรือแนวปฏิบตัิสากลที�เกี�ยวข้อง ปรากฏดงัข้อพงึปฏิบตัิ ข้อที� 12. นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมสว่นรวม  นอกจากนี = บริษัทฯ  ยงัมีนโยบายบริหารการจดัการด้านสิ�งแวดล้อม (ISO 14001) เพื�อลดผลกระทบซึ�งอาจจะเกิดขึ =นจากกระบวนการผลติหรือกิจกรรมตา่งๆ โดยยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิที�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวดล้อม ด้วยการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดอื�นๆที�เกี�ยวข้องอยา่งเคร่งครัด อนัจะนําไปสูก่ารสร้างความยั�งยนือยา่งแท้จริงตอ่องค์กร ชมุชนและสงัคม โดยมีการปฏิบตัิ ดงันี = 

1. บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึ�งครอบคลมุทกุพื =นที�ของบริษัทฯ โดย ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจประเมินภายนอก ซึ�งมีความเป็นอสิระจากสถาบนั URS 
2. บริษัทฯ ได้รับเข้าร่วมในโครงการการบริหารจดัการสิ�งแวดล้อมที�กอ่ให้เกิดกําไร (Profitable  

Environmental Management: PREMA) ภายใต้โครงการสง่เสริมอตุสาหกรรมชิ =นสว่นยานยนต์สเีขียวและองค์กรความร่วมมือระหวา่งประเทศเยอรมนั (GIZ) โดยมีการจดัทาํมาตรการประหยดัดงันี = 
1.) กําหนดปริมาณการใสผ่ง Fluxที�เหมาะสมตอ่การใช้งาน 
2.) นํากลบัมาหลอมใช้ใหมเ่ป็นแทง่ Ingot ที�พร้อมใช้งาน (Re-cycle) 
3.) นําไปผา่นขบวนการ Recycle เพื�อเป็นแทง่ Al Ingot ที�พร้อมใช้งาน 
4.) ดดัแปลงรางวางชิ =นงานเป็นแบบประหยดัพลงังาน 
5.) ออกแบบการจดัวางตําแหนง่ของพดัลมให้ใช้งานได้เต็มที� 
6.) อากาศที�เข้าไปผสมน้อยหรือมากเกินไป  ทําให้เกิดการเผาไหม้ไมส่มบรูณ์และความร้อนบางสว่นสญูเสยี รวมประหยดัสทุธิ  55,443,077.58 บาท/ปี และลดการปลดก๊าซ CO2 ลงได้ 4,193.42 Ton CO2e/kg ตอ่ปี 

3. ในปี 2558 บริษัทฯ ไมม่ข้ีอร้องเรียนด้านสิ�งแวดล้อม หรือการดาํเนินการที�ไมส่อดคล้องตาม กฎหมายทั =งจากภายในและภายนอก 
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8. การมีนวตักรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาํเนินความรับผิดชอบต่อสังคม   บริษัทฯ ได้นําความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์จากการดําเนินธุรกิจ มาพฒันาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวตักรรมทางธุรกิจที�สามารถสร้างประโยชน์เพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนั สร้างมูลค่าเพิ�มต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆกัน  โดยบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ในพันธกิจหลกั 1 ใน 3 หวัข้อหลกัที�สําคญั  กล่าวคือ ในปี 2558 ได้จดัทําโต๊ะเป่าชิ =นงานในส่วนงานแผนกฉีดขึ =นรูป  เพื�อให้ใช้ไฟฟ้าน้อยที�สดุ โดยสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้   8, 773.44 บาทตอ่ปีตอ่ 1 โต๊ะ หรือคิดเป็นเงิน 157,921.92 บาทตอ่ปีตอ่18 โต๊ะที�ใช้งาน 
 9. การจัดทาํรายงานด้านสังคมและสิ)งแวดล้อม            บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัการเปิดเผยข้อมลูที�สะท้อนให้เห็นถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ที�กลา่วมาอยา่งครบถ้วน โดยข้อมลูนี =จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย ซึ�งทางบริษัทฯ ได้จดัทํารายงานความยั�งยืน (Sustainable Development Report:  SD Report) และรายงานเปิดเผยการดําเนินงานด้านสงัคมและสิ�งแวดล้อม โดยระบไุว้ในรายงานประจําปี (56-1) และได้เผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์ www.sankothai.net  โดยมีเนื =อหาครอบคลมุ ดงันี = 

1. การดาํเนินงานด้านเศรษฐกิจ   บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง  มีความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลที�สําคญั  ตรวจสอบได้ ปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบักิจการที�ดี  โดยคํานึงผลประโยชน์ที�จะเกิดขึ =นกบัผู้ ถือหุ้น  พนกังาน ชมุชน สงัคม คูค้่า ลกูค้า คูแ่ขง่ทางการค้า และผู้ที�มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่าย  
2. การดาํเนินงานด้านสิ�งแวดล้อมและความปลอดภยั บริษัทฯ มุง่มั�นในการดําเนินการด้านสิ�งแวดล้อมและความปลอดภยั โดยคํานึงถึงความปลอดภยัในการทํางาน สขุภาพอนามยัที�ดีของพนกังานและร่วมกนัรักษาสิ�งแวดล้อมทั =งภายในและภายนอกโรงงาน โดยถือเป็นสว่นหนึ�งของการดําเนินธุรกิจ จึงได้จดัให้มีระบบการจดัการด้านสิ�งแวดล้อม (ISO 14001) ระบบการจดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS/TIS 18001) รวมทั =งมีกระบวนการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตที�เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกบัข้อกําหนดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 
3. การดําเนินงานด้านสงัคม  บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรมทั =งในเรื�อง การจดัจ้างโดยไมล่ะเมิดสทิธิขั =นพื =นฐาน การให้ผลตอบแทน ที�เหมาะสม  การจดัสวสัดิการในการทํางานที�ตอบสนองตอ่ความต้องการของพนกังาน การพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้สอดคล้อง กบัค่านิยมขององค์กร และยงัมีโครงการรับนกัศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษาของนกัศึกษาสายช่างเทคนิคของวิทยาลยัเทคนิคของจงัหวดัระยองด้วย 
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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 
  

 13.1. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั =งที� 2/2559 เมื�อวันที� 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั =ง 3 ท่าน ได้ให้ความเห็นเกี�ยวกบัการควบคมุภายในของบริษัท และพิจารณาอนมุตัิตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ทั =ง 5 สว่น ดงันี = 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 
2.  การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment) 
3. มาตรการควบคมุ (Control Activities) 
4. ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมลู (Information and Communication) 
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยคณะกรรมการเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จดัให้มีบคุลากรอยา่งเพียงพอที�จะดําเนินการตามระบบได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  โดยรายละเอียดของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท สามารถดไูด้ใน เอกสารแนบที� 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน นอกจากนี =ผู้ สอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท พีวี ออดิท จํากัด ซึ�งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจําปี 2558 ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ทําการประเมินระบบบญัชีและระบบบควบคุมภายในด้านบญัชีของบริษัท ซึ�งผู้สอบบญัชีได้มีการตั =งข้อสงัเกตสาํหรับระบบการควบคมุภายในของบริษัทในการตรวจสอบงบการเงิน และมีการติดตามผลการแก้ไขตามข้อสงัเกตดงักลา่ว โดยสามารถสรุปประเด็นที�มีสาระสาํคญั ได้ดงันี =  ประเด็นข้อสงัเกต คําชี =แจงและการดาํเนินการของบริษัท 

1)บริษัทได้จดัสง่รายละเอียดประกอบงบการเงินดงัตอ่ไปนี = ล้าช้า  
- รายละเอียดการคํานวณภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
-รายละเอียดการคํานวณภาษีเงินได้ 
-รายละเอียดการคํานวณมลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิเลอืกซื =อหุ้นของพนกังาน 
-รายละเอียดงบทดลอง 
-รายละเอียดบญัชีแยกประเภท 
-รายงานกําไรขั =นต้นแยกตามกลุม่สนิค้า 
-รายงานเปรียบเทียบต้นทนุตามนํ =าหนกัผลติกบันํ =าหนกั ขาย 
-รายละเอียดประกอบงบการเงิน หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
-รายละเอียดผลประโยชน์พนกังาน 

เนื�องจากปัญหาเรื�องของบุคลากรในหน่วยงานบัญ ชี  ไ ด้ลาออกกะทนัหนั จํานวน 1 ทา่น เป็นระดบัผู้ จัดการฝ่าย จึงส่งผลกระทบต่อการสง่เอกสารล่าช้า ณ ปัจจุบนัได้ทําการสรรหาพนกังานระดบัผู้ช่วยผู้ จัดการฝ่ายทดแทนได้แล้ว  1 อัตรา ในส่วนของระดับผู้ จัดการฝ่าย อยู่ในระหว่างการสรรหา และหากสรรหาได้ครบ การส่งเอกสารจะเป็นไปตามเวลาที�กําหนด 
2)บริษัทอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพื�อปรับปรุงข้อมูลกําลงัการผลิตปกติให้เป็น 1)อยู่ในระหว่างการปรับปรุงขอัมูล
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ประเด็นข้อสงัเกต คําชี =แจงและการดาํเนินการของบริษัท ปัจจบุนั ซึ�งจะต้องใช้ระยะเวลาในการจดัทํา 
 
 
 
 

กําลังการผลิตปกติในระบบ ERP ให้ถกูต้อง ภายในไตรมาส 2  
2)และจะทําการสอบทาน ปืละ 2คร้ =ง 
3)ทําการปรับปรับปรุงทุกครั =งที�มีการเพิ�ม หรือลดกําลงัผลิตปกติเช่น เมื�อมีการเพิ�มเครื�องจกัรหลกั 

3)บริษัทจําแนกรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกิจการที�ได้รับการสง่เสริมการลงทุนและกิจการที�ไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไข อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ ERP โดย ปัจจุบัน ข้อมูล เค รื� อ ง จัก ร 
Diecasting ที�ผลิตงานถกูบนัทึกไว้ในการผลิต ทุกขั =นตอนของ WIP แล้ว เหลือในส่วนการบนัทึกข้อมูลไปยงั FG และ Sale Invoice ซึ�งถกูกําหนดแผน ให้แก้ไข ร่วมกับส่วนงาน FG Barcode ภายในไตรมาสที� 2 ปี 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่บริษัทได้ดําเนินการในการแก้ไขตามข้อสงัเกตผู้สอบบญัชีตามรายละเอียดข้างต้น และประเด็นที�อยูร่ะหวา่งการแก้ไขนั =น ไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื�อถือของงบการเงินและระบบการควบคมุภายในของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั 

  
 13.2. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอในเรื�องของการทําธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ทั =งนี =สามารถพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตาม ข้อ 15.   
 13.3.หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
 ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเมื�อวนัที� 13 สิงหาคม 2558 ครั =งที� 4/2558 ได้แต่งตั =ง บริษัท สอบบญัชีไทย จํากัด ซึ�งเป็นสํานกัตรวจสอบจากภายนอก ดํารงตําแหน่ง “ผู้ ตรวจสอบภายใน” ในการทําหน้าที�ตรวจสอบการปฏิบตัิงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัท ประจําปี 2559 โดยได้มอบหมายให้ นางสาวรักชนก สําเนียงลํ =า เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าที�ผู้ตรรวจสอบภายในของบริษัท  
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คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท สอบบญัชีไทย จํากดั และนางสาวรักชนก สําเนียงลํ =า แล้วเห็นวา่ มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าที�ดงักลา่ว เนื�องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน และเคยเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ การอบรม 1) MERGERS & ACQUISITIONS จัดโดย OMEGAWORLDCLASS Research Institute          
2) ประกาศนียบตัร กฎหมายภาษีอากร จดัโดย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 3) ภาษีอากรสาหรับธุรกรรมต่างประเทศ       จดัโดย สภาวิชาชีพบญัชีฯ 4) อพัเดท TFRS ทกุฉบบั จดัโดย สภาวิชาชีพบญัชีฯ 5) Pack 5 and Fair value จดัโดย สภาวิชาชีพบญัชีฯ  

 เพื�อให้มั�นใจว่ามีการดําเนินการตามแนวทางที�กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องกบับริษัท และเพื�อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าที�ตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่างเต็มที� จึงกําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทซึ�งมีหน้าที�กํากบัดแูลให้มีระบบการควบคมุภายในที�ดี และสาํเนารายงานเรียนกรรมการผู้จดัการเพื�อช่วยกํากับดแูลและสั�งการให้ผู้บริหารที�เกี�ยวข้องในแต่ละหน่วยงานดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะด้วยความเรียบร้อย โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส 
 ทั =งนี = การพิจารณาและอนมุตัิ แต่งตั =ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผา่นการอนมุตัิเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณุสมบตัิของผู้ดํารงตําแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในเอกสารหวัข้อ 15. 
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14. รายการระหว่างกัน 
14.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

 รายการระหวา่งกนักบับคุคลและนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งในปี  2557 ถึงปี 2558 มีดงันี ! 
 บคุคล/นิติบคุลที�อาจมีความขดัแย้ง / ลกัษณะธุรกิจ ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 บริษัท จฑุาวรรณ จํากดั 

: จําหน่ายเหล็กสแตนเลสและเหล็กกล้า 
 
 
   

 คํ ,าประกนัวงเงินตั-วสญัญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบญัชีให้แก่บริษัท    - วงเงินการคํ ,าประกนั     -  คา่ธรรมเนียมคํ ,าประกนัวงเงิน       ยอดยกมาต้นงวด       คา่ธรรมเนียมระหวา่งงวด       ภาษีมลูคา่เพิ�ม       ชําระระหวา่งงวด       ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

17,500,000 
 

29,726 
350,000 

24,433 
320,273.98 
29,726.02 

 
 

- 
 

29,726.02 
253,150.70 
17,720.55 

282,876.72 
- 

บริษัท จฑุาวรรณ จํากดัและบริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั ได้ทําการคํ ,าประกันวงเงินตั-วสญัญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินแหง่หนึ�งให้แก่บริษัท โดยคิดค่าธรรมเนียมการคํ ,าประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีของวงเงินคํ ,าประกัน ซึ�งบริษัทมีความจําเป็นในการใช้วงเงินดังกล่าวสําหรับเป็นเงินทุนหมนุเวียน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทําการถอนการคํ ,าประกนัเมื�อได้รับเงื�อนไขที�ดีกวา่จากสถาบนัการเงิน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นว่าการคํ ,าประกนัวงเงินตั-วสญัญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบญัชีดงักลา่วก่อให้เกิดผลดีกบับริษัท และมีอัตราค่าธรรมเนียมที�เหมาะสมเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ทั�วไป นอกจากนี ,เพื�อให้เป็นไปตามเงื�อนไขของธนาคาร จึงมีความจําเป็นที�จะต้องให้มีการคํ ,าประกนัวงเงินสว่นนี , บริษัท เจทีดบับลิวแอ๊ซเซทจํากดั 
: การให้เชา่ การขาย การซื ,อ และ การดําเนินงานด้านอสงัหาริมทรัพย์ 

 คํ ,าประกนัวงเงินตั-วสญัญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบญัชี      - วงเงินการคํ ,าประกนั     -  คา่ธรรมเนียมคํ ,าประกนัวงเงิน       ยอดยกมาต้นงวด       ดอกเบี ,ยจา่ยระหวา่งงวด 

 
 

15,000,000 
- 
- 

86,301.37 

 
 

15,000,000 
- 
- 

900,000 

บริษัทได้กู้ ยืมระยะสั ,นโดยออกตั-วสญัญาใช้เงิน ให้แก่ บริษัท เจทีดบับลวิ แอ็ซเซท จํากดั อตัราดอกเบี ,ย 6 % ตอ่ปี โดยออกตั-วสญัญาใช้เงิน เลขที� SDT2557/003 จํานวนเงิน 15,000,000  บาท ลงวนัที� 27 พฤศจิกายน 2557 สิ ,นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2558 เมื�อตั�วสญัญาถึงกําหนดได้มีการตอ่ตั-วสญัญาใช้เงิน เลขที� SDT2558/002 ลงวนัที� 13 มีนาคม 2558 สิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ เมื�อตั-วสญัญาถึงกําหนดได้มีการตอ่ตั-วสญัญาใช้เงินเลขที� SDT2558/009 ลงวนัที� 31 ธันวาคม 2558 สิ ,นสดุวนัที� 31 



  

 74 

บคุคล/นิติบคุลที�อาจมีความขดัแย้ง / ลกัษณะธุรกิจ ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58       ยอดคงค้างปลายงวด 
 
 
 

- - ธันวาคม 2559 ในอตัราดอกเบี ,ย  6% ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นว่ากู้ ยืมระยะสั ,นโดยออกตั-วสัญญาใช้เงิน ให้แก่ บริษัท เจทีดับบลิว แอ็ซเซท จํากัด ดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีกับบริษัท และมีอัตราค่าธรรมเนียมที�เหมาะสมเท่ากับอัตราคา่ธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ทั�วไป บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั 
: ผลิตชิ ,นสว่นอปุกรณ์เครื�องใช้ไฟฟ้าและชิ ,นสว่นยานยนต์ด้วยวิธีอดัขึ ,นรูป และทําสีชิ ,นสว่น 
 
 
   

คํ ,าประกนัวงเงินตั-วสญัญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบญัชีให้แก่บริษัท    - วงเงินการคํ ,าประกนั     -  คา่ธรรมเนียมคํ ,าประกนัวงเงิน       ยอดยกมาต้นงวด       คา่ธรรมเนียมระหวา่งงวด       ภาษีมลูคา่เพิ�ม       ชําระระหวา่งงวด       ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

17,500,000 
 

29,726 
350,000 

24,433 
320,273.97 
29,726.03 

 
 

- 
 

29,726.03 
253,150.69 
17,720.55 

282,876.72 
- 

บริษัท จฑุาวรรณ จํากดัและบริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั ได้ทําการคํ ,าประกันวงเงินตั-วสญัญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินแหง่หนึ�งให้แก่บริษัท โดยคิดค่าธรรมเนียมการคํ ,าประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีของวงเงินคํ ,าประกัน ซึ�งบริษัทมีความจําเป็นในการใช้วงเงินดังกล่าวสําหรับเป็นเงินทุนหมนุเวียน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทําการถอนการคํ ,าประกนัเมื�อได้รับเงื�อนไขที�ดีกวา่จากสถาบนัการเงิน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นว่าการคํ ,าประกนัวงเงินตั-วสญัญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบญัชีดงักลา่วก่อให้เกิดผลดีกบับริษัท และมีอัตราค่าธรรมเนียมที�เหมาะสมเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ทั�วไป นอกจากนี ,เพื�อให้เป็นไปตามเงื�อนไขของธนาคาร จึงมีความจําเป็นที�จะต้องให้มีการคํ ,าประกนัวงเงินสว่นนี , บริษัทฯ ได้กู้ ยืมระยะสั ,นโดยออกตั-วสญัญาใช้เงินกบับริษัท ไทยอินดสัเตรียล จํากดั โดยมีรายละเอียดดงันี , 
-ยอดยกมาต้นงวด 
-ดอกเบี ,ยจา่ย 

6,000,000 
 
 
 

340,438.35 

- 
 
 

35,671.23 
    486,027.39 

บริษัทได้กู้ ยืมระยะสั ,นโดยออกตั-วสญัญาใช้เงิน ให้แก่ บริษัท ไทยอินดสัเตรียล จํากัด อัตราดอกเบี ,ย 7 % ต่อปี โดยตั-วสัญญาใช้เงิน เลขที� SDT2558/006 จํานวนเงิน 
2,000,000  บาท ลงวนัที� 18 กนัยายน 2558 สิ ,นสดุวนัที� 30 ตลุาคม 2558 , ตวัสญัญาใช้เงิน เลขที� SDT2558/007 จํานวนเงิน 2,000,000  บาท ลงวนัที� 18  กันยายน 2558 สิ ,นสดุวนัที� 30 พฤศจิกายน 2558 และ ตวัสญัญาใช้เงิน เลขที� SDT2558/008 จํานวน
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บคุคล/นิติบคุลที�อาจมีความขดัแย้ง / ลกัษณะธุรกิจ ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 
-ดอกเบี ,ยค้างจา่ย 
 
 
 

35,671.23 
 
 
 

- 
 
 
 

เงิน 2,000,000 บาท ลงวนัที� 18 กันยายน 2558 สิ ,นสดุวนัที� 28 ธันวาคม 2558  ซึ�งต่อมาในวนัที� 30 ตลุาคม 2558  ทางบริษัทฯ ได้ทําการชําระเงินตามตั-วสญัญาใช้เงิน เลขที� SDT2558/006 จํานวนเงิน 2,000,000 บาท , ในวนัที� 30 พฤศจิกายน 2558 ทางบริษัทฯ ได้ทําการชําระเงินตามตั-วสัญญาใช้เงินเลขที� SDT2558/007 จํานวนเงิน 
2,000,000 บาท และ ในวนัที� 28 ธันวาคม 2558 ได้ทําการชําระเงินตามตั-วสญัญาใช้เงินเลขที� SDT2558/008 จํานวนเงิน 2,000,000 บาท ทั ,งนี ,ในไตรมาสที� 4 ปี 2558 และ 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายชําระดอกเบี ,ย ให้กับ บริษัท ไทยอินดัสเตรีลพาร์ท จํากัด เป็นจํานวนเงิน 486,027.39  บาท และ 340,438.35 บาท ตามลําดบั  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นว่ากู้ ยืมระยะสั ,นโดยออกตั-วสญัญาใช้เงิน ให้แก่ บริษัท ไทยอินดสัเตรียล จํากัด ดงักล่าวก่อให้ เ กิดผลดีกับบริษัท และมีอัตราค่าธรรมเนียมที� เหมาะสมเท่ากับอัตราคา่ธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ทั�วไป  บริษัทขายสินค้าให้บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั    - ยอดยกมาต้นงวด       ขายระหวา่งงวด       ภาษีมลูคา่เพิ�ม       ชําระเงินระหวา่งงวด       ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

68,398 
1,853,901.32 

129,773.09 
1,887,823.55 

216,948.77 

 
 

216,948.77 
1,540,166.54 

107,811.66 
1,579,392.19 

177,723.12 

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากัดได้ว่าจ้างให้บริษัทผลิตสินค้าและแม่พิมพ์ตามการดําเนินธุรกิจปกติ โดยมีการกําหนดราคาขาย และมีเงื�อนไขเช่นเดียวกับลกูค้ารายอื�นๆ ตามนโยบายการทํารายการระหวา่งกนั ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที�สมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดกําไรขั ,นต้นเทา่กบัลกูค้าทั�วไป บริษัทวา่จ้างบริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั ทําสีชิ ,นสว่นอลมูิเนียม 
 
 

 
 
บริษัทว่าจ้างบริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จํากัด ให้ทําสีชิ ,นส่วนอลูมิเนียมในส่วนของคําสั�งซื ,อจากบริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จํากัดตามเงื�อนไขที�ตกลงกันไว้ใน
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บคุคล/นิติบคุลที�อาจมีความขดัแย้ง / ลกัษณะธุรกิจ ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58    - ยอดยกมาต้นงวด       ซื ,อระหวา่งงวด       ภาษีมลูคา่เพิ�ม       ชําระเงินระหวา่งงวด       ยอดคงค้างปลายงวด 

81,955 
312,465.78 
21,872.61 

394,420.78 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

เบื ,องต้น โดยมีราคาและเงื�อนไขทางการค้าทั�วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที�สมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากบัผู้ รับจ้างรายอื�น บริษัท ริก้า เจทีดบับลิว ฮีททรีทเม้นท์ จํากดั 
: ธุรกิจชบุแข็งโลหะ 

