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

 
ตลอดระยะเวลานบัตั Qงแต่ที�บริษัทได้เข้ามาจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จนมาถึงปี �RRS บริษัทได้รับ
ผลกระทบอันเนื�องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลก และปัญหาด้าน
การเมือง และปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างมาก ทํา
ให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามที�บริษัทได้มุ่งหวงัไว้ การดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทจึงต้องมีความระมัดระวังมากยิ�งขึ Qน เพื�อให้
บริษัทสามารถฟันฝ่า ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั Qนไปไ ด้ 
คณะกรรมการบริษัทเองได้ร่วมกบัผู้บริหารอย่างใกล้ชิดในการกําหนดและปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ์
เพื�อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด ภายใต้การกํากับดูแลและการควบคุมภายในที�ดี รวมถึงการพัฒนา
ศกัยภาพทางธุรกิจของบริษัทให้ประสบความสาเร็จตามเปา้หมาย มีการเติบโตอย่างยั�งยืน เพื�อประโยชน์
ตอ่ผู้ เกี�ยวข้องทกุฝ่ายอยา่งเตม็กําลงัความสามารถ 

ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผู้ ถือหุ้น ลูกค้า สถาบนัการเงิน ผู้บริหาร พนกังาน 
และผู้ เกี�ยวข้องทกุฝ่าย ที�ให้การสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา  

 
 
 
 
 
 
 

นายมาซามิ คัตซูโมโต 
         ประธานคณะกรรมการ 

 
 
 



 
 

 � 

สารจากประธานเจ้าหน้าท ี�บริหาร 
 

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

ในปี �RRS ที�ผ่านมาภาพรวมของเศรษฐกิจโลก และ
ภายในประเทศ รวมทั Qงอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังไม่ฟืQนตัวดีนัก 
บริษัทจึงได้พยายามเพิ�มช่องทางการตลาด โดยการหาตลาด
ตา่งประเทศมากขึ Qน  จากปี �RRV ที�บริษัทมีรายได้จากการส่งออกอยู่
ที�ประมาณร้อยละ W ของยอดขายรวม มาเป็นร้อยละ X ในปี �RRS 
และคาดว่าในปี �RXY และปีถัดไปยอดขายตลาดต่างประเทศก็จะ

เพิ�มขึ Qนเรื�อยๆ 
สําหรับเรื�องการลงทุนของปี �RXY นั Qน บริษัทมีแผนลงทุนซื Qอเครื�องจกัร สําหรับซ่อมแซมแม่พิมพ์ 

ทําแม่พิมพ์ และ JIG & FIXTURE ที�ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ�งเป็นการลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนลงได้ส่วน
หนึ�ง ซึ�งจะทําให้ผลประกอบการบริษัทดีขึ Qนได้ 

ในฐานะฝ่ายบริหารกระผมได้ตระหนกัถึงภาวะความรับผิดชอบที�มีต่อผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องทกุๆท่าน 
กระผมจึงขอมุ่งมั�น ทํางานอย่างเต็มความสามารถ ซื�อสตัย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และขอขอบคณุที�ให้การ
สนบัสนนุบริษัทเป็นอยา่งดี 

 
 
 

 
  

นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล 
                     ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
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คณะกรรมการบริษัท   
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นายมาซามิ คัตซูโมโต 
ประธานคณะกรรมการ 

 

 

อายุ 68 ปี 
วันที�ได้รับแต่งตั 9ง 28 เมษายน 2557 
สัดส่วนการถือหุ้น 7.57% (22,632,800หุ้น) 
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 ปีท ี�ผ่านมา 
ปัจจบุนั          ประธานคณะกรรมการและประธานบริษัท 
                      บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติ Qง (ประเทศไทย) 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 
บริษัทอื�นๆ             - 
 
 

นายนาโอะฮิโร   ฮามาดา 
กรรมการ 

 

อาย ุ75 ปี 
วันที�ได้รับแต่งตั 9ง 28 เมษายน 2558 
สัดส่วนการถือหุ้น 0.98% (2,916,000 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 ปีท ี�ผ่านมา 
2558 – ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท TIP Metel Industries Ltd. 
2555 – ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท Shinyama (Thailand) Co., Ltd. 
2555 – �RRV      กรรมการผู้จดัการและกรรมการบริษัท Excel Metal Forging Co., Ltd. 
2550 – ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท บมจ. ซงัโกะ  ไดคาซติ Qง (ประเทศไทย)  
2550 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการและกรรมการบริษัท  Thai Industrial Parts Ltd. 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 
บริษัทอื�นๆ            4 บริษัท 
 
 
 
 



 
 

 � 

นายรัฐวัฒน์  ศุขสายชล 
กรรมการ 

 

อาย ุ59 ปี 
วันที�ได้รับแต่งตั 9ง 28 เมษายน 2558 
สัดส่วนการถือหุ้น 0.60% (1,784,577หุ้น) 
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 ปีท ี�ผ่านมา 
2544 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บมจ. ซงัโกะ  ไดคาซติ Qง (ประเทศไทย) 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 
บริษัทอื�นๆ             - 

นางพนูศรี ปัทมวรกุลชัย 
กรรมการ 

  

อาย ุ63 ปี 
วันที�ได้รับแต่งตั 9ง 28  เมษายน 2559 
สัดส่วนการถือหุ้น 0.00%  
การศกึษา 
2520 :  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
การอบรม IOD 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)121/2558 
ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีท ี�ผ่านมา 
2558 – ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท    บมจ. ซงัโกะ  ไดคาซติ Qง (ประเทศไทย) 
2546 – 2557     ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน   หสม.สมศกัดิ� กรุ๊ป 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 
บริษัทอื�นๆ             - 
 
 
 
 
 



 
 

 � 

นายยุทธนา แต่ปางทอง 
กรรมการ 

 
  

อาย ุ44 ปี 
วันที�ได้รับแต่งตั 9ง  28 เมษายน  2559 
สัดส่วนการถือหุ้น 0.00%  
การศกึษา 
2542 : ปริญญาตรีสาขาวชิาการบญัชี มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
การอบรม IOD 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)120/2558 
ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีท ี�ผ่านมา 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท    บจก.105 โซล่า เพาเวอร์      
2558 - ปัจจุบนั กรรมการผู้จดัการและกรรมการบริษัท บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั�น คอร์ปอเรชั�น 
2557- ปัจจบุนั   กรรมการบริษัท    บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติ Qง (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 Qกรอบรูป 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 � 

นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์ 
กรรมการอ ิสระ/ 

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

อาย ุ61 ปี 
วันที�ได้รับแต่งตั 9ง 28 เมษายน 2557 
สัดส่วนการถือหุ้น 0.00%  
การศกึษา 
2521: ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2522 : ประกาศนียบตัรชั Qนสงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรม ศาสตร์ 
การอบรม IOD 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 80/2552 
ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีท ี�ผ่านมา 
2552 - ปัจจุบนั         กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติ Qง (ประเทศไทย) 
2550 – ปัจจบุนั        ที�ปรึกษาด้านบญัชี    บจก. เอสซี ซสิเตม็ เน็ตเวร์ิค  
2550 – ปัจจบุนั        ที�ปรึกษาด้านบญัชี    บจก. ไอซิ�น  คลทัช์ดสิค์  
2550 – มีนาคม 2560  ที�ปรึกษาด้านบญัชี     บจก.พีเอ็มซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์    คอนซลัแตนท์ 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 
บริษัทอื�นๆ            - 
 
 
 

นายนิพ ันธ์  ตั 9งพ ิรุฬห์ธรรม 
กรรมการอ ิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 
 

อาย ุ56 ปี 
วันที�ได้รับแต่งตั 9ง 28 เมษายน 2559 
สัดส่วนการถือหุ้น 0.00%  
การศกึษา 
2522: นิตศิาสตร์บณัฑติ กฎหมายมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรม IOD 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 80/2552 
ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีท ี�ผ่านมา 
2552 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระและกรรมกาตรวจสอบ บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติ Qง (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            - 
 
 
 



 
 

 	 

นายสันต ิเนียมนิล 
กรรมการอ ิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 
 

อาย ุ48 ปี 
วันที�ได้รับแต่งตั 9ง 28 เมษายน 2558 
สัดส่วนการถือหุ้น 0.00%  
การศกึษา 
2536 : นิตศิาสตร์บณัฑติ กฎหมาย     มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
การอบรม IOD 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 80/2552 
ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีท ี�ผ่านมา 
2552 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและกรรมกาตรวจสอบ บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติ Qง (ประเทศไทย) 
2545 – ปัจจบุนั  กรรมการ   บจ. ยเูซน็ต์แอร์ แอนด์ ซี เซอร์วสิ แมนเนจเม้นท์(ประเทศไทย) 
2546 – 2558      กรรมการผู้จดัการ   บจ. เอนก แอดโวเคท 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 
บริษัทอื�นๆ            - 
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4.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  
 
4.1 วิสัยท ัศน์ พ ันธกิจ และค่านิยมองค์กร 
 

 บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ Qง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เริ�มก่อตั Qงเมื�อ เดือน มกราคม 2539 และเริ�มดําเนินการ
ผลติ เดือน เมษายน 2540 โดยดําเนินการผลติ ชิ Qนสว่นยานยนต์ ชิ Qนสว่นเครื�องใช้ไฟฟ้าและอื�นๆ โดยกระบวนการฉีดหลอ่
ขึ Qนรูปแรงดนัสงู (HPDC) โดยใช้แมพิ่มพ์ จากวตัถดุิบอลมูิเนียม และสงักะส ี 
 

วิสัยทศัน์ 
บริษัท Sanko มุ่ งมั� นสู่ความเป็นผู้น ําในอุตสาหกรรม Diecasting ให้ เ ป็นท ี�

ยอมรับในระดับสากล รวมทั 9งร่ วมสร้างนวัตกรรมใหม่ในทุกด้าน จนสามารถสร้าง
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื� องหมายการค้าของบริษัทให้เป็นท ี�ยอมรับในด้านคุณภาพและ
บริการจากลูกค้าอย่างยั�งยืน 
 
 

พันธกจิ 
• สร้างความเป็นเลิศในทกุๆ ด้าน 
• นําเทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมใหม่มาใช้ในเรื� องการออกแบบ การ

พัฒนากระบวนการผลิต 
• นําศักยภาพและความสามารถของพนักงานในองค์กรร่วมสร้าง

เครื� องหมายการค้าให้ได้ภายในปี 2562 
 

ค่านิยมองค์กร 
• การคิดเช ิงนวัตกรรม 
• การทาํงานเช ิงรุก 
• ความมุ่งมั�นสู่ความสาํเร็จ 
• มีความรู้ ส ึกเป็นเจ้าขององค์การ 

 
 
 
 



 
 

 

 

กลยุทธ์องค์กร 
• ด้านคณุภาพ บริษัทสามารถผลติชิ Qนสว่นได้ตามมาตรฐานคณุภาพที�ผู้ผลติชิ Qนสว่นลาํดบัที� 1 หรือ

ผู้ผลติยานยนต์ยอมรับ อีกทั Qง บริษัทยงัได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ 
ISO/TS 16949:2009 เพื�อสร้างการยอมรับและสร้างความเชื�อมั�นให้แก่ลกูค้าในระยะยาว 

• ด้านความรู้และเทคโนโลยี บริษัทมีความเชี�ยวชาญในการออกแบบแมพิ่มพ์ ซึ�งเป็น Know-How ที�
ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่น  อีกทั Qงยงัมีการพฒันากระบวนการผลติอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อให้บริษัท
สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการที�ลกูค้ายอมรับ 

• ด้านการผลติ การออกแบบสายการผลติให้สามารถปรับเปลี�ยนชิ Qนงานที�ผลติได้อยา่งรวดเร็ว ไม่
ยุง่ยาก ทําให้บริษัทสามารถผลติชิ Qนงานรองรับกลุม่ลกูค้าได้หลากหลายอตุสาหกรรม ซึ�งสะท้อน
ถึงการเติบโตอยา่งตอ่เนื�องของรายได้ของบริษัท 

• ด้านการตลาด ขยายตลาดไปยงัตา่งประเทศ เพื�อลดความเสี�ยงด้านปัจจยัเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ซึ�งเป็นการเพิ�มความต้องการของลกูค้าในกลุม่ที�กว้างขึ Qน ประกอบกบัการขยาย
ฐานลกูค้าภายในประเทศสูก่ลุม่ลกูค้าในธุรกิจอื�นนอกเหนือจากอตุสาหกรรมยานยนต์ โดยเน้น
กลุม่ลกูค้าที�ใช้วิธีการผลติที�บริษัทมีความชํานาญในการให้บริการ 

• ด้านผลติภณัฑ์ เพิ�มสายการผลติ โดยเพิ�มผลติภณัฑ์โดยวิธีการหลอ่แบบใหม ่คือการหลอ่แบบ 
Gravity เพื�อความหลากหลายของผลติภณัฑ์ และลดข้อจํากดัในการผลติ เพื�อสามารถตอบโจทย์
ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งหลากหลายมากขึ Qน การเพิ�มเครื�องจกัรในกระบวนการผลติ ซึ�ง
บริษัทมีความเชี�ยวชาญในการผลตินั Qน จึงเป็นการสร้างความครบวงจรในการให้บริการแก่ลกูค้า 

 
4.2 การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สาํคัญ 

ปี 2539 
มกราคม : จดทะเบียนก่อตั Qงบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ Qง (ประเทศไทย) จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 11.50 

ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 115,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชําระ
เต็มมลูคา่ โดยมกีลุม่ผู้ ถือหุ้นหลกัคือ บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ Qง อินดสัตรี จํากดั (ประเทศ
ญี�ปุ่ น) บริษัท เอสบีซีเอส จํากดั และบริษัท วฒันาอินเตอร์เทรด จํากดั 

ตลุาคม : เพิ�มทุนจดทะเบียนและชําระแล้วเป็น 88 ล้านบาทจากผู้ ถือหุ้ นเดิมและกองทุนเจเอไอซี 
นิปปอน เอเชีย 2 และกองทนุ เซาท์-อีส เอเชีย ไพรเวท อีควิตี Q (จีบีอาร์) 

ปี 2547 
เมษายน : นายมาซามิ คตัซูโมโตได้ทําการซื Qอหุ้นของบริษัทจํานวน 244,895 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.83 

ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั Qงหมดของบริษัท ณ ขณะนั Qน จากบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ Qง 
อินดสัตรี จํากดั (ประเทศญี�ปุ่ น)  

ปี 2548 
มิถนุายน : บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ Qง อินดสัตรี จํากดั (ประเทศญี�ปุ่ น)ได้ทําการจําหนา่ยหุ้นของบริษัท

ทั Qงหมด 235,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.72 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั Qงหมดของ
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บริษัท ณ ขณะนั Qน ให้แก่บริษัท อะซเึทค จํากดั นอกจากนี Q กองทนุเจเอไอซี นิปปอน เอเชีย 2 
และกองทนุ เซาท์-อีส เอเชีย ไพรเวท อีควิตี Q (จีบีอาร์) ได้จําหนา่ยหุ้นทั Qงหมดจํานวน 400,000 
หุ้น และนายมาซามิ คตัซูโมโตได้จําหนา่ยหุ้นจํานวน 54,017 หุ้น รวมกนัทั Qงสิ Qน 454,017 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 61.38 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั Qงหมดของบริษัท ณ ขณะนั Qน 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 เป็นผู้ให้
การรับรอง 

 : ได้รับใบรับรองระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2002 จากสถาบนั IATF 
โดยบริษัท ยไูนเตด็ รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ให้การรับรอง 

ปี �RRW 
มีนาคม : บริษัท อะซเึทค จํากดั ได้จําหนา่ยหุ้นทั Qงหมดจํานวน 235,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.72 ของ

ทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั Qงหมดของบริษัท ณ ขณะนั Qน ให้แก่บริษัท ไทยอินดสัเตรียล 
พาร์ท จํากดั 

เมษายน : บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั (“TIP”) ได้จําหนา่ยหุ้นที�รับโอนมาจากบริษัท อะซเึทค 
จํากดัจํานวน 235,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.72 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั Qงหมด
ของบริษัท ณ ขณะนั Qน ให้กบัผู้บริหารของกลุม่ปิ�นทองและผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

กรกฎาคม : บริษัท จฑุาวรรณ จํากดั ได้จําหนา่ยหุ้นทั Qงหมดจํานวน 228,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.02 
ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั Qงหมดของบริษัท ณ ขณะนั Qน ให้แก่บริษัท เจทีดบับลวิ    
แอ๊ซเซท จํากดั 

 : ได้รับใบรับรองระบบการจดัการสิ�งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 จากสถาบนั 
UKAS ประเทศองักฤษ โดยบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็น
ผู้ให้การรับรอง 

ตลุาคม : บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จํากดัได้เข้าร่วมทนุในบริษัทโดยการซื Qอหุ้นจากกลุม่ปิ�นทอง จํานวน 
246,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.95 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั Qงหมดของบริษัท ณ 
ขณะนั Qน 

ปี 2552 
เมษายน : ได้รับใบรับรองระบบการบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบนั UKAS 

ประเทศองักฤษ โดยบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ให้
การรับรอง 

 : ได้รับใบรับรองระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 จากสถาบนั IATF 
โดยบริษัท ยไูนเตด็ รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ให้การรับรอง 
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ธนัวาคม : ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Qงที� 2/2552 จดัขึ Qนเมื�อวนัที� 15 ธนัวาคม 2552 ได้มีมติพิเศษให้
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และได้มีมติให้เปลี�ยนมลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นสามญัจากหุ้น
ละ 100 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท 

 : ได้รับใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน TIS 
18001:1999 โดยบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ ให้การ
รับรอง 

 : ได้รับใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 
18001:2007 จากสถาบนั UKAS ประเทศองักฤษ โดยบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ 
(ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ให้การรับรอง 

 
ปี 2554 
มิถนุายน :  ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Qงที� 1/2554 จดัขึ Qนเมื�อวนัที� 10 มิถนุายน 2554 ได้มีมติให้

เปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้นของบริษัท จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และมีมติพิเศษ
ให้บริษัทเพิ�มทนุจดทะเบียนเป็น 113 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 226 ล้านหุ้น 
มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50บาท  

ปี 2555 
พฤษภาคม : ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Qงที� 1/2555 จดัขึ Qนเมื�อวนัที� 30 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติอนมุตัิ

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทั�วไปจํานวน 44 ล้านหุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาทตอ่หุ้น และออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื Qอหุ้นสามญัของบริษัท
ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทจํานวน 6 ล้านหนว่ย โดยมีหุ้นที�รองรับการใช้สทิธิ
ทั Qงหมด 6 ล้านหุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติอนมุตัิให้นําหุ้นสามญัของบริษัท
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

มิถนุายน  : บริษัทได้ทําการซื Qอที�ดินพร้อมอาคารโรงงานในเขตอตุสาหกรรมโรจนะ ตําบลหนองบวั อําเภอ
บ้านคา่ย จงัหวดัระยองขนาดพื Qนที� 3 ไร่ โดยมีพื Qนที�ติดกบัพื Qนที�โรงงานของบริษัท เพื�อ
ปรับปรุงและแปรสภาพเป็นพื Qนที�คลงัสนิค้า หนว่ยงานเจาะ ขดัตกแตง่ขอบและผิวชิ Qนงาน 

ปี 2556 
พฤษภาคม : บริษัทได้มีการนําหุ้นของบริษัทเข้าซื Qอขายวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
กนัยายน :  บริษัทได้ทําสญัญาซื Qอขายที�ดินในเขตอตุสาหกรรมโรจนะ ตําบลหนองบวั อําเภอบ้านคา่ย 

จงัหวดัระยองขนาดพื Qนที� 5.1585 ไร่ โดยมีพื Qนที�ติดกบัพื Qนที�โรงงานของบริษัท เพื�อรองรับการ
ขยายโรงงานตอ่ไป โดยได้จ่ายมดัจําไปแล้วบางสว่น และจะจา่ยที�เหลอืทั Qงหมดพร้อมรับโอน
ภายในต้นปี 2557  

ปี 2557 
เมษายน : บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ�ซื Qอที�ดิน จาก บริษัทสวนอตุสาหกรรมโรจนะ 

จํากดั (มหาชน) โฉนดที�ดินเลขที� 41107, 41741 เลขที�ดิน 342, 355 หน้าสาํรวจ 3990, 
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4057 ตําบลหนองบวั อําเภอบ้านคา่ย จงัหวดัระยอง เนื Qอที� 3 ไร่ 1 งาน 73.5 ตารางวา, 1 ไร่ 
2 งาน 89.9 ตารางวา ตามลาํดบั โดยวตัถเุพื�อเป็นสถานที�ตั Qงโรงงาน ผลติภณัฑ์อลมูิเนียมฉีด
ขึ Qนรูป 

ปี 2558 
กรกฎาคม : ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Qงที� 1/2558 จดัขึ Qนเมื�อวนัที� 9 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนมุตัิการ

เพิ�มทนุจดทะเบียน จํานวน 37,340,812.50 บาท คิด 74,681,625 หุ้น ทําให้ทนุจดทะเบียน
จาก 113,000,000 บาท เป็น 150,340,812.50 บาท คิดเป็นจํานวนหุ้นทั Qงสิ Qน 300,609,625 
โดยมีมลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้รับจด
ทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุจดทะเบียนแล้วดงักลา่วเมื�อวนัที� WX กรกฎาคม �RRV  

สงิหาคม : บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชําระแล้วเนื�องจากมีการเพิ�มทุน จากทุน
ชําระแล้วเดิม จํานวน 111,138,579 บาท เป็นทนุชําระแล้วใหม่จํานวน 148,184,772 บาท 
มลูค่าที�ตราไว้ 0.50 บาท    โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียน
เปลี�ยนแปลงการเพิ�มทนุชําระแล้วดงักลา่ว เมื�อวนัที� 17 สงิหาคม 2558 

พฤศจิกายน : บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชําระแล้วเนื�องจากมีการแปลงใบสําคัญ
แสดงสิทธิ�ที�จะซื Qอหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษัท (ESOP) จากทุนชําระแล้วเดิม จํานวน 148,184,772 บาท เป็นทนุชําระแล้วใหม่
จํานวน 148,903,972 บาท มูลค่าที�ตราไว้ 0.50 บาท    โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงการเพิ�มทนุชําระแล้วดงักลา่ว เมื�อวนัที� 24 
พฤศจิกายน 2558 

ปี 2559 
พฤษภาคม : บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชําระแล้วเนื�องจากมีการแปลงใบสําคัญ

แสดงสิทธิ�ที�จะซื Qอหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษัท (ESOP) จากทุนชําระแล้วเดิม จํานวน W�V,SY�,S�� บาท เป็นทุนชําระแล้วใหม่
จํานวน W�V,S21,662 บาท มูลค่าที�ตราไว้ 0.50 บาท    โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงการเพิ�มทนุชําระแล้วดงักลา่ว เมื�อวนัที� 24 
พฤษภาคม 2559 