บริษัทวา่จ้างบริษัท ริก้า เจทีดบับลวิ ฮีททรีทเม้นท์ จํากดัในการทดลองอบเพิ�มความแข็งของตวัอยา่งชิ ,นงาน    -  ยอดยกมาต้นงวด      วา่จ้างระหวา่งงวด       ภาษีมลูคา่เพิ�ม       ชําระเงินระหวา่งงวด       ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 
 

135,852 
717,833.16 
50,248.33 

781,739.09 
122,194.39 

 
 
 

122,194.39 
771,617.22 
54,013.21 

797,789.84 
96,021.77 

บริษัทว่าจ้างบริษัท ริก้า เจทีดบับลิว ฮีททรีทเม้นท์ จํากัด (เดิมชื�อ “บริษัท จฑุาวรรณ เมทัลแลบ จํากัด”) ในการทดลองอบเพิ�มความแข็งของตัวอย่างชิ ,นงาน เพื�อส่งเป็นตวัอยา่งชิ ,นงานให้แก่ลกูค้า โดยมีราคาและเงื�อนไขทางการค้าทั�วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที�สมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากบัผู้ รับจ้างรายอื�น 
บริษัท อําพน จํากดั 
: ธุรกิจให้เชา่รถยนต์ 
 
 
   

บริษัทเชา่รถยนต์จากบริษัท อําพน จํากดั    - คา่เชา่ระหวา่งงวด      ยอดคงค้างปลายงวด 
 
 
 
 
 

 
1,072,140 

- 
 
 

 
1,040,040 

- 
บริษัททําการเชา่รถยนต์จากบริษัท อําพน จํากดั เพื�อใช้เป็นรถรับสง่พนักงานจํานวน 2 คัน และรถประจําตําแหน่งผู้ บริหาร 2 คัน รวมจํานวนทั ,งสิ ,น 4 คัน โดยอัตราค่าเช่าดงักล่าวเป็นอตัราที�ถกูที�สุดเมื�อเทียบกับผู้ประกอบการอื�น ภายใต้เงื�อนไขที�ใกล้เคียงกนั ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นว่ารายการดงักลา่วเป็นรายการที�สมควร และเป็นการทํารายการเช่าสินทรัพย์ปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากบัผู้ ให้เชา่รายอื�น 
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บคุคล/นิติบคุลที�อาจมีความขดัแย้ง / ลกัษณะธุรกิจ ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 บริษัท จฑุาวรรณ เมทลั แลบ็ จํากดั 
:ธุรกิจ รับจ้างชบุแข็งโลหะ และ เจียรกลงึ ใสชิ ,นงานเหล็กทกุชนิด 

 
 

  บริษัทฯ ได้วา่จ้างเพื�อทําการชบุแข็งโลหะกับบริษัท จฑุาวรรณ เมทลั แล็บ จํากัด ซึ�งมีราคาและเงื�อนไขการค้าเป็นไปตามลกัษณะการค้าทั�วไปและมีระยะเวลาเครดิตทางการค้า 30 วนั ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที�สมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมีการคิดกําไรขั ,นต้นเทา่กบัลกูค้าทั�วไป 
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14.2 มาตรการหรือขั นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน ตามมติที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 1/2553 เมื�อวนัที� 4 กมุภาพนัธ์ 2553 ได้กําหนดมาตรการขั �นตอนการทํารายการระหวา่งกนั ดงันี � การทําธุรกรรมระหว่างบริษัท กบัผู้ที�เกี�ยวข้องหรือบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื�อนไขการค้าโดยทั�วไปหรือเป็นธุรกรรมที�เป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับที�วิญ0ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าที�ปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง (แล้วแตก่รณี) ภายใต้เงื�อนไขที�สมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ ไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ กรณีที� 1  รายการระหวา่งกนัที�เป็นธุรกรรมปกติทางการค้า เช่น รายการซื �อขายสนิค้าและบริการที�บริษัทเป็นผู้จดัจําหน่ายหรือให้บริการ เป็นต้น บริษัทสามารถทําธุรกรรมดงักล่าวกับบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งได้ หากธุรกรรมดงักล่าวนั �นมีข้อตกลงทางการค้าที�มีเงื�อนไขการค้าโดยทั�วไปในลกัษณะที�วิญ0ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที�ปราศจากอิทธิพลในการที�ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง โดยบริษัทจะจดัทําสรุปรายการดงักลา่วให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยา่งน้อยรายไตรมาส 
 กรณีที� 2  รายการระหวา่งกนัอื�นๆที�นอกเหนือจากกรณีที� 1 บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณาและให้ความเห็นเกี�ยวกับความจําเป็นในการเข้าทํารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั �น โดยพิจารณาเงื�อนไขต่างๆว่าเป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้าปกติในตลาด ซึ�งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที�เกิดขึ �นกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรม มีความสมเหตสุมผล และสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ในกรณีที�กรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที�อาจเกิดขึ �น บริษัทจะให้ผู้ เชี�ยวชาญอิสระหรือผู้ สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื�อนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั �งนี �การเข้าทํารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ซึ�งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยการออกเสยีงในที�ประชมุนั �นๆ กรรมการซึ�งมีสว่นได้เสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ทั �งนี �คณะกรรมการบริษัทจะต้องดแูลให้บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ คําสั�ง หรือ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี�ยวกบักบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัและการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สินที�สําคญัของบริษัท นอกจากนี � บริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที�ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจําปี หรือ สารสนเทศตา่ง ๆ ตามข้อกําหนดตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และของหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง 
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14.3 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทอาจมีการทํารายการระหว่างกนักบับคุคลหรือนิติบคุคลในอนาคตอย่างต่อเนื�อง ซึ�งเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั�วไป และมีเงื�อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และสามารถอ้างอิงได้กบัเงื�อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกนักบับริษัทกระทํากบับคุคลภายนอก จะจดัทําสรุปรายการดงักลา่วให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยา่งน้อยรายไตรมาส เพื�อทําการสอบทานรายการระหวา่งกนัโดยเปรียบเทียบราคาและเงื�อนใขการค้ากบับคุคลภายนอกเพื�อดคูวามเหมาะสมของราคาและเงื�อนไขการค้า พิจารณามลูคา่การซื �อขายเปรียบเทียบกบัมลูค่าการซื �อขายทั �งหมดของบริษัทและบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั และสอบถามผู้บริหารถึงเหตผุลและความจําเป็นในการเข้าทํารายการกบับคุคลที�เกี�ยวข้องกนั  อย่างไรก็ตาม สําหรับรายการระหว่างกันที�มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที�อาจเกิดขึ �นในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการการปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์และแสดงเหตผุลในการทํารายการดงักลา่วก่อนที�บริษัทจะเข้าทํารายการนั �น นอกจากนี � บริษัทจะดูแลการเข้าทํารายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และการได้มา หรือจําหน่ายซึ�งสินทรัพย์ของบริษัท (ถ้ามี) รวมทั �งปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที�กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี ทั �งนี � ผู้ มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมตัิการทํารายการนั �นๆและบริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที�ได้รับการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจําปี หรือ สาระสนเทศต่าง ๆ ตามข้อกําหนดตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และของหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง 
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15. ข้อมูลทางการเงนิที�สาํคัญ 
 15.1. รายงานงบการเงนิ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที% 31 ธันวาคม 2558 
      
   

บาท 
 

หมายเหต ุ
 

2558 
 

2557 สินทรัพย์ 3 
    สนิทรัพย์หมนุเวียน 

        เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 
 

           25,170,709.39  
 

             7,025,645.31  
   ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น 4, 6 

 
           46,479,850.08  

 
           49,985,286.53  

   สนิค้าคงเหลอื  7 
 

           46,839,402.11  
 

           47,204,613.30  
   สนิทรัพย์หมนุเวยีนอื�น  8 

 
             7,237,135.32  

 
           12,715,988.17  รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 

  
         125,727,096.90  

 
         116,931,533.31  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

        เงินฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั 9 
 

             5,980,000.00  
 

             5,980,000.00  
   ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์  10 

 
         187,551,732.06  

 
         193,425,964.01  

   สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน  11 
 

             2,107,369.24  
 

             2,451,614.23  
   สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 12 

 
             5,423,543.28  

 
           11,108,189.15  

   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื�น 
  

             6,026,332.15  
 

             5,097,760.55  รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
  

         207,088,976.73  
 

         218,063,527.94  
รวมสินทรัพย์   

         332,816,073.63   
         334,995,061.25  
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 บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที% 31 ธันวาคม 2558 
      
   

บาท 
 

หมายเหต ุ
 

2558 
 

2557 หนี �สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3 
    หนี �สนิหมนุเวียน 

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน 13 
 

           37,676,593.76  
 

           56,699,262.38  เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น 4, 14 
 

           63,720,668.78  
 

           77,856,290.72  หนี �สนิสว่นที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 15 
 

           10,922,562.41  
 

           21,105,325.92  เงินกู้ยืมระยะสั �นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 4 
 

           15,000,000.00  
 

           21,000,000.00  หนี �สนิหมนุเวียนอื�น  18 
 

           10,706,103.89  
 

           20,806,458.25  รวมหนี �สนิหมนุเวียน 
  

         138,025,928.84  
 

         197,467,337.27  หนี �สนิไมห่มนุเวียน 
     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 

 
             1,364,745.19  

 
             4,173,864.47  หนี �สนิระยะยาวภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 17 

 
             8,238,493.43  

 
             2,931,106.56  ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 19 

 
             3,942,145.72  

 
             2,991,186.20  รวมหนี �สนิไมห่มนุเวียน 

  
           13,545,384.34  

 
           10,096,157.23  

รวมหนี �สิน   
         151,571,313.18   

         207,563,494.50  
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 ส่วนของผู้ถอืหุ้น ทนุเรือนหุ้น 20 
         ทนุจดทะเบียน  

           หุ้นสามญั 300,681,625 หุ้น ในปี 2558 และ 
            226,000,000 หุ้น ในปี 2557 มลูคา่หุ้นละ  

       0.50 บาท  
  

         150,340,812.50  
 

         113,000,000.00        ทนุที�ออกและชําระแล้ว 21 
          หุ้นสามญั 297,807,944 หุ้น ในปี 2558 และ 

            222,277,158 หุ้น ในปี 2557 ชําระเต็มมลูคา่        แล้ว 
  

         148,903,972.00  
 

         111,138,579.00  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 20, 21 
 

           52,870,818.28  
 

           32,406,239.58  ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 21 
 

                109,526.53  
 

             1,152,757.16  กําไร(ขาดทนุ)สะสม 
           จดัสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย  25 

 
             2,215,417.96  

 
             2,215,417.96        ยงัไมไ่ด้จดัสรร 

  
        (22,854,974.32) 

 
       (19,481,426.95) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น   
         181,244,760.45   

         127,431,566.75  
รวมหนี �สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น   

         332,816,073.63   
         334,995,061.25  
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 บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิ �นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2558 
          

หมายเหต ุ   2558   2557 
          3         

รายได้จากการขาย     4 
 

   420,505,298.25      356,887,798.03  
ต้นทนุขาย     4, 22 

 
      (352,444,987.91)        (321,499,639.40) 

กาํไรขั �นต้น       
       68,060,310.34            35,388,158.63  

รายได้อื�น     
  

        6,451,235.35              7,605,121.78  คา่ใช้จา่ยในการขาย     22 
 

   (7,174,572.09)          (7,255,874.40) คา่ใช้จา่ยในการบริหาร      4, 22 
 

 (57,447,396.83)           (49,609,904.30) ต้นทนุทางการเงิน     4, 23 
 

   (7,270,766.27)             (8,029,726.80) กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้         
 

    2,618,810.50        (21,902,225.09) รายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้         24      (5,746,188.27)       5,496,219.94  ขาดทุนสาํหรับปี                (3,127,377.77)        (16,406,005.15)  ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื%น                 รายการที%จะไม่ถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน 2           ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั               
    สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน                      (307,712.00)                                 -   ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวกบัขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์           
  

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน                          61,542.40                                  -   
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื%นสาํหรับปี - สุทธิจากภาษีเงนิได้                      (246,169.60)                                 -   ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี                 (3,373,547.37)         (16,406,005.15)                 
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 ขาดทุนต่อหุ้น 
  ขาดทนุตอ่หุ้นขั �นพื �นฐาน      3                         (0.012) 

 
                      (0.074) 

  
จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกั (หุ้น)     3                252,325,969  

 
             221,004,298  
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บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                   งบแสดงการเปลี#ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น                     สาํหรับสิ �นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2558 
                     
  

บาท 
        

  
ทนุเรือนหุ้นทีออก 

 
 สว่นเกินมลูคา่  

 
 ใบสําคญัแสดงสิทธิ   

 กําไร(ขาดทนุ)สะสม  
          หมายเหต ุ

 
และชําระแล้ว 

 
หุ้นสามญั 

  
จดัสรรแล้ว  ยงัไมไ่ด้จดัสรร   รวม  ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2557       110,362,391.50       30,984,616.08            482,417.60          2,215,417.96    (3,075,421.80)   140,969,421.34  การเปลียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น       

             เพิมทนุหุ้นสามญั   20              776,187.50  
 

     1,421,623.50  
 

                       -    
 

                         -    
 

                               -    
 

2,197,811.00  
  ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ   21                             -    

 
                       -    

 
        670,339.56  

 
                         -    

 
                               -    

 
670,339.56  

  ขาดทนุสําหรับปี                                 -    
 

                       -    
 

                       -    
 

                         -    
 

(16,406,005.15) 
 

(16,406,005.15) ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 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  การเปลียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น       
           

 
เพิมทนุหุ้นสามญั   20         37,765,393.00  

 
   20,464,578.70  

 
(2,315,557.20) 

 
                         -    

 
                               -    

 
55,914,414.50  

 
ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ   21                             -    

 
                       -    

 
1,272,326.57  

 
                         -    

 
                               -    

 
1,272,326.57  

 
ขาดทนุสําหรับปี                                 -    

 
                       -    

 
                       -    

 
                         -    

 
(3,127,377.77) 

 
(3,127,377.77) 

  ขาดทนุเบด็เสร็จอืนสําหรับปี   2                             -                             -                             -                               -      (246,169.60) 
 

(246,169.60) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558     

     
148,903,972.00       52,870,818.28            109,526.53    

        
2,215,417.96    (22,854,974.32)   181,244,760.45  
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บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) งบกระแสเงนิสด สาํหรับปีสิ �นสุดวนัที$ 31 ธันวาคม 2558 
     

บาท 
     

2558 
 

2557 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน     
 

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 
 

2,618,810.50  
 

(21,902,225.09) 
 

ปรับกระทบกําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) 
    

 
   กิจกรรมดําเนินงาน 

    
  

 คา่เสื#อมราคาและตดัจําหนา่ย  
 

27,368,962.84  
 

26,149,601.24  
  

 (กําไร)ขาดทนุจากการขายและตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์  
 

992,699.95  
 

(377,086.89) 
  

 ขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิค้า(กลบัรายการ)  
 

(2,088,175.61) 
 

1,881,424.79  
  

 ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์  
 

                           -    
 

361,958.15  
  

 ประมาณการหนี -สนิผลประโยชน์พนกังาน  
 

643,247.52  
 

143,391.84  
  

 คา่ใช้จา่ยจากการให้ใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
 

1,272,326.57  
 

670,339.56  
  

 ดอกเบี -ยรับ  
 

(129,334.56) 
 

(139,929.27) 
  

 ดอกเบี -ยจ่าย  
 

6,764,454.88    7,028,340.65  
 กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี#ยนแปลงในสนิทรัพย์และหนี -สนิดําเนินงาน  

 
37,442,992.09  

 
13,815,814.98  

 การเปลี#ยนแปลงในสนิทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ#มขึ -น)ลดลง  
    

  
 ลกูหนี -การค้าและลกูหนี -อื#น  

 
3,496,237.45  

 
      1,613,766.09  

  
 สนิค้าคงเหลอื  

 
2,453,386.80  

 
    (7,921,442.33) 

  
 สนิทรัพย์หมนุเวียนอื#น  

 
6,466,063.13  

 
    (2,271,104.29) 

  
 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื#น  

 
(2,000.00) 

 
             5,500.00  

 การเปลี#ยนแปลงในหนี -สนิดําเนนิงานเพิ#มขึ -น(ลดลง)  
    

  
 เจ้าหนี -การค้าและเจ้าหนี -อื#น  

 
(14,095,281.69) 

 
    (2,321,987.79) 

  
 หนี -สนิหมนุเวียนอื#น  

 
(10,100,354.36) 

 
    12,604,585.86  

 เงินสดรับจากการดําเนินงาน  
 

25,661,043.42  
 

15,525,132.52  
  

 รับดอกเบี -ย  
 

138,533.56  
 

         139,929.27  
  

 จ่ายภาษีเงินได้  
 

(926,571.60) 
 

    (1,861,020.59) 
 เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน   24,873,005.38   13,804,041.20  
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 บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) งบกระแสเงนิสด สาํหรับปีสิ �นสุดวนัที$ 31 ธันวาคม 2558 
        
     

บาท 
     

2558   2557 
 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน      
  

 เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระหลกัประกนัลดลง  
 

                           -    
 

            1,000.00  
  

 ซื -ออาคารและอปุกรณ์  
 

(15,807,915.15) 
 

(19,129,021.00) 
  

 ซื -อสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน  
 

(162,000.00) 
 

(162,000.00) 
  

 ขายอปุกรณ์  
 

6,729.30  
 

            1,542.00  
 เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (15,963,185.85)  (18,788,479.00) 
 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ      
  

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั -นจากสถาบนัการเงินลดลง  
 

(19,022,668.62) 
 

    (4,366,628.97) 
  

 เงินกู้ยมืระยะสั -นจากกิจการที#เกี#ยวข้องกนัเพิ#มขึ -น  
 

                           -    
 

    23,500,000.00  
  

 จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสั -นจากกิจการที#เกี#ยวข้องกนั  
 

(6,000,000.00) 
 

    (2,500,000.00) 
  

 จ่ายชําระเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน  
 

(12,439,157.13) 
 

  (11,977,077.16) 
  

 เงินรับจากสญัญาขายและเชา่คนื  
 

9,648,247.92  
 

      4,598,376.80  
  

 จ่ายชําระหนี -สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน  
 

(12,060,796.99) 
 

 (13,120,260.85) 
  

 รับชําระคา่หุ้นสามญั  
 

55,914,414.50  
 

      2,197,811.00  
  

 จ่ายดอกเบี -ย  
 

(6,804,795.13) 
 

      (7,205,116.65)
 เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ   9,235,244.55   (8,872,895.83)
 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ$มขึ �น(ลดลง)สุทธิ   18,145,064.08   (13,857,333.63)
 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี   7,025,645.31   20,882,978.94 
 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี   25,170,709.39   7,025,645.31 รายการที#ไมเ่ป็นตวัเงิน 

    
  

สาํหรับปี 2558 และ 2557 
    

 
- บริษัทได้ทําสญัญาขายและเชา่กลบัคืนเครื#องจกัร (ดหูมายเหต ุ10 และ 17) 
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บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงนิ สาํหรับปีสิ �นสุดวนัที$ 31 ธันวาคม 2558 1. ข้อมูลทั$วไป           บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ -ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที#จดัตั -งขึ -นในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื#อวันที# 22 มกราคม 2539 ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะและชิ -นสว่นโลหะ สํานกังานตั -งอยู่เลขที# 3/14 หมู่ที# 2 ตําบลหนองบวั อําเภอบ้านค่าย จงัหวดัระยอง ประเทศไทย เมื#อวนัที# 9 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)” 
2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ งบการเงินนี -จดัทําขึ -นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที#ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) เพื#อให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที#รับรองทั#วไปของประเทศไทย การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทําขึ -นเพื#อให้เป็นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัที# 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 งบการเงินของบริษัทได้จดัทําเป็นภาษาไทย และมีหนว่ยเงินตราเป็นบาท ซึ#งการจดัทํางบการเงินดงักลา่วเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจดัทํารายงานในประเทศ ดงันั -นเพื#อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที#ไม่คุ้นเคยกบัภาษาไทย บริษัทได้จดัทํางบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ -นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ#งมีผลกระทบตอ่การกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที#เกี#ยวกบั สินทรัพย์ หนี -สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่าง ๆ ที#ผู้บริหารมีความเชื#อมั#นอย่างสมเหตสุมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั -นซึ#งไม่อาจอาศยัข้อมูลจากแหล่งอื#นและนําไปสูก่ารตดัสนิใจเกี#ยวกบัการกําหนดจํานวนสินทรัพย์และหนี -สินนั -น ๆ ดงันั -นผลที#เกิดขึ -นจริงจากการตั -งข้อสมมติฐานตอ่มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์และหนี -สนิอาจแตกตา่งไปจากที#ประมาณไว้ ประมาณการและข้อสมมติฐานที#ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ#าเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที#การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั -น ๆ และจะบนัทึกในงวดที#ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั -งงวดปัจจบุนัและอนาคต การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใช้กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที#ออกและปรับปรุงใหม ่ดงัตอ่ไปนี - 
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ก) กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ#งมีผลบงัคบัใช้ทนัทีในปี 2558 
ข) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ#งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที#มีรอบบญัชีเริ#มในหรือหลงัวนัที# 1 มกราคม 2558 ดงัตอ่ไปนี - มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/   การตีความมาตรฐานการบัญชี/ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื$อง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 2 (ปรับปรุง 2557)  สนิค้าคงเหลอื มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบญัชี การเปลี#ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 11 (ปรับปรุง 2557)   สญัญาก่อสร้าง   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 16 (ปรับปรุง 2557) ที#ดิน อาคารและอปุกรณ์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเชา่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 18 (ปรับปรุง 2557) รายได้ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชน์ของพนกังาน   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 20 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีสาํหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมลูเกี#ยวกบัความช่วยเหลอืจากรัฐบาลผลกระทบจากการเปลี#ยนแปลงของอตัรา มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 21 (ปรับปรุง 2557)  แลกเปลี#ยนเงินตราตา่งประเทศ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 23 (ปรับปรุง 2557) ต้นทนุการกู้ยืม   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยข้อมลูเกี#ยวกบับคุคล หรือกิจการที#เกี#ยวข้องกนั มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 26 (ปรับปรุง 2557)  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื#อออกจากงาน   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกิจการ   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทนุในบริษัทร่วม และการร่วมค้า   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 29 (ปรับปรุง 2557)    

 
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              ที#เงินเฟ้อรุนแรง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอ่หุ้น มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวา่งกาล มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 36 (ปรับปรุง 2557) การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/   การตีความมาตรฐานการบัญชี/ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื$อง 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 37 (ปรับปรุง 2557) 