พฤศจิกายน : บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชําระแล้วเนื�องจากมีการแปลงใบสําคัญ
แสดงสิทธิ�ที�จะซื Qอหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษัท (ESOP) จากทุนชําระแล้วเดิม จํานวน W�V,S21,662 บาท เป็นทนุชําระแล้วใหม่
จํานวน W�9,494,502 บาท มูลค่าที�ตราไว้ 0.50 บาท    โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงการเพิ�มทนุชําระแล้วดงักลา่ว เมื�อวนัที� 17 
พฤศจิกายน 2559 
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4.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
  บริษัทไมม่ีบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม 
 
 

4.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธ ุรกิจของผู้ถือห ุ้นใหญ่  
4.4.1 แผนภาพโครงสร้างธุรกจิโดยรวมของธุรกิจในเครือของผู้ถอืห ุ้นใหญ่ ณ วันท ี�  31 ธ ันวาคม 2559 

  

 
 

  
 
 
 
  
 
 กลุม่ปิ�นทองมีการประกอบธุรกิจที�มีผลติภณัฑ์ใกล้เคียงกนักบัของบริษัท คือ ธุรกิจผลติชิ Qนสว่นโดยการขึ Qนรูปด้วย
วิธีอดัด้วยความร้อน (Hot Forging) และการอดัแบบเย็น (Stamping) สําหรับอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น อตุสาหกรรมยาน
ยนต์ และอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื�องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น และยงัประกอบธุรกิจชิ Qนสว่นและส่วนประกอบสําหรับ
แมพิ่มพ์โลหะอีกด้วย ซึ�งในอนาคต กลุม่บริษัทดงักลา่วมีโอกาสที�จะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยทําการแข่งขนั
ทางอ้อมกับบริษัทได้ แต่ทั Qงนี Qบริษัทในกลุ่มปิ�นทองดังกล่าว ไม่มีนโยบายที�จะดําเนินธุรกิจผลิตชิ Qนส่วนอลูมิเนียมและ
สงักะสฉีีดขึ Qนรูปด้วยแมพิ่มพ์ฉีดหลอ่ความดนัสงู ซึ�งเป็นการแขง่ขนัโดยตรงกบัธุรกิจของบริษัท  
  
 4.4.2 ลักษณะความสัมพนัธ์  
  บริษัทมีการทํารายการกบับคุคลที�อาจมคีวามขดัแย้งตา่งๆ ซึ�งรายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ Qนนั Qนเป็นการทํารายการ
กบักรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทที�เกี�ยวข้องกนัซึ�งมีบคุคลที�มาความขดัแย้งเป็น
กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึ�งสามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ์ได้ ดงันี Q 

กลุม่ปิ�นทอง (40.32%) 
ประกอบธุรกิจนิคมอตุสาหกรรม ธุระกิจเหล็กและโลหะ 

ธุรกิจชิ Qนสว่นสําหรับภาคอตุสาหกรรม และธุรกิจขนสง่และ
รถเช่า 

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั  
(14.75%) 

จําหน่ายเหลก็สแตนเลสและเหลก็กล้า 

บริษัท เจทีดบับลวิ แอ็ชเซท จํากดั                 
(18.29%) 

โฮลดิ Qง 

 

บคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง 
(7.28%) 

บมจ.ซังโกะ ไดคาซติ 9ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
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 บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์  

บริษัท จุฑาวรรณ จํากดั อยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่มปิ�นทองW/ ซึ�ง
ถือหุ้นทั Qงทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 40.32 ของทนุจดทะเบียนและชําระ
แล้วทั Qงหมด 

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทคือ นายนาโอะฮิโร ฮามาดา อยู่ภายใต้การควบคมุของ
กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่มปิ�นทองW/ ซึ�งถือหุ้นทั Qงทางตรงและ
ทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 40.32 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั Qงหมด 

บริษัท ริก้า เจทีดบับลิว ฮีททรีทเม้นท์ จํากดั อยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่มปิ�นทองW/ ซึ�ง
ถือหุ้นทั Qงทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 40.32 ของทนุจดทะเบียนและชําระ
แล้วทั Qงหมด 

บริษัท อําพน จํากดั อยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่มปิ�นทองW/ ซึ�ง
ถือหุ้นทั Qงทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 40.32 ของทนุจดทะเบียนและชําระ
แล้วทั Qงหมด 

บริษัท เจทีดบับลิว แอ็กเซท จํากดั อยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่มปิ�นทองW/ ซึ�ง
ถือหุ้นทั Qงทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 40.32 ของทนุจดทะเบียนและชําระ
แล้วทั Qงหมด 

บริษัท ปิ�นทอง สตีล จํากดั อยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่มปิ�นทองW/ ซึ�ง
ถือหุ้นทั Qงทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 40.32 ของทนุจดทะเบียนและชําระ
แล้วทั Qงหมด 

หมายเหต ุ: 
W/กลุม่ปิ�นทองประกอบธุรกิจนิคมอตุสาหกรรม ธุรกิจเหล็กและโลหะ ธุรกิจชิ Qนสว่นสาํหรับภาคอตุสาหกรรม และธุรกิจขนสง่และรถเชา่ 
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5. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
  
 5.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตชิ Qนสว่นอลมูิเนียมฉีดขึ Qนรูปและชิ Qนสว่นสงักะสีฉีดขึ Qนรูปตามคําสั�งซื Qอของลกูค้า โดยมี
กลุ่มลูกค้าหลกัเป็นผู้ ผลิตชิ Qนส่วนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรม
รถจกัรยานยนต์ ทั Qงนี Q ธุรกิจการผลิตชิ Qนสว่นยานยนต์จะมีข้อได้เปรียบจากยอดการสั�งซื Qอค่อนข้างแน่นอนเนื�องจากการ
สั�งซื Qอชิ Qนสว่นของยานยนต์รุ่นหนึ�ง (Model) มกัจะเป็นการสั�งซื Qอชิ Qนสว่นจนกระทั�งยานยนต์รุ่นนั Qนเลกิการผลติซึ�งจะใช้เวลา
สว่นใหญ่ประมาณ 3 ปีขึ Qนไป นอกจากนี Q บริษัทยงัได้มีการผลิตชิ Qนสว่นประกอบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด ชิ Qนสว่นประกอบ
กล้องถ่ายวิดีโอ และชิ Qนสว่นประกอบระบบสื�อสารภายใน (Intercom System) สาํหรับอตุสาหกรรมเครื�องใช้ไฟฟ้า และได้
มีการผลติชิ Qนสว่นประกอบเครื�องตดัหญ้าและชิ Qนสว่นประกอบรถแทรกเตอร์สาํหรับอตุสาหกรรมเครื�องจกัรกลเกษตร ทั Qงนี Q 
ในการผลิตชิ Qนส่วนต่างๆ บริษัทได้มีการบริการออกแบบและจดัหาแม่พิมพ์เพื�อรองรับความต้องการของลกูค้าได้อย่าง
ครบถ้วน  ทั Qงนี Q ในปัจจบุนับริษัทไมม่ีบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมแตอ่ยา่งใด 

 
5.1.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท  
โครงสร้างรายได้ของบริษัทแบง่ตามสายผลติภณัฑ์หลกัระหวา่งปี 2557 ถึงปี 2559 มีสดัสว่น ดงันี Q  

   

 รายได้ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
W. รายได้จากการขายชิ 9นส่วน 
   ชิ Qนสว่นรถยนต์ 
   ชิ Qนสว่นรถจกัรยานยนต์ 
   ชิ Qนสว่นเครื�องใช้ไฟฟา้ 
   ชิ Qนสว่นเครื�องจกัรกลเกษตรและอื�นๆ 

328.18
210.20

55.58 
38.39 
24.01 

90.04 
57.67 
15.25 
10.53 
6.59 

382.19
276.71

40.71 
46.61 
18.16 

89.51 
64.81 
9.53 

10.92 
4.25 

382.74 
265.29 

53.26 
40.68 
23.51 

92.32 
64.00 
12.84 
9.81 
5.67 

Y. รายได้จากการขายแม่พ ิมพ์ 
   ชิ Qนสว่นรถยนต์ 
   ชิ Qนสว่นรถจกัรยานยนต์ 
   ชิ Qนสว่นเครื�องใช้ไฟฟา้ 
   ชิ Qนสว่นเครื�องจกัรกลเกษตรและอื�นๆ 

24.70 
13.43 
8.39 
1.05 
1.83 

6.77 
3.68 
2.30 
0.29 
0.50 

34.40 
9.30 

22.87 
1.33 
0.90 

8.06 
2.18 
5.36 
0.31 
0.21 

24.23 
12.27 
8.15 
2.87 
0.94 

5.84 
2.96 
1.97 
0.69 
0.22 

รวมรายได้จากการขาย 352.88 96.81 416.59 97.57 406.97 98.16 
รายได้จากการให้บริการW/ 4.01 1.10 3.92 0.92 3.49 0.84 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 356.89 97.91 420.51 98.49 410.47 99.00 
รายได้อื�น�/ 7.61 2.09 6.45 1.51 4.11 1.00 
รายได้รวม 364.50 100.00 426.96 100.00 414.58 100.00 

                 (หนว่ย: ล้านบาท) 



 
 

 
� 

หมายเหต ุ: 1/รายได้จากการให้บริการในปี 2557 2558 และ 2559 เป็นรายได้จากข้อตกลงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคให้กับบริษัทผลิต
ชิ Qนสว่นรถจกัรยานยนต์แหง่หนึ�งในประเทศอินเดีย มลูคา่ตามสญัญาทั Qงสิ Qน 24.60 ล้านบาท 
�/รายได้อื�นของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษวตัถดุบิจากการผลติ กําไรจากการขายสนิทรัพย์ การกลบัรายการคา่
เผื�อลกูหนี Qสงสยัจะสญู ดอกเบี Qยรับ และรายได้อื�น เป็นต้น 
 

5.1.2 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตชิ Qนส่วนอลมูิเนียมและสงักะสีในรูปแบบที�ลกูค้ากําหนดตามคําสั�งซื Qอของลกูค้า โดย

กระบวนการขึ Qนรูปด้วยแมพิ่มพ์ฉีดหลอ่ความดนัสงู (High-Pressure Diecasting หรือ “HPDC”) โดยบริษัทมีการให้บริการ
ออกแบบและว่าจ้างบริษัทผู้ ผลิตแม่พิมพ์เพื�อทําการผลิตแม่พิมพ์ให้กับลูกค้าเพื�อให้สามารถผลิตชิ Qนงานตามที�ลูกค้า
กําหนด ซึ�งกรรมสทิธิ�ในแมพิ่มพ์จะเป็นไปตามที�ระบใุนข้อตกลงระหวา่งบริษัทกบัลกูค้าแตล่ะราย ซึ�งแบง่ออกตามลกัษณะ
ของข้อตกลงได้ ดงันี Q 

1) ออกแบบและจําหนา่ยแม่พิมพ์ บริษัทจะจําหน่ายแม่พิมพ์ที�ผลิตแล้วให้กบัลกูค้า โดยกรรมสิทธิ�ในแม่พิมพ์
จะเป็นของลกูค้า ซึ�งลกูค้าจะวา่จ้างบริษัทให้ดําเนินการผลติชิ Qนงานจากแมพิ่มพ์ดงักลา่ว 