 
ประมาณการหนี -สนิ หนี -สนิที#อาจเกิดขึ -น และสนิทรัพย์ที#อาจเกิดขึ -น   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 38 (ปรับปรุง 2557) สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 40 (ปรับปรุง 2557) อสงัหาริมทรัพย์เพื#อการลงทนุ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 2 (ปรับปรุง 2557) การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 5 (ปรับปรุง 2557) สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที#ถือไว้เพื#อขายและ        การดาํเนินงานที#ยกเลกิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 6 (ปรับปรุง 2557) การสาํรวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 8 (ปรับปรุง 2557) สว่นงานดําเนินงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 10  งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 11   การร่วมการงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 12   การเปิดเผยข้อมลูเกี#ยวกบัสว่นได้เสยีในกิจการอื#น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 13 การวดัมลูคา่ยตุิธรรม การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชว่ยเหลอืจากรัฐบาล – กรณีที#ไมม่ีความเกี#ยวข้องอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดําเนินงาน การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 15 (ปรับปรุง 2557)  สญัญาเชา่ดาํเนินงาน-สิ#งจงูใจที#ให้แก่ผู้ เช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได้-การเปลี#ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผู้ ถือหุ้น การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเนื -อหาสญัญาเช่าที#ทําขึ -นตามรูปแบบกฎหมาย การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได้-รายการแลกเปลี#ยนเกี#ยวกบับริการโฆษณา การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 32 (ปรับปรุง 2557)  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน-ต้นทนุเว็บไซต์ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลี#ยนแปลงในหนี -สนิที#เกิดขึ -นจากการรื -อถอน การบรูณะ และหนี -สนิที#มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 4 การประเมินวา่ ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเชา่
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/   การตีความมาตรฐานการบัญชี/ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื$อง (ปรับปรุง 2557) หรือไม ่การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 5 (ปรับปรุง 2557)  สทิธิในสว่นได้เสยีจากกองทนุการรื -อถอน        การบรูณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 29 (ปรับปรุง 2557) เรื#องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที#เงินเฟ้อรุนแรง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 12 (ปรับปรุง 2557) ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 14  
 

ข้อจํากดัสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทนุขั -นตํ#าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหลา่นี - สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 19 (ปรับปรุง 2557) เรื#อง ผลประโยชน์ของพนกังาน    การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 15 (ปรับปรุง 2557)  สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 17 (ปรับปรุง 2557) การจา่ยสนิทรัพย์ที#ไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 18 (ปรับปรุง 2557)  การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 20 ต้นทนุการเปิดหน้าดินในชว่งการผลติสาํหรับเหมืองผวิดิน ในระหว่างปี บริษัทได้นํากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที#ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ#งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที#เริ#มในหรือหลงัวนัที# 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตัิ กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ -นเพื#อให้มีเนื -อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกับผู้ ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การนํากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 
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(ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี -ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงินของบริษัท ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัตอ่ไปนี - 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที$ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื$อง การนําเสนองบการเงนิ การเปลี#ยนแปลงที#สําคญั ได้แก่ การเพิ#มเติมข้อกําหนดให้บริษัทจัดกลุ่มรายการที#แสดงอยู่ในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการดังกล่าวสามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุในภายหลงัได้หรือไม ่มาตรฐานการบญัชีดงักลา่วจะมีผลต่อการแสดงรายการกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื#นในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท มาตรฐานการบัญชี ฉบับที$ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื$อง ผลประโยชน์ของพนักงาน  มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงนี -กําหนดให้บริษัทต้องรับรู้รายการกําไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื#น ในขณะที#มาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิมอนญุาตให้บริษัทเลือกรับรู้รายการดงักลา่วทนัทีในกําไรหรือขาดทุน หรือในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื#น หรือทยอยรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุได้   ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินผลกระทบของการเปลี#ยนแปลงโดยปรากฏในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ -นสดุวนัที# 31 ธนัวาคม 2558 สรุปได้ดงันี - บาทงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จต้นทนุขาย ลดลง 133,693.86       ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง 174,018.14       ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เพิ�มขึ �น (61,542.40)ขาดทนุสําหรับปี ลดลง 246,169.60       ขาดทนุต่อหุ้นพื �นฐาน ลดลง 0.001                ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นรายการที�จะไม่ถกูจดัประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์  ประกนัภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (307,712.00)      ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวกบัขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์  ประกนัภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 61,542.40ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สทุธิจากภาษีเงินได้ (246,169.60)      มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที$ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ ในระหว่างปี 2558 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที#ออกและปรับปรุงใหม ่ดงัตอ่ไปนี - 



 

 93 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบตัิทางการบญัชี ซึ#งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที#มีรอบบญัชีเริ#มในหรือหลงัวนัที# 1 มกราคม 2559 ดงัตอ่ไปนี - 
 มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ การตีความมาตรฐานการบัญชี/ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ แนวปฏิบัติทางการบัญช ี เรื$อง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 2 (ปรับปรุง 2558) สนิค้าคงเหลอื มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปลี#ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 10 (ปรับปรุง 2558) เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 16 (ปรับปรุง 2558) ที#ดิน อาคารและอปุกรณ์ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเชา่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนกังาน มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนนุจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี#ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี#ยนแปลงของอัตราแลกเปลี#ยนเงินตราตา่งประเทศ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทนุการกู้ยืม มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมลูเกี#ยวกบับคุคล หรือกิจการที#เกี#ยวข้องกนั มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 26 (ปรับปรุง 2558) กา ร บัญ ชี แ ล ะ ก า ร ร า ย ง าน โ ค ร ง ก า รผลประโยชน์เมื#อออกจากงาน มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทนุในบริษัทร่วม และการร่วมค้า มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที#เงินเฟ้อรุนแรง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอ่หุ้น 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ การตีความมาตรฐานการบัญชี/ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ แนวปฏิบัติทางการบัญช ี เรื$อง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 36 (ปรับปรุง 2558) การด้อยคา่ของสนิทรัพย์  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี -สนิ หนี -สนิที#อาจเกิดขึ -น และสนิทรัพย์ที#อาจเกิดขึ -น 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 38 (ปรับปรุง 2558)  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพย์เพื#อการลงทนุ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 41  เกษตรกรรม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที#ถือไว้เพื#อขายและการดําเนินงานที#ยกเลกิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 8 (ปรับปรุง 2558) สว่นงานดําเนินงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 10        (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 11  (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 12  (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี#ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื#น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมลูคา่ยตุิธรรม 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที#ไม่มีความเกี#ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเชา่ดาํเนินงาน - สิ#งจงูใจที#ให้แก่ผู้ เช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้-การเปลี#ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผู้ ถือหุ้น การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนื -อหาสญัญาเช่าที#ทําขึ -นตามรูปแบบกฎหมาย 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ การตีความมาตรฐานการบัญชี/ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ แนวปฏิบัติทางการบัญช ี เรื$อง การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 31 (ปรับปรุง 2558) รายได้-รายการแลกเปลี#ยนเกี#ยวกับบริการโฆษณา การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 32 (ปรับปรุง 2558) สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน-ต้นทนุเว็บไซต์ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 1  (ปรับปรุง 2558) การเปลี#ยนแปลงในหนี -สนิที#เกิดขึ -นจากการรื -อถอน การบูรณะ และหนี -สินที#มีลักษณะคล้ายคลงึกนั การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 4  (ปรับปรุง 2558) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม ่การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 5  (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื -อถอน การบรูณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 7  (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 29 (ปรับปรุง 2558) เรื#อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที#มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 10  (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 12  (ปรับปรุง 2558) ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 13  (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 14 (ปรับปรุง 2558) ข้อจํากดัสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั -นตํ#าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่านี - สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉ บั บ ที#  1 9  ( ป รั บ ป รุ ง  2 5 5 8 )  เ รื# อ ง ผลประโยชน์ของพนกังาน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 17 การจ่ายสนิทรัพย์ที#ไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ การตีความมาตรฐานการบัญชี/ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ แนวปฏิบัติทางการบัญช ี เรื$อง (ปรับปรุง 2558) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 20 (ปรับปรุง 2558) ต้นทนุการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 21 เงินที#นําสง่รัฐ แนวปฏิบตัิทางการบญัชีสาํหรับการวดัมลูคา่และการรับรู้รายการของพืชเพื#อการให้ผลติผล ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที#เริ#มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักลา่ว 
 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที$สาํคัญ เกณฑ์การวัดค่าในการจัดทาํงบการเงนิ นอกจากที#เปิดเผยไว้ในหวัข้ออื#น ๆ ในสรุปนโยบายการบญัชีที#สําคญัและหมายเหตปุระกอบงบการเงินอื#น ๆ เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินใช้ราคาทนุเดิม รายได้ การขายสนิค้า รายได้จะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเมื#อได้โอนความเสี#ยงและผลตอบแทนที#เป็นสาระสําคญัของความเป็นเจ้าของสินค้าที#มีนัยสําคัญไปให้กับผู้ซื -อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสนิค้าที#ขายไปแล้วนั -นหรือมีความไม่แน่นอนที#มีนยัสําคญัในการได้รับประโยชน์จากรายการบญัชีนั -นไม่อาจวดัมลูค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที#เกิดขึ -นได้อย่างน่าเชื#อถือหรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที#จะต้องรับคืนสนิค้า ดอกเบี -ยรับ ดอกเบี -ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานงึถึงอตัราผลตอบแทนที#แท้จริง รายได้อื#นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ค่าใช้จ่าย สญัญาเช่าดําเนินงาน รายจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานบนัทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า  ประโยชน์ที#ได้รับตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเป็นสว่นหนึ#งของค่าเช่าทั -งสิ -นตามสญัญา ค่าเช่าที#อาจเกิดขึ -นจะบนัทกึในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จในรอบบญัชีที#มีรายการดงักลา่ว ต้นทนุทางการเงิน ต้นทนุการกู้ยืมของเงินกู้ที#ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลติสนิทรัพย์ที#ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถกูนําไปรวมเป็นราคาทนุของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั -นจะอยู่ในสภาพพร้อมที#
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จะใช้ได้ตามที#มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ ยืมอื#นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที#เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ ยืมประกอบด้วยดอกเบี -ย และต้นทนุอื#นที#เกิดขึ -นจากการกู้ยืมนั -น  ดอกเบี -ยซึ#งเป็นส่วนหนึ#งของค่างวดตามสญัญาเช่าการเงินบนัทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีอตัราดอกเบี -ยที#แท้จริง คา่ใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ผลประโยชน์ของพนักงาน ผลประโยชน์ระยะสั -น บริษัทรับรู้เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใช้จ่ายในงวดที#เกิดรายการ ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที#กําหนดไว้ บริษัทดําเนินการจัดตั -งกองทนุสํารองเลี -ยงชีพที#เป็นแผนจ่ายสมทบที#กําหนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกองทุนโดยสนิทรัพย์ของกองทนุแยกออกจากสนิทรัพย์ของบริษัท กองทนุสาํรองเลี -ยงชีพดงักลา่วได้รับเงินสมทบเข้ากองทนุจากทั -งพนกังานและบริษัท  เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี -ยงชีพและภาระหนี -สินตามโครงการสมทบเงินจะบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายใน งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที#เกี#ยวข้อง  ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที#กําหนดไว้ หนี -สินผลประโยชน์พนกังานสว่นที#เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและสว่นที#บริษัทกําหนดเพิ#มเติมบนัทึกเป็นคา่ใช้จ่ายตลอดอายกุารทํางานของพนกังาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที#พนกังานจะได้รับจากการทํางานให้กับบริษัทตลอดระยะเวลาทํางานถึงปีที#เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักลา่วได้ถกูคิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนั อตัราคิดลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบาลเป็นอตัราอ้างอิงเริ#มต้น การประมาณการหนี -สินดงักล่าวคํานวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใช้วิธีคิดลดแตล่ะหนว่ยที#ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) เมื#อผลประโยชน์พนกังานมีการเปลี#ยนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ที#เพิ#มขึ -นซึ#งเกี#ยวข้องกับการทํางานให้กับบริษัทในอดีตของพนกังานจะถกูบนัทกึในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้นตรงตามอายงุานคงเหลือโดยเฉลี#ยจนกระทั#งผลประโยชน์ได้มีการจ่ายจริง  เมื#อข้อสมมติที#ใช้ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัมีการเปลี#ยนแปลง บริษัทรับรู้ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัที#เกิดขึ -นทนัทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นทั -งจํานวน ผลประโยชน์เมื#อเลกิจ้าง บริษัทรับรู้ผลประโยชน์เมื#อเลิกจ้างเป็นหนี -สินและค่าใช้จ่าย เมื#อบริษัทยกเลิกการจ้างพนกังานหรือกลุ่มของพนกังานก่อนวนัเกษียณตามปกติ ภาษีเงนิได้  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่วนที#เกี#ยวกบัรายการที#บนัทกึในสว่นของผู้ ถือหุ้นให้รับรู้ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื#น 
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ภาษีเงินได้ปัจจบุนั ได้แก่ ภาษีที#คาดวา่จะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทนุประจําปีที#ต้องเสยีภาษี โดยใช้อตัราภาษีที#ประกาศใช้หรือที#คาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิ -นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที#เกี#ยวกบัรายการในปีก่อน ๆ  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีบนัทกึโดยคํานวณจากผลแตกตา่งชั#วคราวที#เกิดขึ -นระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีและมลูคา่ฐานภาษีของสนิทรัพย์และหนี -สนิ ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมลูคา่โดยใช้อตัราภาษีที#คาดวา่จะใช้กบัผลแตกตา่งชั#วคราวเมื#อมีการกลบัรายการโดยใช้อตัราภาษีที#ประกาศใช้หรือที#คาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิ -นรอบระยะเวลารายงาน   ในการกําหนดมลูค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  บริษัทต้องคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที#ไม่แน่นอนและอาจทําให้จํานวนภาษีที#ต้องจ่ายเพิ#มขึ -นและมีดอกเบี -ยที#ต้องชําระ บริษัทเชื#อวา่ได้ตั -งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินได้ที#จะจ่ายในอนาคตซึ#งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนี -อยู่บนพื -นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐานและอาจเกี#ยวข้องกับการตัดสินใจเกี#ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต  ข้อมลูใหม ่ๆ อาจทําให้บริษัทเปลี#ยนการตดัสนิใจโดยขึ -นอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที#มีอยู ่ การเปลี#ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบตอ่คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที#เกิดการเปลี#ยนแปลง สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี -สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหกักลบได้เมื#อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที#จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี -สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้นี -ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันั -นกิจการมีความตั -งใจจะจ่ายชําระหนี -สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิหรือตั -งใจจะรับคืนสนิทรัพย์และจ่ายชําระหนี -สนิในเวลาเดียวกนั  สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทกึต่อเมื#อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากําไรเพื#อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชั#วคราวดงักลา่ว  สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทกุวนัสิ -นรอบระยะเวลารายงานและจะถกูปรับลดลงเทา่ที#ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ประกอบด้วย เงินสด  เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรัพย์  เงินฝากธนาคารที#มีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั -นที#มีสภาพคล่องสูง โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั ลูกหนี �การค้าและลูกหนี �อื$น ลกูหนี -การค้าและลกูหนี -อื#นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี -หกัคา่เผื#อหนี -สงสยัจะสญู บริษัทบนัทกึคา่เผื#อหนี -สงสยัจะสญูสําหรับผลขาดทนุโดยประมาณที#อาจเกิดขึ -นจากการเก็บเงินลกูหนี -ไม่ได้ ซึ#งโดยทั#วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายลุกูหนี - ในการประมาณค่าเผื#อหนี -สงสยัจะสญูของลกูหนี - ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุที#คาดว่าจะเกิดขึ -นจากลกูหนี -แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนี -ที#คงค้างและภาวะเศรษฐกิจที#เป็นอยู่ในขณะนั -น เป็นต้น อย่างไรก็ตามการใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที#แตกตา่งกนัอาจมีผลต่อจํานวนค่าเผื#อหนี -สงสยัจะสญู ดงันั -น การปรับปรุงค่าเผื#อหนี -สงสยัจะสญูอาจมีขึ -นได้ในอนาคต 
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สินค้าคงเหลือ บริษัทตีราคาสนิค้าคงเหลอืในราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิที#จะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะตํ#ากวา่ โดยวิธีดงัตอ่ไปนี - งานระหว่างทาํและสินคา้สาํเร็จรูป - ตีราคาตามวีธีถวัเฉลี�ยวตัถุดิบและอะไหล่ - ตีราคาตามวิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน  ต้นทุนของสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที#ซื -อ ต้นทุนในการดดัแปลงหรือต้นทนุอื#นเพื#อให้สินค้าอยู่ในสถานที#และสภาพปัจจบุนั ในกรณีของสนิค้าสาํเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที#ผลิตเอง ต้นทนุสินค้ารวมการปันสว่นของค่าโสหุ้ยการผลติอยา่งเหมาะสม โดยคํานงึถึงระดบักําลงัการผลติตามปกต ิมลูค่าสทุธิที#จะได้รับเป็นการประมาณราคาที#จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกัด้วยค่าใช้จ่ายที#จําเป็นในการขาย บริษัทบนัทกึคา่เผื#อมลูคา่สนิค้าลดลงสาํหรับสนิค้าที#เสื#อมคณุภาพ เสยีหาย ล้าสมยัและค้างนาน ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที#ดินแสดงในราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงในราคาทนุหกัคา่เสื#อมราคาสะสมและคา่เผื#อการด้อยคา่ (ถ้ามี)  คา่เสื#อมราคา คา่เสื#อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสนิทรัพย์ดงันี - ประเภทสนิทรัพย์ จํานวนปีอาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 5 - 30เครื�องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 5 - 20เครื�องตกแต่งและเครื�องใช้สํานกังาน 5ยานพาหนะ 5  คา่เสื#อมราคาของอปุกรณ์โรงงานประเภทแมพิ่มพ์ คํานวณจากราคาทนุโดยวิธีรับรู้ตามจํานวนผลผลิตที#เกิดขึ -นจริงเปรียบเทียบกบัประมาณการผลผลติที#คาดวา่จะได้รับทั -งหมดจากการใช้ประโยชน์จากแมพิ่มพ์ ค่าเสื#อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสื#อมราคาสําหรับที#ดินและสินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง การซอ่มแซมและบํารุงรักษาจะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จระหว่างปีบญัชีที#เกิดรายการขึ -น ต้นทนุของการปรับปรุงให้ดีขึ -นที#สาํคญัจะบนัทกึรวมไว้ในราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการปรับปรุงนั -นจะทําให้บริษัทได้ประโยชน์กลบัคืนมาเกินกวา่รอบระยะเวลาบญัชี สนิทรัพย์ที#ได้มาจากการปรับปรุงหลกัจะตดัคา่เสื#อมราคาตลอดอายกุารใช้ประโยชน์ที#เหลอือยูข่องสนิทรัพย์ที#เกี#ยวข้อง  รายการกําไรและรายการขาดทนุจากการจําหนา่ยกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ#งตอบแทนที#ได้รับกบัราคาตามบญัชีและรวมไว้อยูใ่นงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนแสดงในราคาทนุหกัคา่ตดัจําหนา่ยสะสมและคา่เผื#อการด้อยคา่ (ถ้ามี) คา่ตดัจําหนา่ย 
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ค่าตดัจําหน่ายบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที#คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท ระยะเวลาที#คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยประมาณ 5 ปี ค่าตัดจําหน่ายรวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงานและไม่มีการคิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั -ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต้นทนุที#เกิดจากการพฒันาและบํารุงดแูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายเมื#อเกิดขึ -น ต้นทนุที#เกี#ยวข้องโดยตรงกบัผลติภณัฑ์โปรแกรมที#ระบไุด้และมีเอกลกัษณ์ของโปรแกรมที#บริษัทสามารถควบคมุได้รวมทั -งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที#จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกินกว่าต้นทนุสําหรับช่วงระยะเวลามากกว่าหนึ#งปี บริษัทได้บนัทกึต้นทนุนั -นเป็นสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน ต้นทนุทางตรงรวมไปถึงต้นทนุพนกังานของคณะทํางานพฒันาโปรแกรมและคา่ใช้จ่ายการผลติ (โสหุ้ยการผลติ) ที#เกี#ยวข้องด้วย ซึ#งได้ปันสว่นให้อยา่งเหมาะสม รายจ่ายเพื#อเพิ#มหรือขยายผลการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีคณุคา่เพิ#มขึ -นจากคณุลกัษณะที#กําหนดไว้เมื#อเริ#มต้นได้บนัทกึเป็นต้นทนุเพื#อการพฒันาและบวกรวมไว้ในต้นทนุเมื#อเริ#มต้นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั -น การซ่อมแซมและบํารุงรักษาจะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จระหว่างปีบญัชีที#เกิดรายการขึ -น ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดีขึ -นที#สาํคญัจะบนัทกึรวมไว้ในราคาตามบญัชีของสินทรัพย์หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการปรับปรุงนั -นจะทําให้บริษัทได้ประโยชน์กลบัคืนมาเกินกวา่รอบระยะเวลาบญัชี สนิทรัพย์ที#ได้มาจากการปรับปรุงหลกัจะตดัจําหนา่ยตลอดอายกุารให้ประโยชน์ที#เหลอือยูข่องสนิทรัพย์ที#เกี#ยวข้อง  รายการกําไรและรายการขาดทนุจากการจําหนา่ยกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ#งตอบแทนที#ได้รับกบัราคาตามบญัชีและรวมไว้อยูใ่นงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ การด้อยค่าของสินทรัพย์ ยอดสินทรัพย์ตามบญัชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทกุวนัที#ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีข้อบ่งชี -เรื#องการด้อยคา่หรือไม ่ในกรณีที#มีข้อบง่ชี -จะทําการประมาณมลูคา่สนิทรัพย์ที#คาดวา่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่า รับรู้เมื#อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที#ก่อให้เกิดเงินสดสงูกวา่มลูคา่ที#จะได้รับคืน ขาดทนุจากการด้อยคา่บนัทกึในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ การคํานวณมลูคา่ที#คาดวา่จะได้รับคืน มลูคา่ที#คาดวา่จะได้รับคืนของสนิทรัพย์หมายถึงมลูคา่ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการขายของสนิทรัพย์หรือมลูค่าจากการใช้ของสนิทรัพย์แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ในการประเมินมลูคา่จากการใช้ของสนิทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที#จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัโดยใช้อตัราคิดลดกอ่นคํานงึภาษีเงินได้ เพื#อให้สะท้อนมลูค่าที#อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนัซึ#งแปรไปตามเวลาและความเสี#ยงที#มีต่อสินทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ที#ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื#นให้พิจารณามูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสนิทรัพย์ที#ก่อให้เกิดเงินสดที#สนิทรัพย์นั -นมีความเกี#ยวข้องด้วย การกลบัรายการด้อยคา่ ขาดทนุจากการด้อยคา่จะถกูกลบัรายการหากมีการเปลี#ยนแปลงประมาณการที#ใช้ในการคํานวณมลูค่าที#คาดวา่จะได้รับคืน 
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ขาดทนุจากการด้อยคา่จะถกูกลบัรายการเพียงเพื#อให้มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามลูค่าตามบญัชีภายหลงัหกัคา่เสื#อมราคาหรือคา่ตดัจําหนา่ย เสมือนหนึ#งไมเ่คยมีการบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่มาก่อน สัญญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าอาคาร และอปุกรณ์ที#ความเสี#ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสว่นใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่าถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ที#เช่าหรือมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของจํานวนเงินที#ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะตํ#ากว่าโดยจํานวนเงินที#ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี -สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื#อให้ได้อัตราดอกเบี -ยคงที#ต่อหนี -สินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี -สินระยะยาว สว่นดอกเบี -ยจ่ายจะบนัทกึในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จตลอดอายขุองสญัญาเช่าสนิทรัพย์ที#ได้มาตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื#อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที#เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ#ากวา่ เงนิตราต่างประเทศ รายการบญัชีที#เป็นเงินตราตา่งประเทศ รายการบญัชีที#เป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี#ยน ณ วนัที#เกิดรายการ  สนิทรัพย์และหนี -สนิที#เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที#ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี#ยน ณ วนันั -น  กําไรหรือขาดทนุจากการแปลงคา่ดงักลา่วได้รวมอยูใ่นงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประมาณการหนี �สิน ประมาณการหนี -สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื#อบริษัทมีภาระหนี -สินเกิดขึ -นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผกูพนัซึ#งเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื#อชําระภาระหนี -สินดงักลา่ว โดยจํานวนภาระหนี -สินดงักล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อยา่งนา่เชื#อถือ ถ้าผลกระทบดงักลา่วเป็นนยัสาํคญั ประมาณการกระแสเงินสดที#จะจา่ยในอนาคตจะคิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจบุนัก่อนคํานึงภาษีเงินได้ เพื#อให้สะท้อนมลูค่าที#อาจประเมินได้ในตลาดปัจจบุนัซึ#งแปรไปตามเวลาและความเสี#ยงที#มีตอ่หนี -สนิ การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ โครงการให้สิทธิซื -อหุ้นแก่พนกังานของบริษัทอนุญาตให้กรรมการและพนกังานมีสิทธิซื -อหุ้นของบริษัทภายใต้เงื#อนไขที#กําหนด จํานวนเงินที#ได้รับจากการใช้สทิธิสทุธิจากค่าใช้จ่ายเกี#ยวกบัการใช้สิทธิ จะถกูรับรู้ในทนุเรือนหุ้นและสว่นเกินมลูคา่หุ้นเมื#อมีการใช้สทิธิซื -อหุ้นแล้ว มลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิซื -อหุ้น ณ วนัที#ให้สทิธิแก่พนกังานรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายพนกังานพร้อมๆไปกบัการเพิ#มขึ -นในสว่นของผู้ ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาที#พนกังานสามารถเข้าใช้สทิธิได้อยา่งไม่มีเงื#อนไข จํานวนที#รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุงเพื#อให้สะท้อนถึงจํานวนสิทธิซื -อหุ้นที#แท้จริงซึ#งเงื#อนไขการให้บริการที#เกี#ยวข้องและเงื#อนไขการได้รับสทิธิที#ไมใ่ช่เงื#อนไขเรื#องตลาดทนุ เงนิปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลบันทึกในรอบระยะเวลาบัญชีซึ#งที#ประชุมผู้ ถือหุ้ นและคณะกรรมการของบริษัทได้อนมุตัิการจ่ายเงินปันผล 
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ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที#บริษัทเสนอขายหุ้นสงูกวา่มลูคา่หุ้นที#จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนาํคา่หุ้นสว่นเกินนี -ตั -งเป็นทนุสาํรอง (“สว่นเกินมลูคา่หุ้น”) สว่นเกินมลูคา่หุ้นนี -จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ ขาดทุนต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน ขาดทนุต่อหุ้นขั -นพื -นฐานคํานวณโดยการหารขาดทนุสําหรับปีด้วยจํานวนถวัเฉลี#ยถ่วงนํ -าหนกัของหุ้นสามญัที#ออกจําหนา่ยแล้วในระหวา่งปี สรุปได้ดงันี - สาํหรับปีสิ -นสดุวนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 
2558 2557

ขาดทนุสําหรับปี (บาท)        (3,127,377.77)      (16,406,005.15)หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนัก (หุ้น)หุ้นสามัญที�ออก ณ วนัต้นปี          222,277,158          220,724,783ผลกระทบจากหุ้นที�ออกจําหน่ายระหว่างปี            30,048,811                 279,515หุ้นสามัญตามวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ #าหนกั (หุ้น)          252,325,969          221,004,298
ขาดทนุต่อหุ้นขั #นพื #นฐาน (บาท)                   (0.012)                   (0.074)

บาท

 ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด ขาดทนุตอ่หุ้นปรับลด สาํหรับปีสิ -นสดุวนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 คํานวณโดยการหารขาดทนุสว่นของผู้ถือหุ้นสามญัด้วยผลรวมของจํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลี#ยถ่วงนํ -าหนกัที#ออกจําหน่ายแล้วในระหว่างปีบวกด้วยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี#ยถ่วงนํ -าหนกัที#บริษัทอาจต้องออกเพื#อแปลงสภาพหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั -งสิ -นให้เป็นหุ้นสามญัโดยมิได้รับสิ#งตอบแทนใด ๆ ทั -งสิ -น และสมมติว่าผู้ ถือจะแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดเป็นหุ้นสามญั เมื#อราคาตามสิทธิตํ#ากว่ามลูค่ายตุิธรรมของหุ้นสามญั อย่างไรก็ตาม สําหรับปีสิ -นสดุวนัที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทไมไ่ด้คํานวณขาดทนุตอ่หุ้นปรับลด เนื#องจากการแปลงสภาพตราสารดงักลา่วมีผลทําให้ขาดทนุตอ่หุ้นลดลง 
4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที$เกี$ยวข้องกัน บริษัทมีรายการบญัชีและรายการค้าส่วนหนึ#งกับบคุคลหรือกิจการที#เกี#ยวข้องกนั ซึ#งบุคคลหรือกิจการเหล่านี -เกี#ยวข้องกนัโดยการถือหุ้นและ/หรือมีผู้บริหารร่วมกนั หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวที#ใกล้ชิด รายการระหว่างกนักบับคุคลหรือกิจการที#เกี#ยวข้องกนัที#มีสาระสาํคญัที#รวมไว้ในงบการเงินใช้ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั#วไป หรือในราคาที#ตกลงกนัตามสญัญาหากไมม่ีราคาตลาดรองรับ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี -สิน และรายการบญัชีและรายการค้าที#มีสาระสําคญักับบคุคลหรือกิจการที#เกี#ยวข้องกนั มีดงันี - 
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รายการบญัชีและรายการค้าที#มสีาระสาํคญักบับคุคลหรือกิจการที#เกี#ยวข้องกนั สาํหรับปีสิ -นสดุวนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี - 
2558 2557รายได้จากการขายบริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั 1,540,166.54   1,853,901.32   ซื �อสินค้าและบริการบริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั -                  312,465.79      บริษัท ริก้า เจทีดบับลวิ ฮีททรีทเม้นท์ จํากดั 771,617.22      717,833.16      ค่าเช่าและบริการบริษัท อําพน จํากดั 1,040,040.00   1,072,140.00   

ค่าธรรมเนียมบริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั 253,150.69      350,000.01      บริษัท จฑุาวรรณ จํากดั 253,150.70      350,000.01      ค่าที�ปรึกษากรรมการ 738,000.00      300,000.00      ดอกเบี �ยจ่ายบริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั 486,027.39      340,438.35      บริษัท เจทีดบับลวิ แอ็ซเซท จํากดั 900,000.02      86,301.37       กรรมการ 7,945.21         17,260.27       

บาท
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ยอดคงเหลอืของสนิทรัพย์และหนี -สนิที#มีสาระสําคญักบับคุคลหรือกิจการที#เกี#ยวข้องกนั ณ วนัที#  31 ธันวาคม 
2558และ 2557 มีดงันี -   
ลูกหนี �การค้าบริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั 177,723.12        216,948.77              เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�นบริษัท ริก้า เจทีดบับลวิ ฮีททรีทเม้นท์ จํากดั 187,394.61        122,194.39              
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั -                    29,726.03                บริษัท จฑุาวรรณ จํากดั -                    29,726.03                กรรมการ 600,000.00        99,000.00                เงนิกู้ ยืมระยะสั �นและดอกเบี �ยค้างจ่ายบริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดัเงินกู้ ยืม -                    6,000,000.00           ดอกเบี �ยค้างจ่าย -                    35,671.23                บริษัท เจทีดบับลวิ แอ็ซเซท จํากดัเงินกู้ ยืม 15,000,000.00   15,000,000.00         ดอกเบี �ยค้างจ่าย -                    86,301.37                

25572558 บาท

 เงนิกู้ยมืระยะสั �นจากกิจการที$เกี$ยวข้องกัน การเพิ�มขึ �นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั �นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนัสําหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธนัวาคม 2558และ 2557 มีดงันี -   
2558 2557ยอดยกมา 21,000,000.00      -                    เพิ�มขึ �น -                       23,500,000.00   ลดลง (6,000,000.00)       (2,500,000.00)    คงเหลอื 15,000,000.00      21,000,000.00   

บาท

บริษัทมีเงินกู้ยมืระยะสั -นจากกิจการที#เกี#ยวข้องกนั โดยการออกตัaวสญัญาใช้เงิน คิดดอกเบี -ยอ้างองิอตัราเงินกู้ยืมสถาบนัการเงิน และไม่มีหลกัประกนั 
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การคํ �าประกัน บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั และ บริษัท จฑุาวรรณ จํากดั ได้ร่วมคํ -าประกนัวงเงินสนิเชื#อของบริษัท โดยคิดผลตอบแทนจากการคํ -าประกนั อตัราร้อยละ 2 ต่อปีของวงเงินสินเชื#อ เมื#อวนัที# 22 กนัยายน 2558 บริษัทที#เกี#ยวข้องกนัทั -งสองแหง่ดงักลา่วได้ถอนการคํ -าประกนัวงเงินสนิเชื#อของบริษัทแล้ว (ดหูมายเหต ุ13) ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคัญ คา่ตอบแทนผู้บริหารสาํคญัสาํหรับปีสิ -นสดุวนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย 
2558 2557ผลประโยชน์ระยะสั น 13,074,780.00     9,620,635.33      ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 246,867.46         209,601.04         รวม 13,321,647.46     9,830,236.37      

บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ที#จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั โดยไมร่วมเงินเดือนและผลประโยชน์ที#เกี#ยวข้องที#จ่ายให้กบักรรมการซึ#งดํารงตําแหนง่เป็นผู้บริหารของบริษัท คา่ตอบแทนกรรมการ สาํหรับปีสิ -นสดุวนัที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จํานวนเงิน 0.41 ล้านบาท และ 0.49 ล้านบาท ตามลาํดบั  ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัท 
 ชื�อ ประเทศ ความสมัพนัธ์บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั ไทย บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั ผู้ ถือหุ้นของบริษัทแและกรรมการร่วมกนับริษัท จฑุาวรรณ จํากดั ไทย บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั ผู้ ถือหุ้นร่วมกนับริษัท อําพน จํากดั ไทย บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั ผู้ ถือหุ้นร่วมกนับริษัท ริก้า เจทีดบับลวิ ฮีททรีทเม้นท์ จํากดั ไทย บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั ผู้ ถือหุ้นร่วมกนับริษัท เจทีดบับลวิ แอ็ซเซท จํากดั ไทย บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั

ลกัษณะความสมัพนัธ์

 หลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 
นโยบายการกําหนดราคามลูค่าการซื �อขายสนิค้าและบริการ ราคาตลาดเทียบเคียงกบัราคาซื �อขายกบับคุคลภายนอก

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ราคาที�ตกลงกนัตามสญัญาดอกเบี �ยจ่าย อ้างอิงอตัราดอกเบี �ยธนาคารพาณิชย์
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5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย 
2558 2557เงินสด 85,730.36           128,455.11        เงินฝากธนาคาร      25,084,979.03     84,837,424.26รวม      25,170,709.39     84,965,879.37

หัก เงินโอนผิดบญัชี                         -     (87,926,236.78)
บวก เบิกใช้เงินโอนผิดบญัชี (ดหูมายเหต ุ14)                         -   9,986,002.72     คงเหลอื 25,170,709.39     7,025,645.31     

บาท

เมื#อวนัที# 25 ธนัวาคม 2557 บริษัทแหง่หนึ#ง (ลกูค้า) ได้โอนเงินผิดบญัชีเข้ามายงับญัชีเงินฝากธนาคารของบริษัท จํานวนเงิน 87.93 ล้านบาท ตอ่มาเมื#อวนัที# 7 มกราคม 2558 บริษัทได้โอนเงินคืนแก่บริษัทดงักลา่วทั -งจํานวน 
 

6. ลูกหนี �การค้าและลูกหนี �อื$น ลกูหนี -การค้าและลกูหนี -อื#น ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย 
2558 2557ลกูหนี �การค้า 45,581,782.10   48,844,113.47   ลกูหนี �อื�นรายได้ค้างรับ -                    253,199.00        ลกูหนี �อื�น 1,353,286.96     1,343,193.04     รวม 1,353,286.96     1,596,392.04     

หัก ค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสญู (455,218.98)       (455,218.98)       ลกูหนี �อื�น - สทุธิ 898,067.98        1,141,173.06     ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น - สทุธิ 46,479,850.08   49,985,286.53   

บาท
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ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  บริษัทมียอดลกูหนี -การค้าคงเหลอื โดยแยกตามจํานวนเดือนที#ค้างชําระได้ดงันี - 
2558 2557ลูกหนี �การค้ายงัไม่ถงึกําหนดชําระ 39,782,438.55   43,508,403.35   เกินกําหนดชําระน้อยกว่า 3 เดือน 5,306,812.77     4,855,037.72     มากกว่า 3 เดือนขึ �นไป 492,530.78        480,672.40        รวม 45,581,782.10   48,844,113.47   

บาท

 
7. สินค้าคงเหลือ สนิค้าคงเหลอื ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  ประกอบด้วย 

2557 2557สนิค้าสําเร็จรูป     22,754,300.73     19,001,911.39งานระหว่างทํา     18,504,914.89     25,573,228.01วตัถดุิบ       2,633,415.39       1,913,071.26อะไหล่       3,962,314.49       3,820,121.64รวม     47,854,945.50     50,308,332.30
หัก ค่าเผื�อมลูค่าสนิค้าลดลง (1,015,543.39) (3,103,719.00)สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ     46,839,402.11     47,204,613.30

บาท

 สาํหรับปีสิ -นสดุวนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  คา่เผื#อมลูคา่สนิค้าลดลงมีรายการเคลื#อนไหว ดงันี -  
2558 2557ยอดยกมา 3,103,719.00     1,222,294.21     

บวก ขาดทนุจากการลดมลูค่าสนิค้า -                    1,881,424.79     
หัก กลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูค่าสนิค้า (2,088,175.61)    -                    ยอดคงเหลอื 1,015,543.39     3,103,719.00     

บาท
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8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื$น สินทรัพย์หมนุเวียนอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  ประกอบด้วย 

2558 2557เงินจ่ายลว่งหน้าค่าสนิค้า 5,270,600.00     11,089,400.00   ภาษีมลูค่าเพิมรอใบกํากบัภาษีและรอเครดิต 1,637,604.90     1,352,133.10     ค่าใช้จ่ายลว่งหน้า 328,930.42        274,455.07        รวม 7,237,135.32     12,715,988.17   

บาท

 
9. เงนิฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  ประกอบด้วย 

 
2558 2557แห่งที� 1 ฝากประจํา การใช้ไฟฟ้า 29.2 2,230,000.00   2,230,000.00    ซื �อวสัดกุ่อสร้างแห่งที� 2 ฝากประจํา เงินกู้ยืม 13 3,750,000.00   3,750,000.00    

รวม 5,980,000.00   5,980,000.00    

บาทสถาบนัการเงิน เงินฝากสถาบนัการเงิน ภาระหลกัประกนั หมายเหตุ
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10. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ รายการเปลี	ยนแปลงของที	ดิน อาคารและอปุกรณ์สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที	 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  สรุปได้ดงันี � 
ที�ดิน อาคารและ เครื�องจกัรและ เครื�องตกแต่งและ ยานพาหนะ สนิทรัพย์ระหวา่ง รวมสว่นปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์โรงงาน เครื�องใช้สํานกังาน ก่อสร้าง

ราคาทุนณ วนัที� 1 มกราคม 2557 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       ซื �อ/โอนเข้า 10,461,488.00         558,852.00              18,685,306.29         484,982.98             420,000.00            545,062.00            31,155,691.27         จําหนา่ย/โอนออก -                          -                          (10,979,127.00)       (76,519.00)              -                         (568,680.00)          (11,624,326.00)       ณ วนัที� 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       ซื �อ/โอนเข้า -                          966,978.00              19,418,056.19         881,027.96             -                         7,785,347.00         29,051,409.15         จําหนา่ย/โอนออก -                          -                          (586,912.00)            (84,505.60)              -                         (6,523,322.00)       (7,194,739.60)         ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 27,902,268.68         86,194,956.86         292,180,985.95       13,432,619.95        2,134,710.09         1,533,100.00         423,378,641.53       
ค่าเสื�อมราคาสะสมณ วนัที� 1 มกราคม 2557 -                          29,159,802.29         146,338,463.81       6,824,350.66          1,081,999.64         -                        183,404,616.40       ค่าเสื�อมราคา -                          2,933,761.72           20,522,503.41         1,956,010.17          176,051.36            -                        25,588,326.66         จําหนา่ย/โอนออก -                          -                          (4,943,972.53)         (73,247.34)              -                         -                        (5,017,219.87)         ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 -                          32,093,564.01         161,916,994.69       8,707,113.49          1,258,051.00         -                        203,975,723.19       ค่าเสื�อมราคา -                          3,008,418.60           21,879,209.79         1,791,385.10          183,704.37            -                        26,862,717.86         ปรับปรุง -                          -                          980,284.22              -                          -                         -                        980,284.22              จําหนา่ย/โอนออก -                          -                          (40,354.37)              (71,746.21)              -                         -                        (112,100.58)            ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 -                          35,101,982.61         184,736,134.33       10,426,752.38        1,441,755.37         -                        231,706,624.69       

บาท

 



 

 110 

 

 

ที�ดิน อาคารและ เครื�องจกัรและ เครื�องตกแต่งและ ยานพาหนะ สนิทรัพย์ระหวา่ง รวมสว่นปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์โรงงาน เครื�องใช้สํานกังาน ก่อสร้างค่าเผื�อการด้อยค่าณ วนัที� 1 มกราคม 2557 -                          -                          3,758,326.63           -                          -                         -                        3,758,326.63           บวก ขาดทนุจากการด้อยค่า -                          -                          361,958.15              -                          -                         -                        361,958.15              จําหนา่ย / โอนออก -                          -                          -                          -                          -                         -                        -                          ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 -                          -                          4,120,284.78           -                          -                         -                        4,120,284.78           บวก ขาดทนุจากการด้อยค่า -                          -                          -                          -                          -                         -                        -                          จําหนา่ย / โอนออก -                          -                          -                          -                          -                         -                        -                          ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 -                          -                          4,120,284.78           -                          -                         -                        4,120,284.78           
มูลค่าสุทธิทางบัญชีภายใต้กรรมสทิธิ"บริษัท          27,902,268.68          53,134,414.85          72,314,236.61           3,224,803.55              239,543.15             271,075.00        157,086,341.84ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน                              -                                -            34,998,325.68              704,180.55              637,115.94                            -            36,339,622.17ณ วนัที� 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       
ภายใต้กรรมสทิธิ"บริษัท          27,902,268.68          51,092,974.25          66,143,531.03           2,902,912.98              398,609.22          1,533,100.00        149,973,396.16ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน -                          -                          37,181,035.81         102,954.59             294,345.50            -                                 37,578,335.90ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 27,902,268.68         51,092,974.25         103,324,566.84       3,005,867.57          692,954.72            1,533,100.00         187,551,732.06       

บาท
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2558 2557ค่าเสื�อมราคาสําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคมแสดงไว้ใน   ต้นทนุขาย 24.99                  23.54                     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1.87                    2.05                    รวม 26.86                  25.59                  
ณ วันที� 31 ธันวาคม 

ล้านบาท

อตัราค่าเช่าต่อเดือนผู้ให้เช่า ระยะเวลา (ล้านบาท) หมายเหตุสญัญาเช่าพื 
นที�และอปุกรณ์ บคุคลภายนอก 2 - 4 ปี 0.02                สญัญาเช่ายานพาหนะ บคุคลภายนอก 1 - 4 ปี 0.33                สญัญาเช่าอปุกรณ์โรงงาน บคุคลภายนอก 3 - 4 ปี 0.09                
 สามารถต่อสญัญาได้เมื�อหมดอายสุญัญา

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558

 ปี 2558 บริษัทได้ทําสญัญาขายและเช่ากลบัคืนเครื�องจกัร มูลค่าตามบญัชี จํานวนเงิน 21.67 ล้านบาท (ปี 2557: 5.97 ล้านบาท) (ดหูมายเหต ุ17) 
 บริษัทได้จดจํานองที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างที�มีอยู่แล้วและที�จะมีขึ 0นในภายหน้า เพื�อใช้เป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน (ดหูมายเหต ุ13 และ 16) 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  ประกอบด้วย 
โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั �ง รวมราคาทุนณ วนัที� 1 มกราคม 2557 4,790,100.00      75,000.00           4,865,100.00    ซื �อ/โอนเข้า -                     162,000.00         162,000.00      จําหน่าย/โอนออก -                     -                     -                   ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 4,790,100.00      237,000.00         5,027,100.00    ซื �อ/โอนเข้า -                     162,000.00         162,000.00      จําหน่าย/โอนออก -                     -                     -                   ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 4,790,100.00      399,000.00         5,189,100.00    ค่าตัดจําหน่ายสะสมณ วนัที� 1 มกราคม 2557 2,014,211.19      -                     2,014,211.19    ค่าตดัจําหน่าย 561,274.58         -                     561,274.58      จําหน่าย/โอนออก -                     -                     -                   ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 2,575,485.77      -                     2,575,485.77    ค่าตดัจําหน่าย 506,244.99         -                     506,244.99      จําหน่าย/โอนออก -                     -                     -                   ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 3,081,730.76      -                     3,081,730.76    มูลค่าสุทธิทางบัญชีภายใต้กรรมสทิธิ�ของบริษัท 1,913,363.92      237,000.00         2,150,363.92    ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 301,250.31         -                     301,250.31      ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 2,214,614.23      237,000.00         2,451,614.23    ภายใต้กรรมสทิธิ�ของบริษัท 1,526,118.54      399,000.00         1,925,118.54    ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 182,250.70         -                     182,250.70      ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 1,708,369.24      399,000.00         2,107,369.24    

บาท
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2558 2557ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม
แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร 0.51                       0.56                       

ล้านบาท

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม ราคาทนุก่อนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสม ได้ตดัจําหน่ายทั 	งจํานวนแล้วแต่ยงัคงใช้งานอยู่ 1.32                       1.19                     
 

12. ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย 
2558 2557

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 10,720,552.43     14,853,717.48     หนี �สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (5,297,009.15)      (3,745,528.33)      สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 5,423,543.28       11,108,189.15     

บาท

 รายการเคลื�อนไหวของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี 0สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที�เกิดขึ 0นในระหวา่งปี มีดงันี 0 
ณ วนัที� กําไร ณ วนัที� กําไร กําไร ณ วนัที�1 มกราคม 2557 (ขาดทนุ) 31 ธันวาคม 2557 (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�น 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีสนิค้าคงเหลอื 188,654.10       (29,451.50)      159,202.60         -                   -             159,202.60         ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 569,558.87       85,611.88       655,170.75         71,715.99         61,542.40  788,429.14         ผลขาดทนุทางภาษียกไป 8,266,330.10    5,773,014.03   14,039,344.13    (4,266,423.44)   -             9,772,920.69      รวม 9,024,543.07    5,829,174.41   14,853,717.48    (4,194,707.45)   61,542.40  10,720,552.43    หนี �สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ (3,412,573.86)   (332,954.47)    (3,745,528.33)     (1,551,480.82)   -             (5,297,009.15)     รวม (3,412,573.86)   (332,954.47)    (3,745,528.33)     (1,551,480.82)   -             (5,297,009.15)     

บาท
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13. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสั "นจากสถาบันการเงนิ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั 0นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  ประกอบด้วย 

2558 2557
เงินเบิกเกินบญัชี       7,404,526.95       4,865,637.62ตั�วสญัญาใช้เงิน     16,000,000.00     31,000,000.00ทรัสต์รีซีท 14,272,066.81   20,833,624.76   รวม 37,676,593.76   56,699,262.38   