2) ออกแบบแมพิ่มพ์และผลติชิ Qนงาน ลกูค้าจะว่าจ้างบริษัทในการออกแบบแม่พิมพ์พร้อมกบัผลิตชิ Qนงานจาก
แม่พิมพ์ดงักล่าว โดยกรรมสิทธิ�ในแม่พิมพ์ยงัคงเป็นของบริษัท โดยบริษัทจะมีการคิดกําไรส่วนเพิ�มเพื�อ
ชดเชยคา่ใช้จ่ายในการออกแบบและจดัทําแมพิ่มพ์ดงักลา่ว 

  ทั Qงนี Qรายได้ของบริษัทสว่นใหญ่มาจากรายได้จากการขายชิ Qนสว่นอลมูิเนียมและแม่พิมพ์ สําหรับรายได้จากการ
ขายชิ Qนสว่น แยกออกเป็นรายได้จากการขายชิ Qนสว่นอลมูิเนียมและสงักะสี ในปี �RRV เป็นสดัสว่นเท่ากบั ร้อยละ �W.SR 
และร้อยละ WX.XY ของรายได้จากการขายและบริการรวม และปี �RRS ร้อยละ ��.VS และร้อยละ W�.YX ตามลําดบั โดย
ผลติภณัฑ์ของบริษัทสามารถแบง่ออกเป็นประเภทตามการใช้งานของผลติภณัฑ์ ดงันี Q 

5.1.2.1 กลุ่มผลิตภณัฑ์ช ิ 9นส่วนรถยนต์  
      ต ัวอย่างผลิตภณัฑ์ช ิ 9นส่วนรถยนต์  

หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอ ียดผลิตภณัฑ์ ภาพตวัอย่างสนิค้า 
ชดุกําเนิดไฟฟา้
กระแสสลบัในรถยนต์
(Alternator) 

ฝาครอบหลงั 
(Rear cover) 

สว่นประกอบด้านหลงั ของอลั
เตอร์เนเตอร์ 

 

 
 ฝาครอบหน้า  

(Front cover) 
สว่นประกอบด้านหน้าของอลั
เตอร์เนเตอร์ 

 

 
สตาร์ทเตอร์ 
(Starter) 

ตวัเรือน (Housing) สว่นประกอบตวัเรือนของ
สตาร์ทเตอร์ 

 



 
 

 
	 

หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอ ียดผลิตภณัฑ์ ภาพตวัอย่างสนิค้า 

 
 ฝาครอบหลงั 

(Rear cover) 
สว่นประกอบด้านหลงัของ
สตาร์ทเตอร์ 

 
 ตวัเรือนเกียร์ 

(Gear case) 
สว่นประกอบของชดุเฟืองใน
สตาร์ทเตอร์ 

 

 
ตัวยึดคอมเพรสเซอร์
แอร์ในรถยนต์ 
(Bracket 
Compressor) 

ฐานจบัยดึ
คอมเพรสเซอร์ 
(Bracket 
compressor) 

สว่นประกอบในการยดึจบั
ระหวา่งเครื�องยนต์และ
คอมเพรสเซอร์ 

 

 ตวัจบัยดึด้านลา่ง 
(Lower bracket) 

สว่นประกอบในการยดึจบั
ระหวา่งแผงระบายความร้อน
ระบบปรับอากาศกบัตวัถงั
รถยนต์ 

 

 ชิ Qนสว่นปรับตั Qง
สายพาน 
(Bracket tension) 

สว่นประกอบในการปรับตั Qง
สายพานคอมเพรสเซอร์  

ใบพดัเครื�องยนต์ 
(Fan Clutch) 

ฝาครอบ (Cover) ฝาครอบของสว่นประกอบของชดุ
ใบพดัระบายความร้อนของ
เครื�องยนต์ 

 
 ฝาหลงั (Case) ฝาหลงัของสว่นประกอบของชดุ

ใบพดัระบายความร้อนของ
เครื�องยนต์ 

 
 จานรีดนํ Qามนัชดุ

ระบายความร้อน 
(Disk) 

ชิ Qนสว่นสาํหรับการทํางานของชดุ
ใบพดัระบายความร้อนของ
เครื�องยนต์อตัโนมตั ิ  

ตวัยึดท่อแอร์ในรถยนต์ 
(Hanging Air Pipe) 

อุปกรณ์ยึดจับท่อแอร์
รถยนต์ (Flange flex) 

ชิ Qนสว่นสาํหรับยดึจบัทอ่แอร์ใน
รถยนต์ เพื�อชว่ยในการยดึจบั 

           



 
 

 �� 

หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอ ียดผลิตภณัฑ์ ภาพตวัอย่างสนิค้า 

     
เข็มขดันิรภยั  
(Safety Belt) 

ดมุม้วนสาย 
(Guide drum) 

ชิ Qนสว่นลอ็คสายพานเขม็ขดั
นิรภยัในรถยนต์ 

 
วิทยรุถยนต์  
(Audio) 

แผงระบายความร้อน 
(Heat sink) 

แผงระบายความร้อนของระบบ
เครื�องเสยีงในรถยนต์ 

   
ชุดระบายความร้อนไฟ
หน้า 

แผงระบายความร้อน
ไฟหน้า (Main 
heatsink Bi-LED) 

แผงระบายความร้อนไฟหน้า 
LED 

 

ชดุบงัคบัแกนใบปัด
นํ Qาฝน  

ตวัยดึจบัแกนปัด
นํ Qาฝนด้านซ้าย 
(Bracket B) 

แกนหมนุชดุใบปัดนํ Qาฝน 
ด้านซ้าย 

 

 
 ตวัยดึจบัแกนปัด

นํ Qาฝนด้านขวา 
(Bracket C) 

แกนหมนุชดุใบปัดนํ Qาฝน 
ด้านขวา 

 

 
 ตวัยดึจบัแกนปัด

นํ Qาฝนก้านเดี�ยว 
(Bracket  A) 

แกนหมนุชดุใบปัดนํ Qาฝนชนิดก้าน
เดี�ยว 

 
                  
   
 
 
 
  สนิค้าในกลุม่นี Qเป็นชิ Qนสว่นและแมพิ่มพ์สาํหรับอปุกรณ์และชิ Qนสว่นรถยนต์ซึ�งประกอบด้วย ชิ Qนสว่นของชดุกําเนิด
ไฟฟา้กระแสสลบั (Alternator) สตาร์ทเตอร์ (Starter) ตวัยดึคอมเพรซเซอร์ (Bracket Compressor) ใบพดัเครื�องยนต์ ตวั
แขวนท่อแอร์ในรถยนต์ เข็มขดันิรภยั และชุดบงัคบัแกนใบปัดนํ Qาฝน เป็นต้น โดยมีกลุม่ลกูค้าหลกัเป็นกลุม่บริษัทผลิต
ชิ Qนส่วนรถยนต์ซึ�งจะนําไปประกอบเป็นชิ Qนส่วนและอุปกรณ์เพื�อสง่มอบแก่บริษัทประกอบรถยนต์อีกทอดหนึ�ง ซึ�งรายได้



 
 

 �
 

จากกลุ่มผลิตภณัฑ์นี Qเป็นรายได้หลกัของบริษัท โดยมีสดัส่วนรายได้ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีจํานวน 223.63 
ล้านบาท 286.01 ล้านบาท และ 277.56 ล้านบาทตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 61.35 ร้อยละ 66.99 และร้อยละ 
66.96 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมในช่วงเวลาเดียวกนั ตามลาํดบั  
 

5.1.2.2 กลุ่มผลิตภณัฑ์ช ิ 9นส่วนรถจักรยานยนต์ 
      ต ัวอย่างผลิตภณัฑ์ช ิ 9นส่วนรถจักรยานยนต์  

หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอ ียดผลิตภณัฑ์ ภาพตวัอย่างสนิค้า 
ชดุผสมเชื Qอเพลงิกบั
อากาศ (Carburetor) 

ฝาครอบระบบผสม
นํ Qามนั 
(Cover reed valve) 

ส่วนประกอบของชุดผสมนํ Qามัน
กบัอากาศ 

 

 ตวัเรือนระบบผสม
นํ Qามนั 
(Body reed valve) 

ส่วนประกอบของชุดผสมนํ Qามัน
กบัอากาศ 

 
 ฝาครอบ (Top) ส่วนประกอบของชุดผสมนํ Qามัน

กบัอากาศ 
    

ระบบคลตัช์ 
(Manual Clutch 
System) 

ส่วนประกอบชิ Qนกลาง
ของแผน่คลตัช์ 
(Center clutch)  

สว่นประกอบของแผน่คลตัช์ 

 
 สว่นปิดชดุสง่กําลงั 

(PR plate) 
ส่วนประกอบของฝาปิดแผ่น
คลตัช์ด้านบน 

 
 ฝาครอบชดุสง่กําลงั 

(PR outer) 
ส่วนประกอบฝาครอบชุดคลตัช์ 
ด้านข้าง 

 
 ฝาลอ็ดสง่กําลงั 

(PR lifter) 
สว่นประกอบลอ็คชดุแผน่คลตัช์ 

 
ระบบเกียร์อตัโนมตัิ  ตวัปรับรอบ 

(Prim sliding sheave) 
สว่นประกอบของระบบเกียร์
อตัโนมตัิ CVT ในการปรับรอบ
สายพาน 

 

 ตวัขบั 
(Sheave prim fixed) 

สว่นประกอบของระบบเกียร์
อตัโนมตัิ CVT ในการขบั
สายพาน 

 



 
 

 �� 

หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอ ียดผลิตภณัฑ์ ภาพตวัอย่างสนิค้า 
ฝาครอบชดุสง่กําลงั ฝาครอบข้อเหวี�ยง 

(Crank case) 
ฝาครอบข้อเหวี�ยง 

 
ระบบปั�มนํ Qาระบาย
ความร้อน 

ฝาครอบปั�มนํ Qา 
(Cover water pump) 

ฝาครอบชุดปั�มนํ Qาระบายความ
ร้อน 

 

                                     
 
   
 
สนิค้าในกลุม่นี Qเป็นชิ Qนสว่นและแม่พิมพ์สําหรับอปุกรณ์และชิ Qนสว่นรถจกัรยานยนต์ซึ�งประกอบด้วย ระบบคลตัช์ (Clutch 
System) ชดุผสมเชื Qอเพลงิกบัอากาศ (Carburetor) และสตาร์ทเตอร์ (Starter) เป็นต้น โดยกลุม่ลกูค้าของกลุม่ผลิตภณัฑ์
นี Qประกอบด้วยบริษัทผลิตชิ Qนส่วนรถจักรยานยนต์ และบริษัทประกอบรถจักรยานยนต์ ทั Qงนี Q บริษัทมีรายได้จากกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์นี Qในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั63.97 ล้านบาท 63.58 ล้านบาท และ 61.41 ล้านบาท ตามลําดบั 
หรือคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 17.55 ร้อยละ 14.89 และร้อยละ 14.89ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมในช่วงเวลา
เดียวกนั ตามลาํดบั 
 

5.1.2.3 กลุ่มผลิตภณัฑ์ช ิ 9นส่วนอุปกรณ์เครื�องใช้ไฟฟ้า 
ตัวอย่างผลติภณัฑ์ช ิ 9นส่วนอุปกรณ์เครื�องใช้ไฟฟ้า 

หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอ ียดผลิตภณัฑ์ ภาพตวัอย่างสนืค้า 
กล้องวงจรปิด 
(Box CCTV Camera) 

ฝาครอบหน้า 
(Front frame) 

สว่นประกอบของฝาครอบกลอ่ง
รับสญัญาณกล้องวงจรปิด 
 

 

กล้องวงจรปิดมมุกว้าง 
(Dome CCTV Camera) 
 
 
 
 

ฝาครอบ 
(Chassis cover) 