บาท

 วงเงินสนิเชื�อจากสถาบนัการเงิน ประกอบด้วย สถาบนั อตัราดอกเบี �ยการเงิน ประเภทสินเชื�อ 2558 2557  (ร้อยละต่อปี) หลกัประกันแห่งที� 1 เงินเบิกเกินบญัชี 10.00  10.00  MOR บริษัทได้จดจํานองที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างตั%วสญัญาใช้เงิน 16.00  16.00  MLR ที�มอียู่แล้วและที�จะมขีึ �นในภายหน้าเพื�อใช้เป็นหลกัประกัน ตลอดจนผลประโยชน์จากการทําประกันอคัคีภยัสิ�งปลกูสร้างเพื�อเป็นหลกัประกันสินเชื�อดงักล่าวแห่งที� 2 เงินเบิกเกินบญัชี -      5.00    MOR จํานําสิทธิในการรับเงินตามบญัชีเงินฝากและ/
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต 15.00  30.00  MLR, SIBOR หรือ ตั%วแลกเงินในสดัส่วนร้อยละ 25 สําหรับ/ทรัสต์รีซีท วงเงินตั%วสญัญาใช้เงิน /หนงัสือคํ �าประกันตั%วสญัญาใช้เงิน -      15.00  MLR

วงเงิน(ล้านบาท)

 ในปี 2558 บริษัทได้ขอลดวงเงินสนิเชื�อกบัสถาบนัการเงินแห่งที� 2 พร้อมทั 0งไถ่ถอนที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างที�มีอยู่แล้วและที�จะมีขึ 0นในภายหน้า (ดหูมายเหต ุ10) และถอนการคํ 0าประกนัของบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั 2 แห่ง (ดหูมายเหต ุ4) 
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14. เจ้าหนี "การค้าและเจ้าหนี "อื'น เจ้าหนี 0การค้าและเจ้าหนี 0อื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  ประกอบด้วย 

2558 2557
เจ้าหนี �การค้า      51,252,454.81      57,449,947.63เจ้าหนี �อื�น      ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      10,808,120.48        9,136,618.70      เบิกใช้เงินโอนผิดบญัชี (ดหูมายเหต ุ5)                         -          9,986,002.72      เจ้าหนี �อื�น        1,660,093.49        1,283,721.67รวม 12,468,213.97     20,406,343.09     
รวมทั �งหมด 63,720,668.78     77,856,290.72     

บาท

 
15. หนี "สินส่วนที'ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ'งปี หนี 0สนิสว่นที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  ประกอบด้วย 

หมายเหตุ 2558 2557เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 16        2,799,999.96      12,430,037.81หนี �สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 17        8,122,562.45        8,675,288.11รวม 10,922,562.41    21,105,325.92    

บาท

 
16. เงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  ประกอบด้วย 

2558 2557เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 4,164,745.15    16,603,902.28    
หัก สว่นที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี (2,799,999.96)   (12,430,037.81)   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     1,364,745.19        4,173,864.47

บาท
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 รายละเอียดเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน มีรายละเอียดดงันี 0 วงเงิน อ้างอิงอตัราดอกเบี �ยเจ้าหนี � (ล้านบาท) 2558 2557 ระยะเวลา (ร้อยละต่อปี) การชําระหนี �ธนาคาร        14.00          -         3.36 พ.ย. 2553 - ต.ค. 2558 MLR เงินต้นพร้อมดอกเบี �ยรายเดือน ๆ ละ 0.29 ล้านบาท เริ�มชําระเดือนที� 7 นบัตั �งแต่การเบกิเงินกู้ยืมงวดแรก
ธนาคาร        26.00          -         6.33 พ.ย. 2553 - ต.ค. 2558 MLR เงินต้นพร้อมดอกเบี �ยรายเดือน ๆ ละ 0.54 ล้านบาท เริ�มชําระเดือนที� 7 นบัตั �งแต่การเบกิเงินกู้ยืมงวดแรก
ธนาคาร        14.00      4.16       6.91 ก.ค. 2555 - มิ.ย. 2560 MLR เงินต้นพร้อมดอกเบี �ยรายเดือน ๆ ละ 0.23 ล้านบาท เริ�มชําระเดือนที� 7 นบัตั �งแต่การเบกิเงินกู้ยืมงวดแรก

รวม      4.16     16.60

มูลหนี � (ล้านบาท)

 การเพิ�มขึ 0นและลดลงของเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงินสาํหรับปีสิ 0นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  มีดงันี 0 
2558 2557ยอดยกมา       16,603,902.28        28,580,979.44เพิ�มขึ �น -                      -                       ลดลง (12,439,157.13)    (11,977,077.16)     ยอดคงเหลอื 4,164,745.15       16,603,902.28      

บาท

 บริษัทได้จดจํานองที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างที�มีอยูแ่ล้วในขณะทําสญัญาและที�จะมีขึ 0นตอ่ไปในภายหน้า (ดหูมายเหต ุ10) ตลอดจนผลประโยชน์จากการทําประกนัอคัคีภยัสิ�งปลกูสร้างเพื�อใช้เป็นหลกัประกนัสนิเชื�อดงักลา่ว 
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17. หนี "สินภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ  หนี 0สนิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  ประกอบด้วย บาท

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี �ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั �นตํ�า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี �ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั �นตํ�าสญัญาเช่าการเงิน1        2,227,606.49 290,476.86         2,518,083.35             2,615,522.34 109,931.54           2,725,453.88      2 - 5 4,038,609.23      207,256.02         4,245,865.25      270,869.88         54,696.88             325,566.76         6,266,215.72      497,732.88         6,763,948.60      2,886,392.22      164,628.42           3,051,020.64      สญัญาขายและเช่ากลบัคืน1        5,894,955.96 560,078.66         6,455,034.62             6,059,765.77 389,368.19           6,449,133.96      2 - 5 4,199,884.20      194,743.13         4,394,627.33      2,660,236.68      81,439.30             2,741,675.98      10,094,840.16    754,821.79         10,849,661.95    8,720,002.45      470,807.49           9,190,809.94      รวม 1        8,122,562.45          850,555.52       8,973,117.97        8,675,288.11            499,299.73        9,174,587.842 - 5        8,238,493.43          401,999.15       8,640,492.58        2,931,106.56            136,136.18        3,067,242.7416,361,055.88    1,252,554.67      17,613,610.55    11,606,394.67    635,435.91           12,241,830.58    

2558 2557

  บริษัทได้ทําสญัญาเช่าการเงิน เพื�อซื 0อเครื�องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์สํานกังาน  กําหนดการผ่อนชําระเป็นรายเดือนๆ ละ 0.86 ล้านบาท (ปี 2557: 1.14 ล้านบาท) หนี 0สนิสว่นที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี จํานวนเงิน 7.80 ล้านบาท (ปี 2557: 8.68  ล้านบาท) แสดงภายใต้หนี 0สนิหมนุเวียน ในปี 2558 บริษัทได้ทําสญัญาขายและเช่ากลบัคืนเครื�องจกัร มลูค่าตามสญัญาเช่าการเงิน จํานวนเงิน 15.26 ล้านบาท (ปี 2557: 6.36 ล้านบาท) 
18. หนี "สินหมุนเวียนอื'น หนี 0สนิหมนุเวียนอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  ประกอบด้วย 

2558 2557เงินรับลว่งหน้า 9,230,280.00        19,279,980.00      ภาษีเงินได้หกั ณ ที�จ่ายค้างจ่าย 1,059,629.11        1,110,283.47        รายได้รับลว่งหน้า 416,194.78           416,194.78           รวม 10,706,103.89      20,806,458.25      

บาท
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19. ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน การเปลี�ยนแปลงมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน สําหรับปีสิ 0นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557  มีดงันี 0 

2558 2557โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน ณ วนัที� 1 มกราคม 2,991,186.20   2,847,794.36   สว่นที�รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ :    ต้นทนุบริการปัจจบุนั 486,915.47      112,473.67         ต้นทนุดอกเบี 'ย 156,332.05      30,918.17       สว่นที�รับรู้ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น :    ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย 307,712.00      -                  ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 3,942,145.72   2,991,186.20   

บาท

 บริษัทกําหนดโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ�งให้สิทธิแก่พนกังานที�เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที�กําหนด เช่น 10 ปีขึ 0นไป ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าอตัราเงินเดือนเดือนสดุท้าย 300 วนั หรือ 10 เดือน ข้อสมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�สําคญั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 (แสดงด้วยคา่เฉลี�ยถ่วงนํ 0าหนกั) มีดงันี 0 พนกังานรายเดือน พนกังานรายวนั
 อตัราคิดลด (ร้อยละ) 4.30                     4.11                     เงินเดือนในอนาคตที�เพิ�มขึ �น (ร้อยละ) 5.00                     5.00                     อตัราการลาออก (ร้อยละ) 0.00 - 30.00 0.00 - 50.00เกษียณอายุ 60 ปี 60 ปีอตัรามรณะอตัราการทพุพลภาพ ร้อยละ 10 ของอตัรามรณะตารางมรณะปี 2551
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ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 สรุปได้ดงันี 0 
เพิ�มขึ �น ลดลง 

อตัราคิดลด (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) (318,088.00)     374,541.00     อตัราการขึ �นเงินเดือน (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) 455,661.00      (392,035.00)    
อตัราการลาออก (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) (265,631.00)     326,101.00     

บาท

 
20. ทุนเรือนหุ้น ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น เมื�อวนัที� 9 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนมุตัิ ดงัตอ่ไปนี 0 

20.1 อนมุตัิเพิ�มทนุจดทะเบียนจากเดิม จํานวนเงิน 113 ล้านบาท เป็นจํานวนเงิน 150.34 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม ่จํานวน 74.68 ล้านหุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
20.2 อนมุตัิให้จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี 0 

- จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ จํานวนไม่เกิน 74.09 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอตัรา 3 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1  หุ้นสามญัใหมใ่นราคาหุ้นละ 0.75 บาท  
- จัดสรรหุ้ นเพิ�มทุน จํานวนไม่เกิน 0.59 ล้านหุ้ น เพื�อเตรียมไว้สําหรับรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื 0อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทเสนอขายแก่กรรมการและพนกังานของบริษัท (ESOP) ทั 0งนี 0ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบคุคลที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอํานาจในการพิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี�ยนแปลง กําหนดวนัและเวลาที�เสนอขาย และรายละเอียดอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุดงักลา่ว  บริษัทได้จดทะเบียนเพิ�มทนุจดทะเบียนดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื�อวนัที� 17 กรกฎาคม 2558 บริษัทจะปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื 0อหุ้ นสามัญของบริษัทที�เสนอขายแก่กรรมการและพนกังานของบริษัท (ESOP) (ดหูมายเหต ุ21)  

20.3 บริษัทเปิดจองซื 0อหุ้นและชําระเงินในระหวา่งวนัที� 3 - 7 สงิหาคม 2558 โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.75 บาท และเมื�อวันที� 17 สิงหาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ จากการรับชําระเงินเพิ�มทนุหุ้นสามญัดงักลา่วจากเดิมจํานวนเงิน 111.14 ล้านบาท เป็นจํานวนเงิน 148.19 ล้านบาท 
 

21. ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
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เมื�อวนัที� 9 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื 0อหุ้นสามญั (Employee Stock Option Plan: ESOP) จํานวน 6,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท โดยรายละเอียดของใบสําคญัแสดงสทิธิมีดงันี 0 ประเภทของใบสาํคญัแสดงสทิธิ   :  ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื 0อหุ้นสามญัของบริษัทเพื�อจัดสรรให้แก่กรรมการและ พนกังานของบริษัท ชนิด  :  ระบชืุ�อผู้ ถือและไมส่ามารถโอนเปลี�ยนมือได้ อายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ  :  5 ปี นบัตั 0งแตว่นัที�ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ จํานวนที�ออกและเสนอขาย  :  6,000,000 หนว่ย ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  :  หนว่ยละ 0 บาท อตัราการใช้สทิธิ  :  อตัราสว่นการใช้สทิธิเดิม 1:1 (1 ใบสาํคญัแสดงสทิธิซื 0อหุ้นสามญัได้ 1     หุ้น) เป็นอตัราสว่นการใช้สทิธิใหม ่1:1.16 ( 1 ใบสาํคญัแสดงสทิธิซื 0อหุ้นสามญัได้ 1.16 หุ้น) (เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�กําหนด) ราคาการใช้สทิธิ  : 0.50 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�กําหนด) ระยะเวลาการใช้สทิธิ  : ครั 0งที� 1 3 วนัหลงัจากวนัที�บริษัทออกใบสาํคญัแสดงสทิธิครบ 0.5 ปี ใช้สิทธิได้ร้อยละ 25 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที�ได้รับการจดัสรร ครั 0งที� 2  3 วนัหลงัจากวนัที�บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ 1 ปี ใช้สิทธิได้ร้อยละ 25 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที�ได้รับการจดัสรร  ครั 0งที� 3  3 วนัหลงัจากวนัที�บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ 1.5 ปี ใช้สิทธิได้ร้อยละ 50 ของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้รับการจดัสรร  ครั 0งที� 4  3 วนัหลงัจากวนัที�บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ 2 ปี ใช้สิทธิได้ร้อยละ 50 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที�ได้รับการจดัสรร ครั 0งที� 5  3 วนัหลงัจากวนัที�บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ 2.5 ปี ใช้สิทธิได้ร้อยละ 75 ของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้รับการจดัสรร ครั 0งที� 6  3 วนัหลงัจากวนัที�บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ 3 ปี ใช้สิทธิได้ร้อยละ 75 ของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้รับการจดัสรร 
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ครั 0งที� 7  3 วนัหลงัจากวนัที�บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ 3.5 ปี ใช้สิทธิได้ทั 0งหมดของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที�ได้รับการจดัสรร ครั 0งที� 8  3 วนัหลงัจากวนัที�บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ 4  ปี ใช้สทิธิได้ทั 0งหมดของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้รับการจดัสรร ครั 0งที� 9  3 วนัหลงัจากวนัที�บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ 4.5 ปี ใช้สิทธิได้ทั 0งหมดของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที�ได้รับการจดัสรร ครั 0งที� 10  7 วนัก่อนวนัที�บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ 5 ปี ใช้สทิธิทั 0งหมดของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้รับจากการจดัสรร ระยะเวลาการใช้สิทธิครั 0งสดุท้าย               :  วนัที� 2 - 8 พฤษภาคม 2561  ณ วนัที � 31 ธันวาคม 2558 ใบสําคญัแสดงสิทธิที �ยงัไม่ได้ใช้สิทธิ คงเหลือ จํานวน 1.33 ล้านหน่วย (ปี 2557:2.60 ล้านหน่วย) รายการเคลื�อนไหวในปี 2558 และ 2557 ของใบสําคญัแสดงสิทธิและมลูค่ายตุิธรรมของใบสําคญัแสดงสิทธิ มีดงันี 0 
มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายตุิธรรม

บาท บาทณ วนัที� 1 มกราคม 2,600,542          7,367,335.49 4,560,217          5,882,679.93   ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 389,632             1,103,827.46 -                    -                  ใช้ใบสําคญัแสดงสทิธิ (1,438,400) (4,074,987.20) (1,552,375) (2,002,628.25)ยกเลกิใบสําคญัแสดงสทิธิ (219,862) (622,869.05) (407,300) (525,352.50)ณ วนัที� 31 ธันวาคม 1,331,912          3,773,306.70 2,600,542          3,354,699.18   

2558 2557
จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิ จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิ

 บริษัทได้ออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจากการใช้สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังาน  (ดหูมายเหต ุ21) โดยมีรายละเอียด ดงันี 0 
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วนัที� * เดิม ใหม่
28 พฤษภาคม 2557 170,950                   110.36               110.48               14 พฤศจิกายน 2557 1,381,425                110.48               111.14               24 พฤศจิกายน 2558 1,438,400                148.19               148.90               

ทนุชําระแล้ว(ล้านบาท)จํานวนหุ้นสามญั   เพิ�มทนุ(หุ้น)

   * วนัที�จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ 
 

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ คา่ใช้จ่ายตามลกัษณะที�สาํคญัสาํหรับปีสิ 0นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  ประกอบด้วย 
2558 2557การเปลี�ยนแปลงในสนิค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา 3,315,923.78         (6,955,741.58)        ค่าจ้างผลิต 101,677,323.72     83,686,303.71       วตัถดุิบและวสัดสุิ !นเปลอืงใช้ไป 144,062,213.90     135,581,886.98     ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังาน 96,946,042.31       90,217,855.31       ค่าเช่าและค่าบริการพื !นที� 5,803,006.76         5,925,367.33         ค่าเสื�อมราคาและตดัจําหน่าย 27,368,962.84       26,149,601.24       ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ -                        361,958.15            ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 6,246,419.67         5,452,089.02         ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3,360,054.69         4,031,441.96         ค่าสาธารณปูโภค 16,643,155.05       15,943,978.48       

บาท

 

 
23. ต้นทุนทางการเงนิ ต้นทนุทางการเงินสาํหรับปีสิ 0นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  ประกอบด้วย 

2558 2557ดอกเบี �ยจ่าย 5,370,482.26      7,028,340.65      ค่าธรรมเนียม 1,900,284.01      1,001,386.15      รวม 7,270,766.27      8,029,726.80      

บาท
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24. ภาษีเงนิได้ ภาษีเงินได้นิติบคุคลของบริษัทสาํหรับปีสิ 0นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  คํานวณขึ 0นในอตัราที�กําหนดโดยกรมสรรพากรจากกําไรทางบญัชีหลงัปรับปรุงเงื�อนไขบางประการตามที�ระบุในประมวลรัษฎากร บริษัทบนัทกึภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นคา่ใช้จ่ายทั 0งจํานวนในแต่ละปีบญัชีและบนัทึกภาระสว่นที�ค้างจ่ายเป็นหนี 0สินในงบแสดงฐานะการเงิน 
 การลดภาษีเงนิได้นิติบุคคล พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัราและยกเว้นรัษฎากร ฉบบัที� 530 พ.ศ.2554 ลงวนัที� 14 ธันวาคม 2554 ให้ปรับลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลจากอตัราร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิ เป็นอตัราร้อยละ 23 ของกําไรสทุธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีแรกที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม  2555 และอตัราร้อยละ 20 ของกําไรสทุธิสาํหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมาที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัรารัษฎากร ฉบบัที� 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัที� 3 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นอตัราร้อยละ 20 ของกําไรสทุธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2558 แตไ่มเ่กินวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 รายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ที�รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุสาํหรับปีสิ 0นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  มีดงันี 0 

2558 2557ภาษีเงนิได้ปัจจบุันสําหรับปีปัจจบุนั -                   -                  ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีการเปลี�ยนแปลงผลแตกต่างชั�วคราว (5,746,188.27)   5,496,219.94  
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (5,746,188.27)   5,496,219.94  

บาท

 ภาษีเงินได้ที�รับรู้ในกําไรเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปีสิ 0นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี 0 บาทภารผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 61,542.40        
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การกระทบยอดเพื�อหาอตัราภาษีที�แท้จริง
อตัราภาษี อตัราภาษี(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 2,618,810.50    (21,902,225.09)   
จํานวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (523,762.10)      20 4,380,445.02       รายจ่ายที�ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี (20,553.59)        1,181,044.55       ค่าใช้จ่ายที�มีสทิธิหกัได้เพิ�มขึ #น 3,465,218.30    1,095,674.88       ผลขาดทนุปีปัจจบุนั (2,920,902.61)   (6,657,164.45)     ภาษีเงินได้สําหรับปีปัจจบุนั -                    -                    -                    -                      การเปลี�ยนแปลงผลแตกต่างชั�วคราว (5,746,188.27)   5,496,219.94       รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 25 (5,746,188.27)   25 5,496,219.94       

2558 2557

 
25. สาํรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรองนี 0จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
26. กองทุนสาํรองเลี "ยงชีพ บริษัทและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตั 0งกองทนุสาํรองเลี 0ยงชีพตามพระราชบญัญตักิองทนุสาํรองเลี 0ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ�งประกอบด้วยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมและเงินที�บริษัทจ่ายสมทบให้ ในปัจจบุนักองทนุสาํรองเลี 0ยงชีพนี 0บริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) กองทนุสาํรองเลี 0ยงชีพนี 0ได้จดทะเบียนเป็นกองทนุสาํรองเลี 0ยงชีพตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทนุโดยผู้จดัการกองทนุที�ได้รับอนญุาต 
27. สิทธิที'ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน บริษัทได้รับการสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ในการผลิตชิ 0นสว่นโลหะ ที�ทําจากโลหะฉีดขึ 0นรูป สทิธิและประโยชน์ตามบตัรสง่เสริมที�คงเหลอื โดยได้รับสทิธิประโยชน์หลกั ๆ ดงันี 0 

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับเครื�องจกัรตามที�คณะกรรมการอนมุตัิ ที�นําเข้ามาภายในวนัที� 26 กรกฎาคม  2556 
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที�ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี  
- ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที�ได้รับการส่งเสริมซึ�งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรวม คํานวณเพื�อเสยีภาษีเงินได้ 
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- ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัตั 0งแตว่นัที�เริ�มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั 0น 
- ได้รับอนญุาตให้หกัเงินลงทนุในการติดตั 0งหรือก่อสร้างสิ�งอํานวยความสะดวกร้อยละยี�สิบห้าของเงินลงทนุ นอกเหนือไปจากการหกัคา่เสื�อมราคา ในฐานะที�ได้รับการสง่เสริม  บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามเงื�อนไขตา่ง ๆ ที�ระบไุว้ในบตัรสง่เสริม รายได้แยกตามสว่นงานธุรกิจที�ได้รับการสง่เสริมการลงทนุและไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ สาํหรับปีสิ 0นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  ประกอบด้วย 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวมธุรกิจที	ได้รับการสง่เสริม 378,074,299.43   4,114,868.40     382,189,167.83   269,647,936.07   125,606.50        269,773,542.57   ธุรกิจที	ไม่ได้รับการส่งเสริม 28,438,000.00     9,878,130.42     38,316,130.42     76,298,255.46     10,816,000.00   87,114,255.46     รวม 406,512,299.43   13,992,998.82   420,505,298.25   345,946,191.53   10,941,606.50   356,887,798.03   

บาท
2558 2557

 
28. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน ข้อมลูสว่นงานดําเนินงานสอดคล้องกบัรายงานภายในสําหรับใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัสว่นงานและประเมินผลการดําเนินงานของสว่นงานของผู้มีอํานาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการดําเนินงานของบริษัท คือ กรรมการบริษัท บริษัทดําเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการผลติและจําหนา่ยผลิตภณัฑ์โลหะและชิ 0นสว่นโลหะ ดงันั 0น บริษัทมีสว่นงานธุรกิจเพียงสว่นงานเดียว บริษัทมีสว่นงานทางภมูิศาสตร์ทั 0งในประเทศและในตา่งประเทศ โดยยอดขายสทุธิในประเทศและต่างประเทศต่อยอดขายสทุธิรวม สาํหรับปีสิ 0นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  มีดงันี 0 

2558 2557ยอดขายสทุธิในประเทศ 96.67           95.79           ยอดขายสทุธิต่างประเทศ 3.33            4.21            

ร้อยละต่อยอดขายสทุธิรวม

 
29. ภาระผูกพัน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีภาระผกูพนั ดงัตอ่ไปนี 0 

29.1 ภาระผกูพนัที�ต้องจ่ายตามสญัญา ดงัตอ่ไปนี 0 
29.1.1 เช่าทรัพย์สนิกบับริษัทอื�น อตัราคา่เช่าเดือนละ 0.44 ล้านบาท 
29.1.2 ว่าจ้างที�ปรึกษากบับริษัทอื�น มลูค่าคงเหลือ 6.89 ล้านบาท และอตัราค่าบริการเดือนละ 0.01 ล้านบาท  
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29.1.3 วา่จ้างบริการกบับคุคลและบริษัทอื�น อตัราคา่บริการเดือนละ 0.08 ล้านบาท 
29.1.4 สญัญาซื 0อเครื�องจกัร มลูคา่คงเหลอื 0.96 ล้านบาท 

29.2 หนงัสือคํ 0าประกนัที�ออกโดยธนาคารเพื�อใช้ในการคํ 0าประกนัการใช้ไฟฟ้าและการชําระค่าวสัดุก่อสร้าง จํานวนเงิน 2.23  ล้านบาท (ดหูมายเหต ุ9) 
30. การเปิดเผยเกี'ยวกับเครื'องมือทางการเงนิ บริษัทไมม่ีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที�เป็นตราสารอนพุนัธ์เพื�อการเก็งกําไรหรือการค้า 

30.1 การบริหารจัดการทุน นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มั�นคงเพื�อรักษานกัลงทุน เจ้าหนี 0และความเชื�อมั�นของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากบัดแูลผลตอบแทนของเงินทนุ ซึ�งบริษัทพิจารณาจากสดัสว่นของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น อีกทั 0งยงักํากบัดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั 
30.2 นโยบายการบัญช ีรายละเอียดของนโยบายการบญัชีที�สําคญัและวิธีปฏิบตัิทางบญัชี การจดัประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี 0สนิทางการเงินรวมถึงการวดัมลูคา่ การรับรู้รายได้ และคา่ใช้จ่ายได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตขุ้อ 3 ความเสี�ยงเกี�ยวกบัเครื�องมือทางการเงินที�มีสาระสาํคญัของบริษัท สรุปได้ดงัตอ่ไปนี 0 

30.2.1 ความเสี'ยงด้านอัตราดอกเบี "ย ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี 0ยเกิดขึ 0นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี 0ยในตลาดในอนาคต ซึ�งจะส่งผลกระทบต่อผลดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี 0ยเนื�องจากมีเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร และหนี 0สินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน เนื�องจากสินทรัพย์และหนี 0สินทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี 0ยที�ปรับขึ 0นลงตามอตัราตลาด  บริษัทจึงมิได้ทําสญัญาป้องกนัความเสี�ยงไว้ 
30.2.2 ความเสี'ยงจากอัตราแลกเปลี'ยน บริษัทมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ�งเกิดจากการซื 0อสินค้าและการขายสินค้าที�เป็นเงินตราต่างประเทศ  อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเชื�อว่าบริษัทไม่มีความเสี�ยงในอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�เป็นสาระสําคญั ดังนั 0น บริษัทจึงไม่ได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพื�อป้องกนัความเสี�ยงของสนิทรัพย์และหนี 0สนิทางการเงินดงักลา่ว 
30.2.3 ความเสี'ยงด้านการให้สินเชื'อที'เกี'ยวเนื'องกับลูกหนี "การค้า บริษัทมีนโยบายป้องกนัความเสี�ยงด้านสนิเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลกูหนี 0การค้า โดยบริษัทมีนโยบายการให้สินเชื�อที�ระมดัระวงัและการกําหนดวิธีการชําระเงินจากการขายสินค้าและการให้บริการ ดงันั 0น บริษัทจึงคาดวา่จะไมไ่ด้รับความเสยีหายจากการเรียกชําระหนี 0จากลกูหนี 0เหลา่นั 0นเกินกวา่จํานวนที�ได้ตั 0งคา่เผื�อหนี 0สงสยัจะสญูแล้ว 

30.3 มูลค่ายุติธรรม เนื�องจากสินทรัพย์ทางการเงินโดยสว่นใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนี 0การค้าและลกูหนี 0อื�น ซึ�งมีการให้สนิเชื�อระยะสั 0น และหนี 0สินทางการเงิน โดยสว่นใหญ่เป็นเจ้าหนี 0การค้าและเจ้าหนี 0
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อื�น เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมจากจากธนาคาร และหนี 0สินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน ซึ�งมีอัตราดอกเบี 0ยใกล้เคียงกบัอตัราในตลาด จึงทําให้ราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์และหนี 0สนิทางการเงินดงักลา่วไมแ่ตกตา่งกบัมลูคา่ยตุิธรรมอยา่งเป็นสาระสาํคญั 
31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื�อวันที� 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติให้นําสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัมาล้างขาดทุนสะสม โดยพิจารณาจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 
32. การอนุมัติงบการเงนิ  งบการเงินนี 0ได้รับอนมุตัิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื�อวนัที� 24 กมุภาพนัธ์ 2559 
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16. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
16.1 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอ คณะกรรมการและผู้ถอืหุ้น บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ "ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ 0ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึ�งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ 0นสดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและหมายเหตเุรื�องอื�น ๆ ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหลา่นี 0โดยถกูต้องตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคมุภายในที�ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื�อให้สามารถจดัทํางบการเงินที�ปราศจากการแสดงข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญช ีข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ�งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื�อให้ได้มาซึ�งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกบัจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที�เลือกใช้ขึ 0นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึ�งรวมถึงการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี�ยงดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในที�เกี�ยวข้องกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามที�ควรของกิจการ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพื�อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีที�จัดทําขึ 0นโดยผู้บริหาร รวมทั 0งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเห็น ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินข้างต้นนี 0แสดงฐานะการเงินของ บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ 0ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีสิ 0นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 (นายไกรสิทธิ_  ศิลปมงคลกุล)  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 9429  บริษัท พีวี ออดิท จํากดั กรุงเทพฯ 24 กมุภาพนัธ์ 2559  
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16.2. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน   16.2.1. งบการเงนิ 
    (ก) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบัญชีที'สาํคัญ    รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตประจําปี 2556 ถึงปี 2558 สามารถสรุปได้ดงันี 0 รายงานผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัท งวดบัญชีปี 2556 สิ 0นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 ซึ�งตรวจสอบโดย บริษัท  เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั โดยนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 
4917 ซึ�งเป็นผู้สอบบญัชีที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน โดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป รายงานผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัท งวดบัญชีปี 2557 สิ 0นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ซึ�งตรวจสอบโดย บริษัท   พีวี ออดิท จํากดั โดยนายไกรสิทธิ_ ศิลปมงคงกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 9429 ซึ�งเป็นผู้สอบบญัชีที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไข โดยมีการเน้นข้อมูลและเหตกุารณ์เกี�ยวกบัการนํามาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 เรื�อง ภาษีเงินได้มาถือปฏิบตัิ ตามรายงานลงวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 
2557 รายงานผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัท งวดบัญชีปี 2558 สิ 0นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 ซึ�งตรวจสอบโดย บริษัท   พีวี ออดิท จํากดั โดยนายไกรสิทธิ_ ศิลปมงคงกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 9429 ซึ�งเป็นผู้สอบบญัชีที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไข ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงาน และ กระแสเงินสด สาํหรับปีสิ 0นสดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 (ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

        (หน่วย : ล้านบาท) 
สรุปรายการ งบแสดงฐานะทางการเงนิ   

ตรวจสอบแล้ว สิ �นสุด 31 ธ.ค. 56 สิ �นสุด 31 ธ.ค. 57 สิ �นสุด 31 ธ.ค. 58 จํานวน % จํานวน %  จํานวน  % เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 20.88 6.12% 7.03 2.10% 25.17 7.56% ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น 51.60 15.11% 49.99 14.92%      46.48  13.97 สนิค้าคงเหลือ 41.16 12.06% 47.20 14.09%      46.84  14.07% สนิทรัพย์หมนุเวียนอื�น 10.35 3.03% 12.71 3.79%      7.24  2.17% รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 123.99 36.32% 116.93 34.91%   125.73  37.78% เงินฝากสถาบนัการเงินตดิภาระหลกัประกนั 5.98 1.75% 5.98 1.79%        5.98  1.79% ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 194.83 57.07% 193.43 57.74%    187.55  56.35% สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 2.85 0.83% 2.45 0.73%        2.11  0.63% สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 5.61 1.64% 11.11 3.32%       5.42  1.63% สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�น 8.14 2.38% 5.09 1.52%        6.03  1.81% รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 217.41 63.68% 218.06 65.09%   207.09  62.22% รวมสินทรัพย์ 341.40 100.00%   334.99  100.00%   332.82  100.00% เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน 61.07 17.89% 56.70 16.93%      37.68  11.32% เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น 80.36 23.54% 77.86 23.24%      63.72  19.15% 
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สรุปรายการ งบแสดงฐานะทางการเงนิ   
ตรวจสอบแล้ว สิ �นสุด 31 ธ.ค. 56 สิ �นสุด 31 ธ.ค. 57 สิ �นสุด 31 ธ.ค. 58 จํานวน % จํานวน %  จํานวน  % หนี �สนิสว่นที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 23.49 6.88% 21.10 6.30%      10.92  3.28% เงินกู้ ยืมระยะสั �นจากบคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้อง     21.00  6.27%      15.00  4.51% หนี �สนิหมุนเวียนอื�น 8.19 2.40% 20.81 6.21%      10.71  3.22% รวมหนี �สินหมุนเวียน 173.11 50.71% 197.47 58.95%    138.03  41.47% เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16.62 4.87% 4.17 1.24%        1.36  0.41% หนี �สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงินระยะยาว 7.86 2.30% 2.93 0.87%        8.24  2.48% หนี �สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   - -  -  - ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2.85 0.83% 2.99 0.89%        3.94 1.18% รวมหนี �สินไม่หมุนเวียน 27.33 8.01% 10.09 3.01%     13.55  4.07% รวมหนี �สิน 200.44 58.71% 207.56 61.69%   151.57  45.54% ทนุจดทะเบียน 113 33.10% 113 33.73%    150.34  45.17% ทนุที�ออกและชําระแล้ว 110.36 32.33% 111.14 33.18% 148.90  44.74% สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 30.98  9.07%  32.40 9.67% 52.87 15.89% ใบสําคญัแสดงสทิธิ 0.48  0.14%  1.15 0.34% 0.11  0.03% สํารองตามกฎหมาย 2.22-   0.65%-   2.22 0.66%% 2.22  0.67% กําไรสะสมที�ยงัไม่ได้จดัสรร -3.08-   -0.90%-   -19.48 -5.82% -22.85  -6.87% รวมส่วนของเจ้าของ 140.96 41.29% 127.43 38.04%   181.24  54.46% รวมหนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 341.40 100%   334.99  100.00%   332.82  100.00% 

 
   (หน่วย : ล้านบาท) 

  ตรวจสอบแล้ว  สรุปรายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
  จํานวน % จํานวน % จํานวน % รายได้จากการขายและบริการ 403.44 100% 356.89 100%    420.51  100.00% ต้นทนุขายและบริการ -368.12 -91.25% -321.50 -90.08% - 352.44  -83.81% กําไรขั �นต้น 35.31 8.75% 35.39 9.92%     68.06  16.19% คา่ใช้จ่ายในการขาย -6.41 -1.59% -7.26 -2.03 - 7.17  -1.71% คา่ใช้จ่ายในการบริหาร -49.35 -12.23% -49.61 -13.90% -  57.45  -13.66% กําไรจากการดาํเนินงาน -20.45 -5.07% -21.48 -6.02% 3.44  0.82% รายได้อื�น 7.56 1.87% 7.61 2.13%        6.45  1.53% ต้นทนุทางการเงิน -8.16 -2.02% -8.03 -2.25 - 7.27  -1.73% กําไรก่อนภาษีเงนิได้ -21.05 -5.22% -21.90 -6.14% 2.62  0.62% ภาษีเงินได้ 6.47 1.60% 5.50 1.54%       -5.75  -1.37% กําไรสําหรับงวด -14.58 -3.61% -16.40 -4.60% - 3.13  -0.74% กําไรเบ็ดเสร็จอื�น -   -   -   -    -    - 
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  ตรวจสอบแล้ว  สรุปรายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
  จํานวน % จํานวน % จํานวน % กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -14.58 -3.61% -16.40 -4.60% - 3.13  -0.74% กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน   

  
  

  
  

  จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกั (หุ้น) 205,204,374  221,004,298  252,325,969  กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น)             -0.07  -0.074 -0.012 ที�มลูคา่ที�ตราไว้ 0.50 บาท/หุ้น              0.50         0.50              0.50  
  
 

       (หน่วย: ล้านบาท) 
สรุปรายการงบกระแสเงนิสด  ตรวจสอบแล้ว  

 ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       กําไรก่อนภาษีเงินได้         -21.05  - 21.90  2.62  ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงนิได้เป็นเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน       คา่เสื�อมราคาและตดัจําหน่าย       26.37         26.15        27.37  ขาดทนุ (กําไร) จากการตดัจําหน่ายสนิทรัพย์          0.13          -0.38  0.99  หนี �สงสยัจะสญู            -                  -   ขาดทนุ (กําไร) จากการตีมลูคา่สนิค้าลดลง          -6.65  1.88           -2.09  
      ขาดทนุ (กําไร) จากการด้อยคา่สนิทรัพย์           2.09            0.36  -           ประมาณการหนี �สนิผลประโยชน์พนกังาน          1.21           0.14           0.64 คา่ใช้จ่ายจากการให้ใบสําคญัแสดงสทิธิ  0.48              0.67            1.27  
     ดอกเบี �ยรับ -0.18  - 0.14  - 0.13  
     ดอกเบี �ยจ่าย          8.16           7.03            6.76  กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสนิทรัพย์และหนี �สนิดําเนินงาน         10.56          13.82          37.44  การเปลี2ยนแปลงในสินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ2มขึ �น) ลดลง       ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น 12.51        1.61           3.50  สนิค้าคงเหลือ 7.96            -7.92  2.45  สนิทรัพย์หมนุเวียนอื�น 11.01        -2.27  6.47  สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�น -5.17  0.01  -          การเปลี2ยนแปลงในหนี �สินดาํเนินงานเพิ2มขึ �น (ลดลง)       เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น        -12.80  - 2.32  - 14.10  หนี �สนิหมุนเวียนอื�น         -11.59  12.60         -10.10  เงินสดรับจากการดําเนินงาน         12.48         15.53          25.66  รับดอกเบี �ย        0.17           0.14            0.14  จ่ายภาษีเงินได้ - 1.92  - 1.86  -0.93  
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สรุปรายการงบกระแสเงนิสด  ตรวจสอบแล้ว  
 ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน       10.73        13.80        24.87  กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ       เงินฝากสถาบนัการเงินตดิภาระคํ �าประกนัเพิ�มขึ �น -   -    -  ซื �ออาคารและอปุกรณ์ - 32.60  - 19.13  -15.81  ซื �อสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - 1.36  -0.16  -  เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์         14.83        0.50           0.01  เงนิสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมลงทุน - 19.13  - 18.79  - 15.96  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ �น (ลดลง)         -4.37  - 4.37  - 19.02  รับเงินกู้ยิมระยะสั �นจากบคุคลและกิจการที�เกี�ยวข้อง -  23.50  -       จ่ายชําระเงินกู้ยมิระยะสั �นจากบคุคลและกิจการที�เกี�ยวข้อง   -2.50  - 6.00  รับเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -         -    - จ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 11.47  - 11.98  - 12.44  เงินรับจากสญัญาขายและเช่าคืน   4.60           9.65  จ่ายชําระเงินหนี �สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน - 11.72  -13.12  - 12.06  เงินปันผลจ่าย  -8.80    -  - ดอกเบี �ย - 8.17  - 7.21  - 6.80  รับชําระคา่หุ้นสามญั  53.35           2.20           55.91  เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 8.82         -8.87  -     9.24  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ�มขึ �นสทุธิ         0.42         -13.86  - 18.15  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดคงเหลอืต้นปี        20.46         20.88         7.03  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดคงเหลอืสิ �นปี       20.88        7.03         25.17  

  

 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิที'สาํคัญ 
 อัตราส่วนทางการเงนิ   2556 2557 2558 อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio) อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.71 0.59 0.91 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.47 0.35 0.57 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.12 0.03 0.18 อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี �การค้า เทา่ 6.97 7.03 8.72 ระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี�ย วนั 52.37 51.92 41.86 อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ เทา่ 8.80 7.28 7.50 ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี�ย* วนั 41.48 50.14 48.67 อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี � เทา่ 5.08 3.60 4.56 ระยะเวลาชําระหนี � วนั 71.85 101.39 80.04 



 

 133 

อัตราส่วนทางการเงนิ   2556 2557 2558 
Cash cycle วนั 22 0.67 10.49 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร  (Profitability ratio) อตัรากําไรขั �นต้น % 8.75 9.92 16.19 อตัรากําไรจากการดําเนินงาน % -5.07 -6.02 2.35 อตัรากําไรก่อนภาษีเงินได้ % -5.22 -6.14 0.62 อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร % -99.22 -32.08 256.88 อตัรากําไรสทุธิ % -3.61 -4.60 -0.74 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % -10.34 -12.87 -1.73 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  (Efficiency ratio) อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % -4.27 -4.90 -0.94 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % -6.70 -7.52 -1.51 อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ 
 

เทา่ 
 

1.18 
 

1.07 
 

1.26 
 อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio) อตัราสว่นหนี �สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.42 1.63 0.84 อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี �ย เทา่ -2.51 -2.67 0.47 อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั - Cash basis เทา่ 0.27 0.37 0.32 อตัราการจ่ายเงินปันผล % -0.6     - 
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17. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                                                      ต่อรายงานทางการเงนิ 
 เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ 0ง (ประเทศไทย)  จํากดั (มหาชน) 
 
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาํคญัตอ่หน้าที�และความรับผิดชอบดแูลกิจการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดี การกํากบัดแูลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจําปี มีข้อมลูที�ถกูต้อง ครบถ้วน เปิดเผย อยา่งเพียงพอ งบการเงินได้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายการบญัชีที�เหมาะสม และถือปฏิบตัิอยา่งสมํ�าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมถงึจดัให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ�งระบบการควบคมุภายในที�ม ีประสทิธิผลเพื�อให้เชื�อมั�นอยา่งมเีหตผุลตอ่ความเชื�อถือได้ของงบการเงิน การดแูลรักษาทรัพย์สนิมีระบบการป้องกนัที�ดีไมม่ีรายการ ทจุริตหรือมีการดาํเนินการที�ผิดปกติรายการที�เกี�ยวโยงกนัซึ�งอาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้า อนัเป็นธุรกิจปกติทั�วไปอยา่งสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ รวมทั 0งมีการปฏบิตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้รายงานความเหน็เกี�ยวกบัเรื�องนี 0 ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ�งปรากฏในรายงานประจําปี  คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัที�นา่พอใจ และสามารถให้ความมั�นใจ อยา่งมเีหตผุลตอ่ความเชื�อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ซึ�งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบญัชีที�รับรองทั�วไป และแสดงความเห็นวา่งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานโดยถกูต้อง ตามที�ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป 
 
 
 
 
 นายมาซามิ คตัซูโมโต                                                        นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล กรรมการ                                                                             กรรมการ 
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18.รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2558 
 เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ 0ง (ประเทศไทย)  จํากดั (มหาชน) 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ 0ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  จํานวน 3 ท่าน ซึ�งเป็นคณะกรรมการอิสระที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อกําหนด และแนวทางปฏิบตัิที�ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจบุนัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย  

1. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์   ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายสนัติ เนียมนิล     กรรมการตรวจสอบ 
3. นายนิพนัธ์ ตั 0งพิรุฬห์ธรรม    กรรมการตรวจสอบ  โดยปัจจบุนัมี นายสวุรรณะ มาญสติ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิหน้าที�ตามขอบเขต หน้าที� และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ�งสอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยในรอบปีบญัชี 2558 ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 5 ครั 0ง และในปี 2559 จนถงึวนัที�รายงาน จํานวน 1 ครั 0ง รวมทั 0งสิ 0น 6 ครั 0ง เป็นการร่วมประชมุกบัผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสมซึ�งสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี 0 
 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2558 โดย ประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชี และผู้บริหารของบริษัทฯ  เพื�อพิจารณา ความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมลู ประกอบงบการเงิน นโยบายการบญัชี รวมทั 0งข้อสงัเกตจุาก การตรวจสอบและ สอบทาน งบการเงินของผู้สอบบญัชี  ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ งบการเงินดงักลา่ว  ได้จดัทําตามมาตรฐานการบญัชี  มีความถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคญัและมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ  รวมทั 0งเป็นไปตามข้อกําหนดและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
2. สอบทานข้อมูลการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายใน  เพื�อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน อนัจะช่วยส่งเสริมให้การดําเนินงานบรรลตุามเป้าหมายที�กําหนดไว้ โดยพิจารณาจากการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคมุภายในร่วมกบัผู้สอบบญัชี และ ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที�เป็นสาระสําคญั  มีการดแูลรักษาทรัพย์สินที�เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และเชื�อถือได้ นอกจากนี 0ได้ประเมินระบบการควบคมุภายในตามแนวทางที�กําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยผู้สอบบญัชีและ ผู้ ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที�ดีและมีการพัฒนาอย่างตอ่เนื�อง  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีและ ผู้ตรวจสอบภายใน  
3. สอบทานการตรวจสอบภายในโดยพิจารณา กระบวนการเริ�มตั 0งแต่การวางแผน การรายงาน และการติดตามผลการปฏิบตัิตามคําแนะนําของ บริษัท สอบบญัชีไทย จํากดั ซึ�งเป็น ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  
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เพื�อปรับปรุงให้เกิดประสทิธิภาพ และประสทิธิผล อีกทั 0งได้พิจารณาทบทวนและอนมุตัิการแก้ไขกฏบตัรงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสม ทนัสมยั และสอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้อนมุตัิแผนการตรวจสอบประจําปี ที�จดัขึ 0นตามความเสี�ยงระดบัองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที�เพียงพอ เหมาะสม  และมีประสทิธิผล เป็นไปตามมาตราฐานสากล 
4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกฏหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดของบริษัทฯ และข้อผกูพนัที�บริษัทฯมีไว้กบับคุคลภายนอก ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ไม่พบประเด็นที�เป็นสาระสําคัญในเรื�องการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อกําหนด และข้อผูกพนัที�บริษัทฯมีไว้กับบคุคลภายนอก 
5. สอบทานระบบการบริหารความเสี'ยง ให้มีความเชื�อมโยงกบัระบบการควบคมุภายในเพื�อจดัการความเสี�ยงทั�วทั 0งบริษัทฯ โดยได้พิจารณาสอบทานนโยบาย  ปัจจัยความเสี�ยง แนวทางการบริหารความเสี�ยง รวมถึงความคืบหน้าของการบริหารความเสี�ยง ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทให้ความสาํคญักบัการบริหารความเสี�ยง โดยฝ่ายบริหารมีการประเมินความเสี�ยง(Risk Assessment) ที�อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั ทั 0งที�มาจากปัจจัยภายในและปัจจัย ภายนอกอยา่งสมํ�าเสมอ โดยบริษัทได้มีการแตง่ตั 0งคณะทํางานดําเนินการบริหารความเสี�ยงมารับผิดชอบทําหน้าที�นี 0 บริษัทมีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี�ยงไว้ 7 ขั 0นตอน ดงันี 0 1) การกําหนดวตัถปุระสงค์ 2) การวิเคราะห์ความเสี�ยง 3) การประเมินความเสี�ยง 4) การประเมินมาตรการควบคมุ 5) การบริหาร/การจดัการความเสี�ยง 6) การรายงาน7) การติดตาม ประเมินผล และทบทวน โดยได้มีการจดัทําคู่มือการบริหารความเสี�ยงเพื�อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน  
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที' เกี' ยวโยงกันหรือรายการที' อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถงึการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งผู้สอบบญัชีมีความเห็นว่ารายการค้ากบับริษัทที�เกี�ยวข้องกนัที�มีสาระสําคญัได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบญัชี รวมทั 0งมีความเห็นว่า รายการดงักลา่วเป็นรายการที�สมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั 0งมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้องและครบถ้วน 
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั "ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558 เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้อนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2558 ซี�งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระและความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั 0งนาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4917 และ/หรือ  นาย เทิดทอง เทพมงักร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3787  และ/หรือ นายไกรสทิธิ_ ศิลปมงคลกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 9429  แหง่  บริษัท  พีวี  ออดิท จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2558  พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็นจํานวน
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เงินรวม 800,000.-บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี�ยวกับการเสนอแต่งตั 0งผู้สอบบัญชีดงักลา่วดงันี 0 
• ในรอบปีบญัชีที�ผ่านมา ผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี�ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี�ยงต่างๆ รวมทั 0งมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน 
• คา่ตอบแทนที�เสนอมาเป็นอตัราที�เหมาะสม  
• ผู้สอบบญัชีไมม่ีความสมัพนัธ์ใดๆกบับริษัทฯ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความรอบคอบอยา่งเป็นอิสระ  และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา  เพื�อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯตามที�ได้ระบุไว้ในกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที�ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องตามที�ควร มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน    การบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบตัิตาม กฎหมาย ข้อกําหนดและข้อผกูพนัต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที�เกี�ยวโยงกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบตัิงานที�สอดคล้องกับระบบการกํากับดูแลกิจการที�ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื�อถือได้รวมทั 0งมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานให้มีคุณภาพดีขึ 0นและเหมาะสมกบัสภาวะแวดล้อม ทางธุรกิจอยา่งสมํ�าเสมอและตอ่เนื�อง       