สว่นประกอบของกล้องวงจรปิด
มมุกว้าง 
 

 

ฝาปิดโครง 
(Bracket case) 

สว่นประกอบของกล้องวงจรปิด
มมุกว้าง 
 

 

ฝาครอบหลกั 
(Main Cover) 
 
 
 

สว่นประกอบของ CCTV Dome  
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หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอ ียดผลิตภณัฑ์ ภาพตวัอย่างสนืค้า 
 ฝาครอบหลงั 

(Rear cover) 
 

สว่นประกอบของ CCTV Dome  

ระบบสื�อสารภายใน 
(Intercom System) 

หน้าการแผงปุ่ มกด 
(Panel) 
 

สว่นประกอบของระบบสื�อสาร
ภายใน 

 

ข อ บ ห น้ า ก า ก แ ผ ง
ปุ่ มกด 
(Panel frame) 

สว่นประกอบของระบบสื�อสาร
ภายใน 

  

คอมเพรสเซอร์
เครื�องปรับอากาศ 

แผน่ครอบยางกนัซมึ 
(Plate lower seal) 
 

ฝาครอบลกูสบูคอมเพรสเซอร์แอร์  

ชดุกลอ่งควบคมุปั�มนํ Qา กลอ่งอลมูิเนียม 
(Aluminum case) 
 

กล่องควบคุมการทํางานของปั�ม
นํ Qาอตัโนมตั ิ

 

 

    
  
 สินค้าในกลุ่มนี Qเป็นชิ Qนส่วนและแม่พิมพ์สําหรับชิ Qนส่วนอุปกรณ์เครื�องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น กล้องวงจรปิด           
กล้องถ่ายวิดีโอ ชดุฝาครอบคอมเพรซเซอร์เครื�องปรับอากาศ และระบบสื�อสารภายใน (Intercom) เป็นต้น โดยกลุม่ลกูค้า
ของกลุม่ผลติภณัฑ์นี Qประกอบด้วยบริษัทผลติชิ Qนสว่นอปุกรณ์เครื�องใช้ไฟฟา้ตา่งๆ ทั Qงนี Qบริษัทมีรายได้จากกลุม่ผลิตภณัฑ์นี Q
ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559  เท่ากบั  39.44 ล้านบาท47.94 ล้านบาท และ 43.55 ล้านบาทตามลําดบั หรือคิดเป็น
สดัสว่น ร้อยละ 10.82 ร้อยละ 11.23 และร้อยละ 10.50 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมในช่วงเวลาเดียวกนั 
ตามลาํดบั 
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5.1.2.4 กลุ่มผลิตภณัฑ์ช ิ 9นส่วนเครื�องจักรกลเกษตรและอ ื�นๆ  
      ต ัวอย่างผลิตภณัฑ์ช ิ 9นส่วนเครื�องจักรกลเกษตร  

หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอ ียดผลิตภณัฑ์ ภาพตวัอย่างสนิค้า 
รถแทรกเตอร์ ฝาครอบแกนขบั 

(Propeller shaft 
case) 

สว่นประกอบชดุฝาครอบแกนไฮ
ดรอลกิในรถแทรกเตอร์ 

     

 ตวัยดึพดัลม 
(Flange fan) 
 

สว่นประกอบใบจบัยึดชุดใบพดั
ในรถแทรกเตอร์ 

 

ตวัยดึกรองนํ Qามนั 
(Bracket Filter) 
 

สว่นประกอบในระบบกรอง
นํ Qามนัรถแทรกเตอร์ 

 

ตวัยดึฝาครอบ 
(Support diff) 
 

เป็นสว่นประกอบสาํหรับยดึชดุ
คลตัช์ 

 

ฐานเกียร์หลกั 
(Base main shift) 
 

เป็นสว่นประกอบฝาครอบคนั
เกียร์รถแทรกเตอร์ 

 

ฝาปิดล้อหลงั 
(Plug rear wheel) 
 

เป็นสว่นประกอบฝาครอบ
แกนเพลาล้อหลงั 

 

หวัจ่ายนํ Qามนัเชื Qอเพลงิ ชดุแขวนหวัจ่ายนํ Qามนั เป็นสว่นประกอบของที�แขวนหวั
จ่ายนํ Qามนั 
 

 

ข้อตอ่วาล์วหวัจ่าย เป็นสว่นประกอบของหวัจา่ย
นํ Qามนั 
 

 

ข้องอหวัจ่าย เป็นสว่นประกอบของหวัจา่ย
นํ Qามนั 
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  สนิค้าในกลุม่นี Qเป็นชิ Qนสว่นเครื�องจกัรกลเกษตรตา่งๆ เช่น ชิ Qนสว่นรถแทร็กเตอร์ และชิ Qนสว่นสําหรับอตุสาหกรรม
อื�นๆ เช่น ที�แขวนหวัจ่ายนํ Qามนัสาํหรับสถานีบริการนํ Qามนัเป็นต้น โดยกลุม่ลกูค้าของกลุม่ผลิตภณัฑ์นี Qประกอบด้วยบริษัท
ผลิตเครื�องจักรกลเกษตรและอื�นๆ ทั Qงนี Qบริษัทมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์นี Qในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ   
25.84 ล้านบาท 19.06 ล้านบาท และ 24.45 ล้านบาทตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 7.08 ร้อยละ 4.46 และ ร้อย
ละ 5.90 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมในช่วงเวลาเดียวกนั ตามลาํดบั 
  นอกจากนี Q ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 บริษัทได้มีการทําข้อตกลงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคให้กับบริษัท 
Exedy Clutch India Pvt. Ltd. ซึ�งเป็นบริษัทผลิตชิ Qนสว่นรถจกัรยานยนต์แห่งหนึ�งในประเทศอินเดีย มลูค่าตามสญัญา
ทั Qงสิ Qน 24.60 ล้านบาท โดยบริษัทจะให้ความช่วยเหลอืในด้านการเลอืก และติดตั Qงเครื�องฉีดอลมูิเนียมและสงักะสี รวมถึง
ให้การฝึกอบรมในด้านกระบวนการผลิตและการควบคมุคณุภาพ โดยมีข้อตกลงว่าบริษัทดงักลา่วจะไม่ทําการแข่งขนัใน
ด้านชิ Qนสว่นอลมูิเนียมที�ขึ Qนรูปด้วยการฉีดสาํหรับรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทยกบับริษัท ซึ�งบริษัทได้ทําข้อตกลงกบัห้าง
หุ้นสว่นจํากดั ไอซีซี คอนซลัท์ ในการสนนัสนนุการและให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท Exedy Clutch India Pvt. Ltd. ตาม
ข้อตกลงให้บริการทางด้านเทคนิคดงักลา่ว  
  โดยในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559  บริษัทได้ทําการรับรู้รายได้จากการบริการตามข้อตกลงนี Qเท่ากบั 4.01 ล้าน
บาท 3.92 ล้านบาท และ 3.49 ล้านบาทตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 1.13  ร้อยละ 0.92 และร้อยละ 0.84  ของ
รายได้จากการขายและให้บริการรวมในช่วงเวลาเวลาเดียวกนั   
 

5.1.3 สิทธ ิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
การประกอบธุรกิจของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ�งมี

รายละเอียดดงันี Q  
เจ้าของบัตรส่งเสริม บริษัท ซ ังโกะ ไดคาซติ 9ง จาํกัด 

(มหาชน) 
บริษัท ซ ังโกะ ไดคาซติ 9ง จาํกัด 

(มหาชน) 
  บตัรส่งเสริมเลขที� 1090(2)/2554 1010(2)/2557 
1. วนัที�ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 26 มกราคม 2554 7 มกราคม 2557 

2. วนัที�เริ�มใช้สิทธิตามบตัรส่งเสริมการ
ลงทนุ 

1 เมษายน 2554 ยงัไม่ได้เริ�มดําเนินการใช้สิทธิ   บตัร
ส่งเสริมการลงทนุ 

3. ประเภทกิจการที�ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทนุ 

กิจการผลิตผลิตภณัฑ์โลหะรวมทั Qง
ชิ Qนส่วนโลหะ 

กิจการผลิตผลิตภณัฑ์โลหะรวมทั Qงชิ Qนส่วน
โลหะ 

4. สิทธิประโยชน์สําคญัที�บริษัทได้รับ   
4.1 การยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับ

เครื�องจกัร 
จะต้องนําเข้ามาก่อนวนัที� 26 กรกฎาคม 
2556 

จะต้องนําเข้ามาก่อนวนัที� 7กรกฎาคม 
2560 

4.2 การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิุคคล รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน
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เจ้าของบัตรส่งเสริม บริษัท ซ ังโกะ ไดคาซติ 9ง จาํกัด 
(มหาชน) 

บริษัท ซ ังโกะ ไดคาซติ 9ง จาํกัด 
(มหาชน) 

สําหรับกําไรสทุธิที�ได้จากการ
ประกอบกิจการที�ได้รับการส่งเสริม
นบัแตว่นัที�มีรายได้จากการประกอบ
กิจการนั Qน 

ไม่ รวมค่า ที�ดินและทุนหมุนเ วียนมี
กําหนดเวลา 8 ปี 
และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัรา
ร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีกําหนดเวลา 
5 ปี  นั บ จ า ก วัน ที� พ้ น กํ า ห น ด ต า ม      
วรรคแรก 

ไ ม่ ร ว ม ค่ า ที� ดิ น แ ล ะ ทุน ห มุน เ วี ย น มี
กําหนดเวลา 8 ปี 
และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา
ร้อยละ 50 ของอัตราปกติมีกําหนดเวลา  
5 ปี นบัจากวนัที�พ้นกําหนดตามวรรคแรก 

4.3 การยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจาก
กิจการที�ได้รับการส่งเสริมซึ�งได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิุคคลตาม
ข้อ 4.2 ไปรวมคํานวณเพื�อเสียภาษี
เงินได้ 

8 ปี 8 ปี 

4.4 การอนญุาตให้หกัคา่ขนส่ง คา่ไฟฟ้า 
และคา่ประปา สองเทา่ของ
คา่ใช้จ่าย นบัแตว่นัที�เริ�มมีรายได้
จากการประกอบกิจการ 

10 ปี 10 ปี 

 
 
5.2 การตลาดและการแข่งข ัน  
 
บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตชิ Qนส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ Qนรูปและชิ Qนส่วนสังกะสีฉีดขึ Qนรูปให้แก่ลูกค้าในหลายกลุ่ม

อุตสาหกรรม ซึ�งมีกลุ่มอุตสาหกรรมหลกั ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื�องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรม
ชิ Qนส่วนเครื�องจกัรทางการเกษตร มีการจําหน่ายสินค้าส่วนใหญ่โดยการขายตรงให้กับผู้ผลิตชิ Qนส่วนลําดบัที� 1 ซึ�งมีการ
ดําเนินงานในประเทศไทยเป็นหลกัผ่านทีมงานการตลาดและการขายของบริษัท ซึ�งประกอบด้วยทีมงานทั Qงชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที�มีประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า �Y ปี โดยมีการแบ่งการดแูลรับผิดชอบเป็นทีมงานในการหาลกูค้า
ใหมแ่ละทีมงานที�รับผิดชอบลกูค้าปัจจบุนัของบริษัท ซึ�งทีมงานจะทําการติดต่อโดยตรงกบัลกูค้าอย่างใกล้ชิด โดยศึกษา
ความต้องการของลกูค้า และอาจมีการร่วมดดัแปลงแบบของชิ Qนงานตามการอนมุตัิของลกูค้าหากมีความจําเป็น เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ในการผลิต โดยยังรักษาคุณสมบัติของชิ Qนงานและประโยชน์การใช้งานไว้ตาม
วตัถปุระสงค์ของลกูค้า 