 
 
 
                                                                                                             ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                   
 
            นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์                                                                                                               (ประธานกรรมการตรวจสอบ)                                                                                                                      24 กมุภาพนัธ์ 2559 
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19.  การวิเคราะห์ฐานะและคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 19.1  ผลการดาํเนินงาน ภาพรวมผลการดําเนินงานที�ผา่นมา 
 ปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม 410.98 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 เทา่กบั 76.08 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 15.62 โดยมีสาเหตหุลกั จากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านธุรกิจยานยนต์ที�ชะลอตวั อนัเนื�องจากการยกเลิกการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล สง่ผลให้มีการชะลอตวัของคําสั�งซื 0อจากลกูค้าซึ�งเลื�อนออกไป               ปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม 364.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เท่ากบั 46.49 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 
11.31ของรายได้รวม โดยมีสาเหตหุลกั จากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านธุรกิจยานยนต์ที�ชะลอตวั อนัเนื�องจากการยกเลิกการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล ส่งผลให้มีการชะลอตวัของคําสั�งซื 0อจากลกูค้าซึ�งเลื�อนออกไป 
 ปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม 426.96 ล้านบาท เพิ�มขึ 0นจากปี 2557 เท่ากบั 62.46 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 
17.14 ของรายได้รวม โดยมีสาเหตหุลกัเนื�องจากมีคําสั�งซื 0อจากลกูค้าเพิ�มขึ 0น ทั 0งจากลกูค้าเดิมและลกูค้าใหม ่
 รายได้ 
 ในปี 2556 ปี 2557และปี 2558 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากบั  410.98 ล้านบาท 364.50 ล้านบาท และ 426.96 ล้านบาท ตามลาํดบั รายได้รวมของบริษัทสามารถสรุปได้ดงันี 0                                                                                                                                               (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายได้ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1. รายได้จากการขายชิ �นส่วน 335.62 81.66 328.18 90.04 382.19 89.51    ชิ �นสว่นรถยนต์ 211.95 51.57 210.20 57.67 276.71 64.81 
   ชิ �นสว่นรถจกัรยานยนต์ 71.34 17.36 55.58 15.25 40.71 9.46 
   ชิ �นสว่นเครื'องใช้ไฟฟ้า 33.63 8.18 38.39 10.53 46.61 10.83 
   ชิ �นสว่นเครื'องจกัรกลเกษตรและอื'นๆ 18.70 4.55 24.01 6.59 18.16 4.22 
2. รายได้จากการขายแม่พิมพ์ 60.13 14.63 24.70 6.78 34.40 8.00    ชิ �นสว่นรถยนต์ 22.69 5.52 13.43 3.68 9.30 2.16 
   ชิ �นสว่นรถจกัรยานยนต์ 33.22 8.08 8.39 2.30 22.87 5.32 
   ชิ �นสว่นเครื'องใช้ไฟฟ้า 4.23 1.03 1.05 0.29 1.33 0.31 
   ชิ �นสว่นเครื'องจกัรกลเกษตรและอื'นๆ - -  1.83 0.50 0.90 0.21 รวมรายได้จากการขาย 395.75 96.29 352.88 96.81 416.59 97.57 รายได้จากการให้บริการ1/ 7.96 1.87 4.01 1.10 3.92 0.91 รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 403.44 98.17 356.89 98.17 420.51 98.49 รายได้อื'น2/ 7.54 1.83 7.61 2.09 6.45 1.50 
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รายได้ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ รายได้รวม 410.98 100 364.5 100 426.96 100 
* รายได้อื'น หมายถึง รายได้จากการขายเศษวตัถดุิบจากการผลิต กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี'ยนที'ยงัไม่เกิดขึ �นจริง กําไร (ขาดทนุ) จากการตดัจําหน่ายทรัพย์สิน กําไร (ขาดทนุ) จากการตีมลูคา่สินค้าลดลง ดอกเบี �ยรับ และรายได้อื'น รายได้จากการขายและบริการ 
  โครงสร้างรายได้ของบริษัทในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีรายได้หลกัจากการจําหน่ายชิ 0นส่วนและแม่พิมพ์แก่ลกูค้าในกลุม่อุตสาหกรรมรถยนต์ โดยคิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 57.09 ร้อยละ 61.35 และ ร้อยละ 66.97 ของรายได้รวมตามลาํดบั รายได้จากลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมจกัรยานยนต์คิดเป็นอตัราสว่น ร้อยละ 22.88  ร้อยละ 17.55 และร้อยละ 14.78 ของรายได้รวมตามลําดบั รายได้จากลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมเครื�องใช้ไฟฟ้าคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 
9.21 ร้อยละ 10.82 และร้อยละ 11.14 ของรายได้รวมตามลําดบั และรายได้จากลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมเครื�องจกัรกลเกษตรและอื�นๆ คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 4.55 ร้อยละ 7.09 และร้อยละ 4.43 ของรายได้รวมตามลาํดบั ในปี 2556 รายได้รวมของบริษัทเท่ากบั 410.98 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 เท่ากบั 76.08 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 15.62 เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านธุรกิจยานยนต์ที�ชะลอตวั อนัเนื�องจากการยกเลิกการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล สง่ผลให้มีการชะลอตวัของคําสั�งซื 0อจากลกูค้าซึ�งเลื�อนออกไป นอกจากนี 0บริษัทยงัมีรายได้จากการบริการโดยมีการทําข้อตกลงให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนิคให้กบับริษัทผลติชิ 0นสว่นรถจกัรยานยนต์แหง่หนึ�งในประเทศอินเดีย ซึ�งบริษัทรับรู้รายได้จากข้อตกลงดงักลา่วสาํหรับปี 2556 เทา่กบั 7.69 ล้านบาท ในปี 2557 รายได้รวมของบริษัทเท่ากบั 364.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เท่ากบั 46.49 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 11.31 เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านธุรกิจยานยนต์ที�ชะลอตวั อนัเนื�องจากการยกเลิกการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล สง่ผลให้มีการชะลอตวัของคําสั�งซื 0อจากลกูค้าซึ�งเลื�อนออกไป นอกจากนี 0บริษัทยงัมีรายได้จากการบริการโดยมีการทําข้อตกลงให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนิคให้กบับริษัทผลติชิ 0นสว่นรถจกัรยานยนต์แหง่หนึ�งในประเทศอินเดีย ซึ�งบริษัทรับรู้รายได้จากข้อตกลงดงักลา่วสาํหรับปี 2557 เทา่กบั 4.01 ล้านบาท 
  ในปี 2558 รายได้รวมของบริษัทเทา่กบั 426.96 ล้านบาท เพิ�มขึ 0น จากปี 2557 เทา่กบั 62.46 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 17.14 เนื�องจากมีคําสั�งซื 0อจากลกูค้าที�เพิ�มขึ 0น ทั 0งจากลกูค้าเดิมและลกูค้าใหม่ นอกจากนี 0บริษัทยงัมีรายได้จากการบริการโดยมีการทําข้อตกลงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคให้กับบริษัทผลิตชิ 0นส่วนรถจักรานยนต์แห่งหนึ�งในประเทศอินเดีย ซึ�งบริษัทรับรู้รายได้จากข้อตกลงดงักลา่วสาํหรับปี 2558 เทา่กบั 3.92 ล้านบาท   
 รายได้อื�น ในปี 2556  ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีรายได้อื�นจํานวน 7.54 ล้านบาท  7.61 ล้านบาท และ 6.45 ล้านบาทตามลาํดบั ซึ�งคิดเป็นสดัสว่นตอ่รายได้รวม ร้อยละ 1.83  ร้อยละ 2.09 และร้อย 1.50 ของรายได้รวมตามลาํดบั โดยรายได้อื�นของบริษัท ได้แก่ รายได้จากการขายเศษวตัถดุิบจากการผลิต กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ 0นจริง กําไร(ขาดทนุ)จากการตดัจําหน่ายทรัพย์สิน กําไร (ขาดทนุ) จากการตีมลูค่าสินค้าลดลง ดอกเบี 0ยรับ และรายได้อื�น เป็นต้น 
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               ในปี 2556 รายได้อื�นลดลง 5.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40.11 เมื�อเทียบกบัในปี 2555 เนื�องจากการลดลงของรายการขายเศษวตัถดุิบจากการผลติลดลงจากปี 2556 อนัสบืเนื�องมากจากปริมาณการผลติและขายที�ลดลง  ในปี 2557 รายได้อื�นเพิ�มขึ 0น 0.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.93 เมื�อเทียบกบัในปี 2556 เนื�องจากรายการขายเศษวตัถดุิบจากการผลติเพิ�มขึ 0นจากปี 2556 ในปี 2558 รายได้อื�นลดลง 1.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.24 เมื�อเทียบกบัปี 2557 เนื�องจากรายการขายเศษวตัถดุิบจากการผลติลดลงจากปี 2557 ต้นทนุขาย และกําไรขั 0นต้น ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีต้นทนุขายรวม 368.12 ล้านบาท 321.50 ล้านบาท และ 352.44 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 89.57 ร้อยละ 90.08 และร้อยละ 83.81 ของรายได้รวมตามลําดบั สง่ผลให้ในปี 
2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีอตัรากําไรขั 0นต้น ร้อยละ 8.75 ร้อยละ 9.92 และร้อยละ 16.19 ตามลาํดบั  ในปี 2556 บริษัทมีต้นทุนขายรวมเท่ากับ 368.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.25 ของยอดขาย ในขณะที�ปี 
2555 มีต้นทนุขายรวม 400.89 ล้านบาท ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 84..49 ของยอดขาย ซึ�งต้นทนุขายเพิ�มขึ 0นเท่ากบั 32.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.75 สว่นที�เพิ�มขึ 0นดงันี 0 

- ค่าแรงงานเพิ�มขึ 0น 8.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.43 ของต้นทุนขาย และ ค่าจ้างแรงงานภายนอกเพิ�มขึ 0น 
18.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.02 ของต้นทนุขาย ค่าแรงงานที�ปรับเพิ�มขึ 0นเป็นการปรับเพิ�มค่าจ้างแรงงานภายในบริษัท และภายนอกบริษัทซึ�งสง่ผลมาจากการประกาศใช้นโยบายคา่แรงงานขั 0นตํ�าของรัฐบาล 

- คา่เสื�อมราคาทรัพย์สนิเพิ�มขึ 0น  2.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.78 ของต้นทนุขาย อนัเป็นผลมาจากบริษัทมีการลงทนุในเครื�องจกัร และอปุกรณ์โรงงานในปี 2556 เพิ�มมากขึ 0น ทั 0งนี 0เพราะต้องการเพิ�มประสทิธิภาพการผลติ                ในปี 2557 บริษัทมีต้นทุนขายรวมเท่ากับ 321.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.08 ของยอดขาย ในขณะที�ปี 
2556 มีต้นทุนขายรวม 368.12 ล้านบาท ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 89.57  ของยอดขาย ซึ�งต้นทนุขายลดลงเท่ากบั 46.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.66 สาเหตมุาจากยอดขายที�ลดลงเทา่กบั 46.54 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.54 
 ในปี 2558  บริษัทมีต้นทนุขายรวมเท่ากบั 352.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.81ของยอดขายในขณะที�ปี 
 2557 มีต้นทุนขายรวม 321.50 ล้านบาท ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 90.08 ของยอดขาย ซึ�งต้นทุนขายเพิ�มขึ 0นเทากับ 
30.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.62 สาเหตมุาจากยอดขายที�เพิ�มขึ 0นเทา่กบั 62.46 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 17.83 
 คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 
 คา่ใช้จ่ายในการขายสว่นใหญ่ของบริษัทเป็นค่าใช้จ่ายคงที� เช่น เงินเดือน ค่าลว่งเวลา โบนสัของพนกังานฝ่ายขาย และคา่เช่ารถขนสง่สินค้า เป็นต้น โดยในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทเท่ากบั  6.41 ล้านบาท 7.26 ล้านบาทและ 7.17 ล้านบาท ตามลําดบั หรือเป็นสดัสว่น ร้อยละ 1.59 ร้อยละ 2.03 และร้อยละ1.71 ของรายได้รวมตามลาํดบั  ในปี 2556 คา่ใช้จ่ายในการขายปรับตวัเพิ�มขึ 0นร้อยละ 10.59 เมื�อเทียบกบัปี 2555 เนื�องจากการปรับทีมงานของฝ่ายขายโดยการเจาะตลาดลกูค้ารายใหม่ และพยายามเข้าเป็น First Tier ของกลุม่อุตสาหกรรมงานหลอ่อลมูิเนียมประกอบกบัการเริ�มบกุตลาดเพื�อแตกสายการผลติงานหลอ่ และงานฉีดโลหะในแบบอื�น ๆ 



 

 141 

ในปี 2557 คา่ใช้จ่ายในการขายปรับตวัเพิ�มขึ 0นร้อยละ 13.26  เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากการปรับทีมงานของฝ่ายขายโดยการเจาะตลาดลกูค้ารายใหม ่และพยายามเข้าเป็น First Tier ของกลุม่อตุสาหกรรมงานหลอ่อลมูิเนียมประกอบกบัการเริ�มบกุตลาดเพื�อแตกสายการผลติงานหลอ่ และงานฉีดโลหะในแบบอื�น ๆ ในปี 2558 คา่ใช้จ่ายในการขายปรับตวัลดลงร้อยละ 0.09 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากการปรับทีมงานของฝ่ายขายโดยการเจาะตลาดลกูค้ารายใหม่ และ พยายามเข้าเป็น First Tier ของกลุม่อตุสาหกรรมงานหล่ออลมูินเนียมประกอบกบัการเริ�มบกุตลาดใหม่ๆ เพื�อแตกสายการผลติงานหลอ่ และงานฉีดโลหะในแบบอื�นๆ                ในปี ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทเท่ากบั 49.35 ล้านบาท 49.61 ล้านบาท และ 57.45 ล้านบาท ตามลําดบั หรือเป็นสดัสว่น ร้อยละ12.23 ร้อยละ 13.90 และร้อยละ13.66 ของรายได้รวมในช่วงเดียวกนัตามลาํดบั  ปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตวัลดลงร้อยละ 5.69 เมื�อเทียบกับปี 2555 เนื�องจากการปรับลดโบนัสพนกังานประจําปีจากที�จ่าย 2-3 เดือน เป็น 1 เดือน เป็นผลมาจากยอดขายที�ลดลงในปี 2556 ปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตวัเพิ�มขึ 0นร้อยละ 0.26 เมื�อเทียบกบัปี 2556 เนื�องจากค่าใช้จ่ายคงที�ในปี 
2556 บางรายการได้มีการปรับเพิ�มขึ 0น เช่น การปรับเงินเดือนประจําปี ปี 2558 คา่ใช้จ่ายในการบริหารปรับตวัเพิ�มขึ 0นร้อยละ 15.80 เมื�อเทียบกบัปี 2557 เนื�องจากค่าใช้จ่ายคงที�ในปี 
2558 บางรายการมีการปรับเพิ�มขึ 0น เช่น การปรับเงินเดือน และ การจ่ายโบนัสพนกังานประจําปี ร้อยละ 49.67 และ 
57.45 ตามลาํดบั 
 อตัรากําไรจากการดําเนินงาน และอตัรากําไรสทุธิ ในปี 2556 บริษัทมีการขาดทุนจากการดําเนินงานเท่ากับ 20.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราขาดทุนจากการดําเนินงานเท่ากับร้อยละ 5.07 ซึ�งการขาดทุนจากการดําเนินงานในช่วงดงักล่าว มีสาเหตุหลกัจากอตัรากําไรขั 0นต้นที�ปรับตวัลดลงเนื�องจากคา่แรงงานที�ปรับเพิ�มขึ 0นเป็นการปรับเพิ�มคา่จ้างแรงงานภายในบริษัท และภายนอกบริษัทซึ�งสง่ผลมาจากการประกาศใช้นโยบายคา่แรงงานขั 0นตํ�าของรัฐบาล ประกอบกบัยอดขายลดลงจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านธุรกิจยานยนต์ที�ชะลอตวั อนัเนื�องจากการยกเลิกการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล ส่งผลให้มีการชะลอตวัของคําสั�งซื 0อจากลกูค้าซึ�งเลื�อนออกไป ในปี 2557 บริษัทมีการขาดทุนจากการดําเนินงานเท่ากับ 21.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราขาดทุนจากการดําเนินงานเท่ากบัร้อยละ 6.02 ของรายได้รวม ซึ�งการขาดทนุจากการดําเนินงานในช่วงดงักลา่ว มีสาเหตหุลกัเนื�องจากคา่แรงงานที�ปรับเพิ�มขึ 0นเป็นการปรับเพิ�มคา่จ้างแรงงานภายในบริษัท และภายนอกบริษัทซึ�งสง่ผลมาจากการประกาศใช้นโยบายคา่แรงงานขั 0นตํ�าของรัฐบาล ประกอบกบัยอดขายลดลงจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านธุรกิจยานยนต์ที�ชะลอตวั อนัเนื�องจากการยกเลิกการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล สง่ผลให้มีการชะลอตวัของคําสั�งซื 0อจากลกูค้าซึ�งเลื�อนออกไป ในปี 2558 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานเท่ากบั 3.44 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอตัรากําไรจากการดําเนินงานเทา่กบัร้อยละ 0.82 ของรายได้รวม เนื�องจากการปรับตวัของยอดขายเพิ�มขึ 0น ร้อยละ 17.82 และ อตัรากําไรขั 0นต้นที�สงูขึ 0น ร้อยละ 92.33 จากปีก่อน 
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               ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 กําไรสทุธิมีมลูค่าเท่ากับ -14.58 ล้านบาท -16.40 ล้านบาท และ -3.13 ล้านบาทตามลาํดบั หรือคิด ร้อยละ -3.61 ร้อยละ -4.60 และร้อยละ -0.74 ของรายได้รวม ตามลาํดบั  ขาดทนุสทุธิของบริษัทในปี 2556 เท่ากบั 14.58 ล้านบาทหรือปรับตวัลดลงร้อยละ 184.52 เมื�อเปรียบเทียบกบักําไรสทุธิ 17.24 ล้านบาทในปี 2555 เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านธุรกิจยานยนต์ที�ชะลอตวั อนัเนื�องจากการยกเลิกการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล ส่งผลให้มีการชะลอตวัของคําสั�งซื 0อจากลกูค้าซึ�งเลื�อนออกไป และคา่แรงงานที�ปรับเพิ�มขึ 0นเป็นการปรับเพิ�มคา่จ้างแรงงานภายในบริษัท และภายนอกบริษัทซึ�งสง่ผลมาจากการประกาศใช้นโยบายคา่แรงงานขั 0นตํ�าของรัฐบาล ขาดทนุสทุธิของบริษัทในปี 2557 เท่ากบั 16.40 ล้านบาทหรือปรับตวัเพิ�มขึ 0นร้อยละ 12.48 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที�ขาดทนุสทุธิ 14.58 ล้านบาท เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านธุรกิจยานยนต์ที�ชะลอตวั อนัเนื�องจากการยกเลิกการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล ส่งผลให้มีการชะลอตวัของคําสั�งซื 0อจากลกูค้าซึ�งเลื�อนออกไป และค่าแรงงานที�ปรับเพิ�มขึ 0นเป็นการปรับเพิ�มค่าจ้างแรงงานภายในบริษัท และภายนอกบริษัทซึ�งสง่ผลมาจากการประกาศใช้นโยบายคา่แรงงานขั 0นตํ�าของรัฐบาล 
 ขาดทนุสทุธิของปี 2558 เทา่กบั 3.13 ล้านบาท หรือปรับตวัขาดทนุสทุธิลดลงร้อยละ 80.94 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อนที�ขาดทุนสุทธิ 16.40 ล้านบาท เนื�องจากมียอดขายที�เพิ�มขึ 0น อัตรากําไรขั 0นต้นที�เพิ�มขึ 0น และดอกเบี 0ยจ่ายที�ลดลง 
 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 
 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ในปี  2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากบั ร้อยละ -10.34 ร้อยละ -12.87 และร้อยละ    
-1.73 ตามลาํดบั                สําหรับอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ นในปี 2556 ลดลงจากงวดเดียวกันในปี 2555 เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านธุรกิจยานยนต์ที�ชะลอตวั อนัเนื�องจากการยกเลิกการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล สง่ผลให้มีการชะลอตวัของคําสั�งซื 0อจากลกูค้าซึ�งเลื�อนออกไป และคา่แรงงานที�ปรับเพิ�มขึ 0นเป็นการปรับเพิ�มคา่จ้างแรงงานภายในบริษัท และภายนอกบริษัทซึ�งสง่ผลมาจากการประกาศใช้นโยบายคา่แรงงานขั 0นตํ�าของรัฐบาล นอกจากนี 0บริษัทยงัมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นโดยคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานปี 2554 เทา่กบัร้อยละ 56.92  สําหรับอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ นในปี 2557 ลดลงจากงวดเดียวกันในปี 2556 เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านธุรกิจยานยนต์ที�ชะลอตวั อนัเนื�องจากการยกเลิกการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล สง่ผลให้มีการชะลอตวัของคําสั�งซื 0อจากลกูค้าซึ�งเลื�อนออกไป และคา่แรงงานที�ปรับเพิ�มขึ 0นเป็นการปรับเพิ�มคา่จ้างแรงงานภายในบริษัท และภายนอกบริษัทซึ�งสง่ผลมาจากการประกาศใช้นโยบายคา่แรงงานขั 0นตํ�าของรัฐบาล   สําหรับอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2558 เพิ�มขึ 0นจากงวดเดียวกันในปี 2557 เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านธุรกิจยานยนต์ยงัมีการชะลอตวั อนัเนื�องจากการยกเลิกการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล จึงสง่ผลให้มีการชะลอตวัของคําสั�งซื 0อจากลกูค้าซึ�งเลื�อนออกไป และค่าแรงงานที�มีการปรับเพิ�มขึ 0นเป็นการปรับเพิ�มคา่จ้างแรงงานภายในบริษัท และภายนอกบริษัทซึ�งสง่ผลจากการประกาศใช้นโยบายคา่แรงขึ 0นตํ�าของรัฐบาล 
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19.2 ฐานะทางการเงนิ สนิทรัพย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ 0นปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เป็นมลูค่า 341.40 ล้านบาท 344.99 ล้านบาทและ
332.88 ล้านบาท ตามลาํดบั ทั 0งนี 0สนิทรัพย์ของบริษัทมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 0 สนิทรัพย์หมนุเวียน ณ สิ 0นปี 2556 ปี 2557 และปี 2558เท่ากบั 123.73 ล้านบาท 116.93 ล้านบาท และ125.73 ล้านบาทตามลาํดบั หรือคิดเป็น ร้อยละ 36.32 ร้อยละ 33.89 และร้อยละ 37.78 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามลําดบั ซึ�งสนิทรัพย์หมนุเวียนสว่นใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยลกูหนี 0การค้าและลกูหนี 0อื�น และสินค้าคงเหลือเป็นหลกั ซึ�งเป็นไปตามลกัษณะของธุรกิจโรงงานผลิตสินค้าเพื�อจําหน่าย ซึ�งรายการสินทรัพย์หมุนเวียนดงักล่าวจะปรับตวัไปในทิศทางเดียวกนักบัยอดขาย ในขณะที�สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ของบริษัทสว่นใหญ่ประกอบไปด้วยที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ บริษัทมีสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ณ สิ 0น ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากบั 217.67 ล้านบาท  218.06 ล้านบาทและ 207.09 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 63.68 ร้อยละ  65.09 และร้อยละ 62.22 ของสนิทรัพย์รวม ตามลาํดบั  
 ลกูหนี 0การค้า และคา่เผื�อหนี 0สงสยัจะสญู ณ สิ 0นปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีลกูหนี 0การค้าสทุธิจํานวน 51.60  ล้านบาท 49.99 ล้านบาท และ
46.48 ล้านบาท ตามลําดบั โดยการลดลงของลกูหนี 0การค้าในปี 2556 เป็นผลมาจากการยกเลิกการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล สง่ผลให้มีการชะลอตวัของคําสั�งซื 0อจากลกูค้าซึ�งเลื�อนออกไป โดยในปี 2556 ปี 2557 และปี 
2558 บริษัทมีอตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี 0การค้าเทา่กบั 6.97 เทา่ 7.03 เทา่ และ 8.72 เทา่ตามลาํดบั  บริษัทมีนโยบายการให้เทอมจ่ายชําระแก่ลกูค้าระหว่าง 30 ถึง 60 วนั ซึ�งบริษัทจะพิจารณาเทอมการจ่ายชําระเงินจากผลประกอบการที�ผา่นมา ยอดการสั�งซื 0อ และประวตัิการชําระเงินในอดีต หนว่ย: ล้านบาท 