นอกจากนี Qยงัมีช่องทางในการจําหนา่ยอื�นๆ เช่น  
1)  บริษัทมีการประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ของบริษัทผ่านสื�อโฆษณาต่างๆ อาทิ สมดุหน้าเหลือง หนงัสือรวบรวม

รายชื�อผู้ประกอบการ (Directory) และวารสารต่างๆที�เกี�ยวข้องกบัวงการอตุสาหกรรมและชิ Qนสว่นที�บริษัท
ผลิต เช่น ทําเ นียบอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เป็นต้น นอกจากนี Q บริษัทได้จัดทําเว็บไซต์ 
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www.sankothai.net เพื�อเป็นการเพิ�มช่องทางการสื�อสารให้กบัลกูค้าของบริษัทและเป็นการประชาสมัพนัธ์
บริษัทอีกช่องทางหนึ�งด้วย 

2) บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตชิ Qนส่วนยานยนต์ไทย สถาบนัยานยนต์ และสมาคมต่างๆที�
เกี�ยวข้องกบัอตุสาหกรรมยานยนต์ เพื�อให้มีโอกาสทําความรู้จกักบักลุม่ลกูค้าเปา้หมายมากขึ Qน 

5.2.1 กลยุทธ์การแข่งข ัน 
บริษัทกําหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขนั โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและการบริการแก่

ลกูค้าเพื�อสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีและกอ่ให้เกิดการดําเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งตอ่เนื�องในระยะยาว ซึ�งสามารถสรุปกลยทุธ์ใน
การแขง่ขนัของบริษัทได้ดงันี Q 

1. การรักษาคณุภาพของผลติภณัฑ์ 
สนิค้าของบริษัทเป็นผลิตภณัฑ์ที�ต้องมีความละเอียดและแม่นยําในการผลิต เนื�องจากเป็นชิ Qนสว่นที�นําไปใช้ใน

การประกอบกบัชิ Qนสว่นอื�นๆ ดงันั Qน บริษัทจึงมีนโยบายที�มุง่เน้นและให้ความสาํคญักบัคณุภาพของผลติภณัฑ์ โดยบริษัทมี
ระบบการควบคมุคณุภาพ (Quality Control: QC) ที�ได้มาตรฐานระดบัสากล ISO9001:2008 และ ISO/TS 16949:2009 
ซึ�งบริษัทได้มีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตั Qงแต่การคัดสรรวัตถุดิบที�มีคุณภาพ และมีการตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ในทุกๆขั Qนตอนอย่างเข้มงวด ด้วยเครื�องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบที�มีความแม่นยํา รวมทั Qง มีการฝึกอบรม
บคุลากรอย่างสมํ�าเสมอเพื�อเป็นการพฒันาความรู้และสร้างมาตรฐานในการปฏิบตัิงานทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจ
จากลูกค้าในการสั�งซื Qอสินค้าจากบริษัทอย่างต่อเนื�องนอกจากนี Q ยังมีการศึกษาและพฒันาระบบมาตรฐานยานยนต์
เยอรมนั (VDA 6.3) เพื�อยกระดบัมาตรฐานและเพิ�มช่องทางของการตลาดสง่ออก  

 
 
2. การจดัสง่ผลติภณัฑ์ตรงตอ่เวลา 
เนื�องจากสนิค้าที�บริษัทผลติเป็นชิ Qนสว่นที�นําไปใช้ประกอบกบัชิ Qนสว่นอื�นๆ ดงันั Qน บริษัทจึงเน้นการจดัสง่สนิค้าให้

ถกูต้องและตรงต่อเวลา (Just in Time) เพื�อมิให้เกิดผลกระทบต่อขั Qนตอนการประกอบชิ Qนสว่นอื�นๆของลกูค้า บริษัทมี
นโยบายการจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงลกูค้าในเวลาที�กําหนด ซึ�งบริษัทมีการควบคุมตั Qงแต่การวางแผนการผลิต การจัดซื Qอ
วัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ขั Qนตอนการผลิต และการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บริษัทจึงสามารถจัดส่ง
ผลติภณัฑ์ให้ลกูค้าได้ตรงตอ่เวลา 

3. ความยืดหยุน่ในการวางแผนการผลติ 
เนื�องจากบริษัทเน้นในด้านความยืดหยุน่ในการผลิต โดยออกแบบสายการผลิตให้สามารถปรับเปลี�ยนชิ Qนงานที�

ผลติได้คอ่นข้างรวดเร็ว และไมยุ่ง่ยาก ทําให้บริษัทสามารถผลิตชิ Qนงานได้หลากหลาย และสามารถรองรับได้หลากหลาย
อตุสาหกรรม โดยปัจจบุนับริษัทมีเครื�องฉีด (Diecasting Machine) ทั Qงหมด 16 เครื�องการเพิ�ม  sub supplier เพื�อรองรับ
การผลติทั Qงแบบที�มี Volume น้อยไปถึงมาก และรองรับการผนัผวนของยอดการสั�งซื Qอในตลาดยานยนต์ 

4. การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า 
บริษัทมุง่เน้นในการสร้างความสมัพนัธ์ที�ดกีบัลกูค้าโดยการจดัเจ้าหน้าที�การตลาดและการขายให้รับผิดชอบดแูล

ลกูค้าและผลิตภณัฑ์ เพื�อสร้างความมั�นใจให้กับลกูค้าว่าจะได้รับบริการที�ดีมีคุณภาพตามที�ลกูค้าต้องการ นอกจากนี Q 
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บริษัทยงัมีนโยบายการสํารวจความพึงพอใจของลกูค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั Qง เพื�อนํามาพิจารณาปรับปรุงคุณภาพของ
ผลติภณัฑ์และการให้บริการกบัลกูค้าตอ่ไป 

5. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรตา่งๆ เพื�อขยายฐานลกูค้า 
ปัจจบุนับริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรตา่งๆที�เกี�ยวข้องกบัวงการอตุสาหกรรมและชิ Qนสว่นที�ผลติ 

ที�เป็นกลุม่ลกูค้าโดยตรงของบริษัท เช่น สมาคมผู้ผลติชิ Qนสว่นยานยนต์ไทย สถาบนัยานยนต์ เป็นต้น ทําให้บริษัทสามารถ
รับรู้ขา่วสารที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจในอตุสาหกรรมนั Qนๆ และสามารถขยายฐานลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมดงักลา่วได้ 
 

5.2.2 อ ุตสาหกรรมยานยนต์และชิ 9นส่วนยานยนต์ 
  อ ุตสาหกรรมยานยนต์และชิ 9นส่วนยานยนต์ 

 แนวโน้มการแข่งขนัทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดโลกได้มาถึงจุดเปลี�ยนภายใต้กระแส
อนรัุกษ์สิ�งแวดล้อม การประหยดัพลงังาน และการลดภาวะโลกร้อน โดยที�ตลาดยานยนต์โลก ได้เปลี�ยนแปลงไปสูร่ถยนต์
ที�มีขนาดเลก็ลง ทําให้ต้องมองหาฐานการผลติที�ใช้ต้นทนุตํ�า  

อตุสาหกรรมยานยนต์เป็นอตุสาหกรรมที�คอ่นข้างโดดเดน่เป็นอยา่งมากในภมูิภาคเอเชียและอาเซยีน เนื�องจากมี
ปริมาณการผลติรถยนต์ที�มากกวา่ครึ�งหนึ�งของปริมาณการผลติทั�วโลก ซึ�งในสว่นนี Qมีประเทศสมาชิกอาเซียนที�เป็นประเทศ
ผู้ผลิตยานยนต์ ประกอบด้วย 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยประเทศสมาชิก
อาเซียน มีลกัษณะการผลติยานยนต์ และตลาดในประเทศที�แตกตา่งกนั ซึ�งสามารถจดักลุม่ได้เป็น 2 กลุม่ ดงันี Q 
� กลุม่ประเทศที�เป็นฐานการผลติ 
� กลุม่ประเทศที�ไมไ่ด้เป็นฐานการผลติ 
           ประเทศสมาชิกอาเซียนมีอตัราการเติบโตของปริมาณการผลิตเฉลี�ย (Compound Annual growth Rate: 
CAGR) เพิ�มขึ Qนอยา่งตอ่เนื�องมาโดยตลอด ด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนมีพื Qนฐานทางเศรษฐกิจที�ไม่ซบัซ้อน จึงมีความยึด
หยุน่ในการปรับตวัสงู ผสมผสานกบัการดําเนินนโยบายการเงินและการคลงัเพื�อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทําให้สามารถพลิกพื Qน
กลบัสูร่ะดบัปกติได้เร็ว จากข้อมลู ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประมาณการฟืQนตวั
ทางเศรษฐกิจจะดีขึ Qนอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดว่าจะขยายตวัที� 3% ในปี 2559 และ 3.2% ในปี 2560 ทั Qงนี Q ความ
เชื�อมั�นที�ปรับดีขึ Qนและราคาพลงังานที�อยูใ่นระดบัตํ�าจะมสีว่นชว่ยสนบัสนนุการฟืQนตวัของการบริโภคภาคเอกชน อีกทั Qงการ
ลงทุนภาครัฐยังจะเป็นแรงส่งทางเศรษฐกิจที�สําคัญ โดยการลงทุนภาครัฐที�เพิ�มขึ Qนจะมีส่วนช่วยกระตุ้ นการลงทุน
ภาคเอกชนในระยะตอ่ไป ในสว่นของอตัราเงินเฟ้อทั�วไป คาดว่าจะกลบัเป็นบวกได้ในปี 2559 แต่อาจใช้เวลาในการปรับ
เข้าสู่ค่ากลางของเป้าหมายเงินเฟ้อ สําหรับดลุบญัชีเดินสะพดัคาดว่าจะทยอยปรับลดลงในระยะปานกลางตามอตัรา
การค้าที�ลดลง และอปุสงค์ในประเทศที�ปรับด ี
 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมชิ Qนส่วนยานยนต์ในประเทศไทยสร้างงานให้กบัแรงงานจํานวนกว่า 100,000คน มีผู้ผลิต 
2,289 ราย ซึ�งส่วนมากผู้ ผลิตดังกล่าวจะกระจุกตัวอยู่ในเขตอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง เช่น 
สมทุรปราการ ซึ�งพบวา่มีจํานวนของผู้ผลติชิ Qนสว่นประกอบตั Qงโรงงานอยูม่ากที�สดุ รองลงมาคือ จงัหวดัระยองและจงัหวดั
อื�นๆ เช่น ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ เป็นต้น โดยโรงงานดงักลา่วมกัตั Qงอยูใ่กล้กบัโรงงานผลติยานยนต์ 
           โดยทั�วไปผู้ผลติชิ Qนสว่นยานยนต์ จะมีตลาดในการจดัจําหนา่ยชิ Qนสว่นอยู ่2 ตลาดหลกั ได้แก ่
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           1. ตลาดชิ Qนสว่นเพื�อนําไปใช้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Market: OEM) โดยผู้ผลติต้องผลติ
ชิ Qนสว่นยานยนต์ปอ้นให้กบัรถยนต์และจกัรยานยนต์รุ่นใหม่ๆ  สาํหรับคา่ยยานยนต์ที�เข้ามาตั Qงฐานการผลติในไทยเพื�อ
ประกอบยานยนต์สง่ออกและจําหนา่ยในประเทศ ทั Qงนี Q ความต้องการใช้ชิ Qนสว่นยานยนต์ในกลุม่นี Qขึ Qนอยูก่บัปริมาณการ
ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
           2. ตลาดชิ Qนสว่นทดแทน หรืออะไหลท่ดแทน (Replacement Equipment Market : REM)  เป็นตลาดชิ Qนสว่น
อะไหลเ่พื�อการทดแทนชิ Qนสว่นเดมิที�เสยี หรือสกึหรอตามสภาพการใช้งาน ซึ�งชิ Qนสว่นแตล่ะชิ Qนจะมีอายกุารใช้งานที�
แตกตา่งกนั ผู้ผลติที�ทําการผลติเพื�อปอ้นให้กบัตลาดทดแทนนี Qมีทั Qงผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ จงึ
ทําให้ชิ Qนสว่นที�ผลติได้นั Qนมีคณุภาพที�หลากหลายทั Qงอะไหลแ่ท้ อะไหลป่ลอม และอะไหลเ่ทียม ซึ�งจะทําการจดัจําหนา่ย
ให้กบัศนูย์บริการอะไหลข่องคา่ยยานยนต์ตา่งๆ โดยปกติศนูย์บริการจะมีการจดัเก็บสต็อกอะไหลท่ดแทนไมม่ากนกั จะ
เน้นเก็บเฉพาะอะไหลที่�ใช้ในการซอ่มยานยนต์บอ่ยครั Qงเทา่นั Qน 
 