ระยะเวลาค้างชาํระ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ ลกูหนี �การค้ายงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 36.76 89.46 43.51 89.09 39.78 87.28 ค้างชําระเกินกําหนด             
1 – 30 วนั 4.05 9.86 4.86 9.95 5.31 11.65 
31 – 60 วนั     -  -  
61 – 120 วนั 0.28 0.68 0.48 0.98 0.49 1.08 มากกวา่ 120 วนั - - - - - - ลูกหนี �การค้าก่อนหกัค่าหนี �สงสัยจะสูญ             หกั คา่เผื'อหนี �สงสยัจะสญู - - - - - - ลูกหนี �การค้า-สุทธิ 41.09 100 48.84 100 45.58 100  บริษัทบนัทกึคา่เผื�อหนี 0สงสยัจะสญู โดยประมาณการหนี 0ที�อาจเกิดขึ 0นจากการเรียกเก็บเงินจากลกูหนี 0ไม่ได้ตามเงื�อนไขการชําระเงิน ทั 0งนี 0ในการประมาณการบริษัทคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนี 0ที�คงค้าง และ
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สภาวะเศรษฐกิจในขณะนั 0น โดยพิจารณาจากลกูหนี 0ที�มีอายกุารชําระหนี 0เกิน 365 วนั และไมม่ีการเคลื�อนไหว ซึ�งพิจารณาเป็นรายๆ และจะใช้อตัราการตั 0งคา่เผื�อหนี 0สงสยัจะสญูร้อยละ 100 จากยอดหนี 0คงค้างทั 0งหมด 
 สนิค้าคงเหลอื 
 ณ สิ 0นปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสทุธิรวมจํานวน 41.16 ล้านบาท 47.20 ล้านบาท และ 46.84 ล้านบาท ตามลาํดบั                                       หนว่ย : ล้านบาท 

 รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ สินค้าสําเร็จรูป 14.14 34.35 19.00 40.25 22.75 48.58 งานระหวา่งทํา 23.48 57.05 25.57 54.17 18.51 39.53 วตัถดุิบ 1.43 3.47 1.91 4.05 2.63 5.62 อะไหล ่ 3.33 8.09 3.82 8.09 3.96 8.46 รวม 42.38 102.96 50.30 106.57 47.85 102.18 หกั คา่เผื'อมลูคา่สินค้าลดลง 1.22 2.96 3.10 6.57 1.02 2.18 สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 41.16 100 47.20 100 46.83 100  ในปี 2556 สินค้าคงเหลือสทุธิเท่ากบั 41.16 ล้านบาท โดยรายการสินค้าสําเร็จรูป และงานระหว่างทํา คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 34.35 และร้อยละ 57.05 ตามลําดบั ซึ�งลดลงเมื�อเทียบกบัปี 2555 เนื�องจากการยกเลิกการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล สง่ผลให้มีการชะลอตวัของคําสั�งซื 0อจากลกูค้าซึ�งเลื�อนออกไป  ในปี 2557 สินค้าคงเหลือสทุธิเท่ากบั 47.20 ล้านบาท โดยรายการสินค้าสําเร็จรูป และงานระหว่างทํา คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 40.25 และร้อยละ 54.17 ตามลาํดบั  ในปี 2558  สนิค้าคงเหลอืสทุธิเทา่กบั 46.83 ล้านบาท โดยรายการ สนิค้าสาํเร็จรูป และ งานระหว่างทํา คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 48.58 และ ร้อยละ 39.53 ตามลาํดบั  โดยใน 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีอตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือเท่ากบั 8.80 เท่า 7.28 เท่า 7.50 เทา่ ตามลาํดบั บริษัทมีนโยบายการตั 0งค่าเผื�อการลดมูลค่าสินค้าสําหรับสินค้าเสื�อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมยั หรือ ค้างนาน โดยบริษัทพิจารณาจากมลูคา่สทุธิที�จะได้รับ (Net Realizable Value) ซึ�งจะพิจารณาจากสว่นตา่งของต้นทนุกบัราคาขาย ซึ�งบริษัท จะทําการบนัทึก มลูค่าขาดทนุจากการปรับมลูค่าสินค้าลดลง เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุ อย่างไรก็ตามบริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายชิ 0นสว่น ซึ�งชิ 0นสว่นเสนอขายจะมีลกัษณะเฉพาะสําหรับสินค้าของลกูค้าในแต่ละรุ่น สง่ผลให้คา่เผื�อมลูคา่ของสนิค้าลดลงอยูใ่นระดบัที�ค่อนข้างตํ�าปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีการตั 0งค่าเผื�อการลดมลูค่าสินค้าเท่ากบั 1.22 ล้านบาท 3.10 ล้านบาท และ 1.02 ล้านบาทตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อสินค้าคงเหลือสทุธิเทา่กบั ร้อยละ 2.96 ร้อยละ 6.57 และร้อยละ 2.18 ตามลาํดบั 
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ที�ดินอาคารและอปุกรณ์ 
 ณ สิ 0น ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีที�ดินอาคารและอปุกรณ์สทุธิรวมจํานวน 194.83 ล้านบาท 193.43 ล้านบาท และ 187.55 ล้านบาทตามลําดบั คิดเป็นสดัสว่นต่อสินทรัพย์รวมเท่ากบั ร้อยละ 57.07 ร้อยละ 57.74 และร้อยละ 56.35 ตามลาํดบั 
 สาํหรับปี 2556 บริษัทมีการลงทนุในที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์เท่ากบั 32.60 ล้านบาท โดยบริษัทมีการลงทนุซื 0อเครื�องจกัรหลอ่ทราย เพื�อเพิ�มสายการผลติให้หลากหลาย และเตาหลอม เพื�อลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ (Liquefied Natural 
Gas หรือ LNG) ซึ�งใช้เป็นเชื 0อเพลงิในเตาหลอมมีราคาเพิ�มสงูขึ 0น 
 สาํหรับปี 2557 บริษัทมีการลงทนุในที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์เท่ากบั 19.13 ล้านบาท โดยบริษัทมีการลงทนุซื 0อเครื�องจกัรและที�ดิน เพื�อรองรับการผลติและการขยายงานในอนาคต 
 สาํหรับปี 2558 บริษัทมีการลงทนุในที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์เท่ากบั 15.81 ล้านบาทโดยบริษัทมีการลงทนุซื 0อเครื�องจกัรและที�ดิน เพื�อรองรับการผลติและการขยายงานในอนาคต 
 สภาพคลอ่งกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
 ในปี 2556 บริษัทมีเงินสดสทุธิที�ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 10.73 ล้านบาท ซึ�งลดลงจากปี 2555 เนื�องจากการลดลงของยอดขาย โดยมีรายการหลกัดงันี 0 ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ 21.05 ล้านบาท ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 
26.37 ล้านบาท ลูกหนี 0การค้าและลูกหนี 0อื�นลดลง 12.51 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 7.96 ล้านบาท สินทรัพย์หมนุเวียนอื�นเพิ�มขึ 0น 11.01 ล้านบาท เจ้าหนี 0การค้าและเจ้าหนี 0อื�นลดลง 12.80 ล้านบาท และหนี 0สินหมนุเวียนอื�นลดลง 
11.59 ล้านบาท นอกจากนี 0 บริษัทมีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 2.09 ล้านบาท กําไรจากการกลบัรายการขาดทนุจากการตีมลูคา่สนิค้า 6.65 ล้านบาท                   ในปี 2557 บริษัทมีเงินสดสทุธิที�ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 13.80 ล้านบาท ซึ�งเพิ�มขึ 0นจากปีก่อน โดยมีรายการหลกัดงันี 0 ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ 21.90 ล้านบาท คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 26.15 ล้านบาท ลกูหนี 0การค้าและลกูหนี 0อื�นลดลง 1.61 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ�มขึ 0น 7.92 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ 0น 2.27 ล้านบาท เจ้าหนี 0การค้าและเจ้าหนี 0อื�นลดลง 2.32 ล้านบาท และหนี 0สนิหมนุเวียนอื�นเพิ�มขึ 0น 12.60 ล้านบาท   ในปี 2558 บริษัทมีเงินสดสทุธิที�ได้มาจากการดําเนินงาน 24.83 ล้านบาท ซึ�งเพิ�มขึ 0นจากปีก่อน โดยมีรายการหลกัดงันี 0 กําไรก่อนภาษีเงินได้ 2.62 ล้านบาท ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจํานหน่าย 27.37 ล้านบาท ลูกหนี 0การค้า และ ลกูหนี 0อื�นเพิ�มขึ 0น 3.50 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ�มขึ 0น 2.45 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ 0น 6.47 ล้านบาท เจ้าหนี 0การค้าและเจ้าหนี 0อื�นลดลง 14.10 ล้านบาท และหนี 0สนิหมนุเวียนอื�นลดลง 10.10 ล้านบาท 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 
 ในปี 2556 บริษัทมีการใช้เงินสดเพื�อกิจกรรมลงทนุตามงบการเงินทั 0งสิ 0น 19.13 ล้านบาท โดยมีรายการที�สําคญั คือ คา่ใช้จ่ายในการซื 0ออาคาร เครื�องจกัรและอปุกรณ์จํานวน 32.60 ล้านบาท และซื 0อสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 1.36 ล้านบาทขายเครื�องจกัรและเช่ากลบัคืนจํานวน 14.83 ล้านบาท 
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              ในปี 2557 บริษัทมีการใช้เงินสดเพื�อกิจกรรมลงทนุตามงบการเงินทั 0งสิ 0น 18.79 ล้านบาท โดยมีรายการที�สําคญั คือ ค่าใช้จ่ายในการซื 0ออาคารและอปุกรณ์จํานวน 19.13 ล้านบาท และซื 0อสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 0.16 ล้านบาทและขายเครื�องจกัรและเช่ากลบัคืนจํานวน .50 ล้านบาท 
 ในปี 2558 บริษัทมีการใช้เงินสดเพื�อกิจกรรมลงทนุตามงบการเงินทั 0งสิ 0น 15.93 ล้านบาท โดยมีรายการที�สําคญั คือ ค่าใช้จ่ายในการซื 0ออาคาร และ อุปกรณ์จํานวน 15.81 ล้านบาท ซื 0อสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 0.16 ล้านบาท และ ขายเครื�องจกัรและเช่ากลบัคืนจํานวน 0.07 ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 ในปี 2556 บริษัทมีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงินตามงบการเงินทั 0งสิ 0น 8.82 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจาก การชําระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั 0นจากสถาบนัการเงิน 4.37 ล้านบาท การชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11.46 ล้านบาท จ่ายชําระหนี 0สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 11.72 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผล 8.80 ล้านบาท การจ่ายชําระดอกเบี 0ย 8.17 ล้านบาทและการรับเงินจากการจําหนา่ยหุ้นสามญั 53.35 ล้านบาท                ในปี 2557 บริษัทมีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงินตามงบการเงินทั 0งสิ 0น 8.87 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจาก การชําระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั 0นจากสถาบนัการเงิน 4.37 ล้านบาท การชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11.98 ล้านบาท จ่ายชําระหนี 0สินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 13.12 ล้านบาท  การจ่ายชําระดอกเบี 0ย 7.21 ล้านบาทและการรับเงินจากการจําหนา่ยหุ้นสามญั 2.20 ล้านบาท 
 ในปี 2558 บริษัทมีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงินตามงบการเงินทั 0งสิ 0น 9.24 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากการชําระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั 0นจากสถาบนัการเงิน 19.02 ล้านบาท การชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12.44 ล้านบาท จ่ายชําระหนี 0สินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 12.06 ล้านบาท การจ่ายชําระดอกเบี 0ย 6.80 ล้านบาทและการรับเงินจากการจําหนา่ยหุ้นสามญั 55.91 ล้านบาท 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
 ในปี บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 0.71 เท่า 0.59 เท่า และ 0.91 เท่าตามลําดบั และมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วในช่วงเวลาเดียวกนัเทา่กบั 0.47 เทา่ 0.35 เทา่ และ 0.57 เทา่ตามลาํดบั  
 ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี 0เฉลี�ยเท่ากบั 52.37 วนั 51.92 วนั และ 41.86 วนั ตามลําดบั ตั 0งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาเศรษฐกิจมีการปรับตวัที�ดีขึ 0นตามลําดบั ทําให้ระยะเวลาการเก็บหนี 0จึงลดลงมาอยู่ในช่วงตามนโยบายการเรียกเก็บเงินปกติ จนถึงปี 2556 มีการยกเลิกการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล ส่งผลให้มีการชะลอตัวของคําสั�งซื 0อจากลกูค้าซึ�งเลื�อนออกไป ทําให้ยอดขายลดลง ทําให้ระยะเวลาการเก็บหนี 0เฉลี�ยเพิ�มขึ 0น 
 ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี�ยเท่ากบั 41.48 วนั 50.14 วนั และ48.67 วนัตามลําดบั โดยระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี�ยในปี  2555 จะอยู่ในเกณฑ์ปกติ สําหรับปี 2556 และปี 2557 มีการยกเลกิการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล สง่ผลให้มีการชะลอตวัของคําสั�งซื 0อจากลกูค้าซึ�งเลื�อนออกไป ทําให้ยอดขายลดลง ทําให้ระยะเวลาการขายสนิค้าเฉลี�ยเพิ�มขึ 0น ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีระยะเวลาการชําระหนี 0เฉลี�ยเท่ากบั 71.85 วนั 101.39 วนั และ80.04 วนั ตามลําดบั ในปี 2554 และปี 2555 วิกฤตการณ์ทางการเงินมีแนวโน้มคลี�คลาย ส่งผลให้การรับชําระเงินจากลกูค้า
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กลบัมาเป็นปกติ ทําให้ไม่จําเป็นต้องขยายระยะเวลาการชําระหนี 0ออกไป จึงทําให้ระยะเวลาชําระหนี 0เฉลี�ยลดลงมาเป็นปกติธุรกิจ ในปี 2556 มีการยกเลกิการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล สง่ผลให้มีการชะลอตวัของคําสั�งซื 0อจากลกูค้าซึ�งเลื�อนออกไป จึงทําให้ยอดขายลดลง 
 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.71 0.59 0.91 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.47 0.35 0.57 ระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี'ย (วนั) 52.37 51.92 41.86 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี'ย (วนั) 41.48 50.14 48.67 ระยะเวลาชําระหนี � (วนั) 71.85 101.39 80.04 
Cash Cycle (วนั) 22 0.67 10.49 
 แหลง่ที�มาของเงินทนุ หนี 0สนิ บริษัทมีหนี 0สินหมุนเวียนในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 173.11 ล้านบาท 197.47 ล้านบาท และ 
138.03 ล้านบาท ตามลําดบั และมีหนี 0สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 27.33 ล้านบาท 10.10 ล้านบาท และ13.55 ล้านบาท ตามลาํดบั   ในปี 2556 บริษัทมีหนี 0สินหมนุเวียนเท่ากบั 173.11 ล้านบาท และมีหนี 0สินไม่หมนุเวียนเท่ากบั 27.33 ล้านบาท ทั 0งนี 0ในสว่นของเงินกู้ยืมยอดรวมลดลงจากปี 2555 โดยมีสาเหตมุาจากการจากชําระเงินกู้ยืม  ในปี 2557 บริษัทมีหนี 0สินหมนุเวียนเท่ากบั 197.47 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที�สําคญัดงันี 0 เงินกู้ยืมระยะสั 0นจากสถาบนัการเงิน 56.70 ล้านบาท เจ้าหนี 0การค้าและเจ้าหนี 0อื�นๆ 77.86 ล้านบาท หนี 0สนิสว่นที�ถึงกําหนดชําระภายในปี 21.11 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั 0นจากบคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้อง  21 ล้านบาท และหนี 0สินหมนุเวียนอื�น 20.81 บาทและมีหนี 0สนิไมห่มนุเวียนเทา่กบั 10.10 ล้านบาท  ในปี 2558 บริษัทมีหนี 0สินหมนุเวียนเท่ากบั 138.03 ล้านบาท ประกอบด้วยการที�สําคญัดงันี 0 เงินกู้ยืมระยะสั 0นจากสถาบนัการเงิน 37.68 ล้านบาท เจ้าหนี 0การค้าและเจ้าหนี 0อื�นๆ 63.72 ล้านบาท หนี 0สนิสน่ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 10.92 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั 0นจากบคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้อง 15.00 ล้านบาท และหนี 0สนิหมนุเวียนอื�น 10.71 ล้านบาท และมีหนี 0สนิไมห่มนุเวียบเทา่กบั 13.55 ล้านบาท          
                               หนว่ย : ล้านบาท 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน 61.07 56.70 37.68 เงินกู้ยืมระยะสั �นจากบคุคลหรือกิจการที'เกี'ยวข้อง -  21.00  15.00 เงินกู้ยืมระยะยาว 16.62 4.17 1.36 เงินกู้ยืมระยะยาวที'ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 23.49 21.11 10.92 รวมเงินกู้ยืม 101.18 102.98 64.96 
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 ณ สิ 0นปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีอัตราส่วนหนี 0สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากับ 1.42 เท่า 1.63 เท่า และ 0.84 เท่า ตามลําดับ ในปี 2555 อัตราส่วนหนี 0สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นมีแนวโน้มที�สูงขึ 0น เมื�อเทียบกับปี 2554 เนื�องจากจากการกู้ยืมเงินเพิ�มขึ 0นเพื�อเป็นเงินทนุหมนุเวยีนเพื�อรองรับการเพิ�มขึ 0นของยอดขาย อีกทั 0ง ยงัมีการลงทนุในที�ดินและสิ�งปลกูสร้างสําหรับส่วนต่อขยายโรงงาน และมีการลงทุนในเครื�องจักร เพื�อขยายกําลงัการผลิต  และในปี 2556 อตัราส่วนหนี 0สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลง เนื�องจากการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุน 53.35 ล้านบาท ทําให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ�มขึ 0น 
 สว่นของผู้ ถือหุ้น 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมลูคา่เทา่กบั 140.96 ล้านบาท การปรับเพิ�มขึ 0นของสว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นผลมาจากการขายเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มลูค่า 53.35 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลมลูคา่ 8.80 ล้านบาท และผลประกอบการในปี 2556 โดยบริษัทมียอดขาดทนุสทุธิเทา่กบั 14.58 ล้านบาท                ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมลูค่าเท่ากบั 127.43 ล้านบาท การปรับลดลงของสว่นของผู้ ถือหุ้น มีสาเหตุหลกัมาจาก ในปี 2557 บริษัทขาดทุนสทุธิ 16.40 ล้านบาท หุ้นสามญัชําระเพิ�ม 0.78 ล้านบาท สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1.43 ล้านบาท ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 0.67 ล้านบาท  
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมลูคา่เทา่กบั 181.24 ล้านบาท การปรับเพิ�มขึ 0นของสว่นของผู้ ถือหุ้น มีสาเหตุหลกัมาจาก ในปี 2558 บริษัทมีผลขาดทุน 3.13 ล้านบาท หุ้นสามญัชําระเพิ�ม 37.76 ล้านบาท สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 20.46 ล้านบาท ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1.27 ล้านบาท 
 
 19.3 ปัจจัยและอิทธิพลที#อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต ปัจจยัและอิทธิพลที�อาจมีผลตอ่การดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษัท นอกเหนือจากที�ได้กลา่วไว้ในเรื�องปัจจยัความเสี�ยง ได้แก่การลดลงของกําไรสทุธิตอ่หุ้นตาม Fully-diluted Basis เนื�องจากภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนต่อประชาชนในครั 0งนี 0 จํานวนหุ้นชําระแล้วของบริษัทจะเพิ�มขึ 0นจาก 226 ล้านหุ้น เป็น 300 ล้านหุ้น ซึ�งจะทําให้ขาดทนุสทุธิต่อหุ้นตามงบการเงินในงวดปี 2558 ที�คํานวณตามแบบ Fully-diluted Basis โดยใช้จํานวนหุ้นภายหลงัการเสนอขายตอ่ประชาชนเป็นฐานในการคํานวณ จะลดลงเหลอืเทา่กบั 0.012 บาทตอ่หุ้น จากเดิม 0.074 บาทตอ่หุ้น  อย่างไรก็ตามการที�จะนํากําไรสทุธิต่อหุ้นแบบ Fully-diluted Basis มาใช้นั 0น ควรต้องพิจารณาเพิ�มเติมถึงผลตอบแทนที�จะได้รับจากการนําเงินที�ได้รับจากการเพิ�มทนุไปใช้ในการลงทุนเพื�อขยายพื 0นที�โรงงานและกําลงัการผลิต และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนตามที�ได้ระบไุว้ในวตัถปุระสงค์การใช้เงินด้วย 
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