สัดส่วนโครงสร้างห่วงโซ่อ ุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ 9นส่วนไทย 

 
  โครงสร้างภาพรวมของอตุสาหกรรมยานยนต์ แบง่ออกเป็นผู้ประกอบรถยนต์และผู้ผลติชิ Qนสว่น โดยผู้ประกอบ
ยานยนต์จะทําการวา่จ้างผู้ประกอบชิ Qนสว่นลาํดบัที� 1 ในการผลติชิ Qนสว่นรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ที�ใช้ในการประกอบ 
โดยบริษัทผู้ผลติชิ Qนสว่นลาํดบัที� 1 ดงักลา่วจะผลติชิ Qนสว่นบางอยา่งเองและบางชิ Qนสว่นจะวา่จ้างผู้ผลติชิ Qนสว่นลาํดบัที� 2
ผลติชิ Qนสว่นยอ่ยหรือจดัหาวตัถดุบิในการผลติ โดยอตุสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยประกอบด้วยกลุม่ผู้ประกอบ
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์จํานวน 23 บริษัท ผู้ผลติชิ Qนสว่นลาํดบัที� 1 (First-Tier) จํานวน 648 บริษัท และผู้ผลติชิ Qนสว่น
ลาํดบัที� 2 และ 3 (Second-Tier and Third-Tier) จํานวน 1,641 บริษัท โดยมีบริษัทที�ผลติชิ Qนสว่นโดยการฉีดขึ Qนรูปด้วย
แมพิ่มพ์ฉีดหลอ่ความดนัสงู (High-Pressure Diecasting หรือ “HPDC”) หลายราย และบริษัทเป็นบริษัทขนาดเลก็ถงึ
กลางในกลุม่ผู้ผลติดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม บริษัทถือได้วา่มีความได้เปรียบในการแขง่ขนั เนื�องจากบริษัทมีผู้ เชี�ยวชาญที�มี
ความรู้และทกัษะในการออกแบบแมพิ่มพ์ และมมีาตรฐานเป็นที�ยอมรับทั Qงในประเทศและตา่งประเทศ ซึ�งถือได้วา่มี
จํานวนไมม่ากในประเทศไทย 
  ในช่วง WY เดือนของปี �RRS (ม.ค.-ต.ค.RS) มยีอดสง่ออกรถยนต์สาํเร็จรูป  ลดลงร้อยละ W.�R จากระยะเวลา
เดียวกนัในปีก่อน มลูคา่การสง่ออก เพิ�มขึ Qนร้อยละ V.�� จากชว่งเดยีวกนัของปีก่อน โดยจํานวนรถยนต์ที�ผลติได้ในเดือน 
ม.ค.-ต.ค.RS มีจํานวนทั Qงสิ Qน เพิ�มขึ Qนร้อยละ �.RR จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน และตั Qงแตเ่ดือน ม.ค.-ต.ค.RS ตลาดรถยนต์
ในประเทศมียอดขาย  ลดลงร้อยละ Y.� จากระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยสภาอตุสาหกรรมคาดวา่ ยอดการผลติ
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รถยนต์ในปี �RRS จะได้ตามเปา้หมายที�กําหนดไว้ � ล้านคนั สว่นยอดสง่ออกรถยนต์ในปีนี Qคาดวา่จะได้ตามเปา้หมายที�
กําหนดไว้ W.�� ล้านคนัเช่นกนั 
  ในปี �RXY คาดวา่การสง่ออกรถยนต์จะอยูที่� W.�� ล้านคนั สว่นยอดขายรถยนต์ในประเทศจะเพิ�มเป็น �.V 
แสนคนั อยา่งไรก็ตาม คาดวา่ยอดขายภายในประเทศปี �RXY จะเพิ�มสงูกวา่ปี �RRS เนื�องจากรถยนต์ในโครงการรถคนั
แรงจะครบอายกุารถือครอง R ปี ในช่วงกลางปี �RXY ซึ�งคาดวา่จะมียอดซื Qอรถยนต์เพิ�มขึ Qนประมาณ W-� หมื�นคนั และจะ
คอ่ยๆ ทยอยเพิ�มขึ Qนตามมาอีกมาก เพราะรถยนต์ในโครงการรถคนัแรกมีกวา่ W.�R ล้านคนั และในจํานวนนี Qคาดวา่จะ
เปลี�ยนรถรุ่นใหมร้่อยละ WY-�Y หรือประมาณ W.�R – �.R แสนคนั  (ที�มา : สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย) 

ปริมาณการผลติรถยนต์ของประเทศไทยในช่วง WY เดือนแรกของปี �RRS (ม.ค.-ต.ค.) มีปริมาณการผลิตรถยนต์ 
W,X��,V�W คนั เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  ซึ�งมีปริมาณการผลิต  W,RS�,W�Yคนั เพิ�มขึ Qนร้อยละ �.RRโดยมี
ปริมาณการผลติรถยนต์นั�ง  XVY,�V�คนั รถยนต์ปิกอพั S��,S��คนั เพิ�มขึ Qนร้อยละR.VXและY.�Sตามลําดบั สว่นรถยนต์
เพื�อการพาณิชย์อื�นๆ �S,R��คนั ลดลงร้อยละ �.��  ปริมาณการผลิตรถจกัรยานยนต์มีจํานวน 1,516,811คนั เมื�อเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  ลดลงร้อยละ 0.28 เป็นการผลิตรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว 1,144,487คนั ลดลงร้อยละ 
5.60 แตม่ีการผลติรถจกัรยานยนต์แบบสปอร์ต 372,324คนั เพิ�มขึ Qนร้อยละ 20.57 

อยา่งไรก็ตามตลาดในประเทศและตลาดสง่ออกชะลอตวั เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศซึ�งสอดคล้อง
กบัที�สํานกังานเศรษฐกิจการคลงัประมาณการเศรษฐกิจภาพรวมไว้ว่าจะขยายตวัร้อยละ 3.3 สว่นตลาดสง่ออกเป็นการ
ลดลงในประเทศแถบตะวนัออกกลาง ยโุรปอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ โดยเฉพาะการสง่ออกรถกระบะ 1 ตนั ซึ�งเป็นการ
ลดลงในประเทศแถบเอเชีย ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา ส่วนประมาณการอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์ของปี 2560 
คาดว่า การผลิต จะขยายตวั ประมาณร้อยละ 10 หรือคิดเป็นปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ประมาณ2,000,000 คนั 
เนื�องจากเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มปรับตวัดีขึ Qนทั Qงนี Q จากปริมาณการผลติ ที�คาดการณ์ไว้ข้างต้นจะ
เป็นการผลิตเพื�อจําหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 85-90 และการผลิตเพื�อการส่งออกร้อยละ 10-15   (ที�มา: 
สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม) 

สําหรับปี 2560 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สําหรับประมาณการของอตุสาหกรรมรถยนต์ในปี 
�RXYจากข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดว่าการผลิตรถยนต์ประมาณ 
�,YYY,YYY คนั เพิ�มขึ Qน ร้อยละ �.RX โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื�อจําหน่ายในประเทศประมาณ VYY,YYY คนั เพิ�มขึ Qนร้อยละ 
X.X� และเป็นการผลิตเพื�อการส่งออกประมาณ W,�YY,YYY คนั ซึ�งสอดคล้องกบัที�สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (สศช.) คาดการณ์อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP)  ปี �RXY วา่จะขยายตวัร้อยละ �-
�สําหรับตลาดส่งออกมีแนวโน้มดีขึ QนตามการฟืQนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื�อจําหน่ายในประเทศ 
ประมาณร้อยละ �Y-�R และการผลติเพื�อการสง่ออกประมาณร้อยละ RR-XY 
  สาํหรับการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหมที่�ประกาศใช้ตั Qงแตว่นัที� 1 มกราคม 2559 นี Q โดยพิจารณาจาก
การปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลกั ทําให้รถยนต์สว่นใหญ่ต้องปรับขึ Qนราคาอยา่งน้อยร้อยละ 5-10 คาดวา่อาจมี
ผลตอ่การปรับโครงสร้างรถยนต์บางสว่น โดยผู้บริโภคมีแนวโน้มที�จะซื Qอรถยนต์ที� เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การใช้งานจริง
มากขึ Qน โดยรถยนต์นั�งขนาดเลก็ เช่น อีโคคาร์ อาจจะมีสว่นแบง่ทางการตลาดมากขึ Qน รวมไปถึงรถยนต์นั�งอเนกประสงค์ 
กลุม่ MPV B-SUV และ SUV เพื�อการใช้งานที�หลากหลายมากขึ Qน แทนการใช้รถ PPV ซึ�งจะ มีการปรับราคาเพิ�มขึ Qน
คอ่นข้างมาก ให้เหลอืเพียงผู้ซื Qอที�มีความจําเป็นและชื�นชอบการใช้งานที�สมบกุสมบนัของรถยนต์ ประเภทดงักลา่ว 
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นอกจากนี Q คา่ยรถยนต์มีโอกาสที�จะปรับรุ่นรถยนต์นั�งของตนให้สามารถใช้พลงังานทางเลอืก เชน่ อี 85 มาก ขึ Qน เพื�อลด
อตัราภาษีสรรพสามิตลงถึงร้อยละ 5 โดยในสว่นของประเด็นเรื�องการปรับภาษีสรรพสามติที�จะสง่ผา่นไปยงัการปรับระดบั
ราคารถยนต์ประเภทตา่งๆตั Qงแต ่ ต้นปี 2559 นั Qน แม้วา่ในช่วงต้นปีประชาชนอาจมีโอกาสชะลอการซื Qอรถเพื�อรอดคูวาม
ชดัเจนของราคา และสทิธิประโยชน์ตา่งๆ ที�จะได้รับ แตโ่ดยรวมทั Qงปีคาดวา่ประเด็นดงักลา่วอาจไมก่ระทบมากตอ่จํานวน
ยอดขายรถยนต์โดยรวมทวา่จะไปกระทบตอ่การผลติรถยนต์สาํหรับขายในประเทศเป็นบางรุ่น โดยหากพิจารณาแบง่เป็น
ยอดขายตามประเภทรถยนต์แล้ว รถยนต์ในกลุม่อีโค คาร์อาจมีจํานวนยอดขายที�ปรับระดบัเพิ�มขึ Qนจากในปีนี Q ขณะที�รถ 
PPV ซึ�งถกูปรับเพิ�มภาษีขึ Qนและสง่ผลตอ่ราคาขายที�ปรับเพิ�มขึ Qนมากนั Qน นา่จะมีทิศทางที�หดตวัลงในปีหน้านี Q เนื�องจาก
ผู้บริโภคสว่นหนึ�งนา่จะเร่งซื Qอรถในกลุม่นี Qไปก่อนลว่งหน้าในชว่งปลายปี 2558 ที�ระดบัภาษีสรรพสามิตยงัไมป่รับขึ Qน ซึ�ง
จํานวนยอดขายที�ปรับเพิ�มขึ Qนและลดลงของรถยนต์แตล่ะประเภทนี Q ทําให้โดยเฉลี�ยแล้วการขึ Qนภาษีสรรพสามิตอาจจะ
ไมใ่ช่ปัจจยัหลกัที�กระทบตอ่ยอดขายรถยนต์โดยตรง เทา่กบัปัจจยัด้านกําลงัซื Qอ ของผู้บริโภคที�ยงัอยูใ่นระดบัตํ�าและความ
เข้มงวดในการปลอ่ยสนิเชื�อรถยนต์ที�นา่จะยงัอยูใ่นระดบัสงู  

โครงสร้างภาษีสรรพสามิตสาํหรับรถยนต์ที�จะบงัคบั ใช้ 1 มกราคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที�มา: กรมสรรพสามิต, รวบรวมโดยศนูย์วิจยักสิกรไทย 

        อตุสาหกรรมไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส์ 
ภาวะการผลติอตุสาหกรรมไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส์ในปี �RRS มีดชันีผลผลติอยู่ที�ระดบั WWY.�R เพิ�มขึ Qน ร้อยละ 

X.�X เมื�อเทียบกบัปีก่อน โดยกลุม่อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ปรับตวัเพิ�มขึ Qนร้อยละ W.RRเมื�อเทียบกบั ปีก่อน เนื�องจาก IC 
เป็นชิ Qนสว่นส าคญัในการพฒันาสนิค้าที�มีการใช้เทคโนโลยีที�สงูขึ Qน สว่นกลุม่อตุสาหกรรม ไฟฟ้ามีการปรับตวัเพิ�มขึ Qนร้อย
ละ W�.�W เมื�อเทียบกบัปีก่อน เนื�องจากเครื�องปรับอากาศสามารถขยายตวัได้ ทั Qงตลาดในประเทศและตลาดสง่ออกหลกั
ตอ่เนื�องมาตั Qงแต่ต้นปีและเครื�องซกัผ้ามีการขยายตวัอย่างมากใน ไตรมาสที�� เนื�องจากผู้ผลิตบางรายมีการขยายก าลงั
การผลติ โดยเริ�มผลติและสง่ออกตั Qงแตเ่ดือนสงิหาคมที� ผา่นมา  การสง่ออกเครื�องใช้ไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส์ในปี �RRS มี
มลูค่า R�,��R ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ W.W เมื�อเทียบกบัปีก่อน โดยการสง่ออกไปตลาดหลกัปรับตวัลดลงเกือบ
ทั Qงหมด ได้แก่ อาเซียน สหภาพยโุรป จีน และญี�ปุ่ น ยกเว้นสหรัฐอเมริกาที�ปรับตวัเพิ�มขึ Qน 

ในปี �RXY คาดวา่อตุสาหกรรมไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส์มกีารผลติเพิ�มขึ Qนร้อยละ �.�เมื�อเทียบกบัปีก่อน โดย
อตุสาหกรรมไฟฟา้คาดวา่มีการผลติเพิ�มขึ Qนร้อยละ �.� เมื�อเทียบกบัปีก่อน จากการฟืQนตวัของตลาดใน ประเทศและการ
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สง่ออกตามภาวะเศรษฐกิจที�ดขีึ Qน ส าหรับอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์จะมีการผลติเพิ�มขึ Qน ร้อยละ �.� เมื�อเทียบกบัปีก่อน 
เนื�องจากIC เป็นชิ Qนสว่นสาํคญัในการพฒันาสนิค้าที�มกีารใช้เทคโนโลยีที� สงูขึ Qน (ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม) 
  อ ุตสาหกรรมชิ 9นส่วนเครื�องจักรกลเกษตร 

ประเทศไทยมีขนาดของตลาด (Market size) รถแทรกเตอร์การเกษตรปีละประมาณ 70,000 คัน โดยมีการ
ประกอบรถในประเทศ 60,000 คนั นําเข้า 16,917 คนั สง่ออก 7,891 คนั โดยปัจจุบนัมีผู้ผลิตหลกัในประเทศเพียง 2 ราย 
ที�เหลอืเป็นรายเลก็ที�นําเข้าชิ Qนสว่นสาํเร็จมาประกอบในประเทศ ผู้ผลติภายในประเทศมีสดัสว่นการตลาดประมาณ ร้อยละ 
70 ของปริมาณการขายและที�เหลือตลาดเป็นของผู้ นําเข้า (รวมการนําเข้ารถใหม่และรถมือสอง)  และหากประเมิน
โครงสร้างตลาดจําแนกตามภาค พบว่า ภาคอีสานเป็นตลาดที�ใหญ่ที�สดุ คิดเป็นสดัสว่นตลาดประมาณ ร้อยละ 60 ของ
การขายรถแทรกเตอร์ทั Qงหมด (ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม) 

ในปี �RRV ประเทศไทยส่งออกเครื�องจักรกลการเกษตรมูลค่า �Y,W�S ล้านบาท และคาดว่าในปี �RRS การ
สง่ออกจะขยายตวัเพิ�มขึ Qนร้อยละ WY หรือ คิดเป็นมูลค่า ��,WS� ล้านบาท โดยในครึ�งแรก(ม.ค.- มิ.ย.) ของปีนี Q ส่งออก 
WR,VWR ล้านบาท ไปยังกว่า �Y ประเทศทั�วโลก ตามนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมสินค้าเครื�องจักรกลการเกษตรไทย 
เนื�องจากเป็นอตุสาหกรรมที�มีความสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างมลูค่าเพิ�มของอตุสาหกรรมให้
สูงขึ Qน สินค้าเครื�องจักรกลการเกษตรออกที�สําคัญได้แก่ แทรกเตอร์เดินตาม รองลงมาคือ   เครื�องสีและขัดธัญพืช 
แทรกเตอร์เพื�อการเกษตร เครื�องสบูนํ Qา และเครื�องเกี�ยวนวดข้าว เป็นต้น สินค้าดงักลา่วเดิมทีเป็นสินค้าที�กลุม่ประเทศใน
อาเซียนต้องการ  เพื�อใช้ทํานาและทําไร่ธัญพืช   แต่กลุม่เป้าหมายใหม่ที�มีความสนใจในสินค้าเครื�องจักรกลเกษตรไทย 
อาทิ ประเทศในแถบแอฟริกา ที�ภาครัฐมีนโยบายพฒันาการเกษตรในประเทศคล้ายคลงึกบัการทําเกษตรของไทย จึงให้
ความสนใจในนวตักรรมของเราเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกนัประเทศเพื�อนบ้านอย่างกมัพชูามีสภาพเศรษฐกิจที�ขยายตวั
อย่างต่อเนื�อง ผู้บริโภคระดบับนเริ�มหนัมาสนใจสขุภาพมากขึ Qน ต้องการสินค้าเพื�อสขุภาพ   โดยเฉพาะผกัและผลไม้ที�
ปลอดสารพิษ ประกอบกบันโยบายภาครัฐยงัสง่เสริมให้มีการสร้างมลูคา่เพิ�มให้สนิค้าเกษตร เพื�อขจดัปัญหาความยากจน 
ทําให้ภาคเกษตรต้องการเครื�องจกัรกลและอปุกรณ์ทางการเกษตรที�มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ Qน (ที�มา : กรมสง่เสริมการค้า
ระหวา่งประเทศ) 
 

  5.2.3 แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2560  
 ทิศทางของภาคอตุสาหกรรมในปี �RXY คาดวา่นา่จะมแีรงสง่ที�ดีขึ Qนจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที�นา่จะ
ฟืQนตวัได้ตอ่เนื�องจากปี �RRS นําโดยการลงทนุภาครัฐ และภาคการทอ่งเที�ยว ด้านอปุสงค์ภายในประเทศนั Qน การบริโภค
และการใช้จา่ยภาคเอกชนคาดวา่จะเร่งขึ Qนจากรายได้ของเกษตรกรที�ปรับดีขึ Qนจากผลของราคาสนิค้าเกษตรที�กลบัมามี
ทิศทางขยายตวัได้อีกครั Qง ประกอบกบัภาครัฐนา่จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอยา่งตอ่เนื�อง สว่นการลงทนุ
ภาคเอกชน จะสามารถเติบโตได้ตามการลงทนุของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทนุโครงสร้างพื Qนฐานด้านการคมนาคมที�เม็ด
เงินลงทนุจะสามารถเข้าสูร่ะบบได้มากยิ�งขึ Qนในปี �RXY รวมถงึ การสนบัสนนุการลงทนุใน WY อตุสาหกรรมเปา้หมาย 
กลไกขบัเคลื�อนเศรษฐกิจไทย, การสง่เสริมการลงทนุภายใต้แผนการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (ECC), การ
สง่เสริมการลงทนุในเทคโนโลยีและนวตักรรมเพื�อยกระดบัประเทศเข้าสู ่“ประเทศไทย �.Y” ขณะที�อปุสงค์จากตา่งประเทศ 
มีความเป็นไปได้วา่จะสามารถขยายตวัได้ดกีวา่ในปี �RRS จากการฟืQนตวัที�แขง็แกร่งขึ Qนของภาวะเศรษฐกิจและการค้าโลก 
นําโดยการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที�คาดวา่จะมีทิศทางที�ดขีึ Qนภายหลงัจากการเลอืกตั Qง และอีกปัจจยัที�คาดวา่จะ
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สนบัสนนุความต้องการสนิค้าในภาคอตุสาหกรรมก็คือ การทอ่งเที�ยวในปี �RXY ที�ยงัขยายตวัได้ดี โดยกระทรวงการ
ทอ่งเที�ยวและกีฬาได้ตั Qงเปา้หมายรายได้จากการทอ่งเที�ยวในปี �RXY ไว้ที� �.R ล้านบาท เพิ�มขึ Qนจากปี �RRS ที�มเีปา้หมาย
รายได้ �.� ล้านบาท ซึ�งจะมีการกระตุ้นการทอ่งเที�ยวอยา่งตอ่เนื�อง เช่น มาตราการยกเว้นคา่ทําเนียมการตรวจลงตรา (วี
ซา่) ให้นกัทอ่งเที�ยวตา่งชาติ W,YYY บาทตอ่คนเป็นการชั�วคราวที�จะช่วยเพิ�มจํานวนนกัทอ่งเที�ยวได้, การจดัรูปแบบ
กิจกรรมรื�นเริงตา่ง ๆ ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และเข้ากบับรรยากาศของประเทศ เป็นต้น 
 ด้านปัจจยัที�ต้องให้ความสาํคญัอยา่งตอ่เนื�องในปี �RXY ประกอบด้วย แนวโน้มการค้าโลกที�ยงัมีความไมแ่นน่อน
จากการดําเนินนโยบายด้านการค้าของสหรัฐฯ ภายใต้ประธานาธิบดีคนใหม่ที�มีแนวโน้มกีดกันการค้า, การขอแยกตวั
ของสหราชอาณาจักรจากสหภาพยุโรป (Brexit), การฟืQนตัวของเศรษฐกิจยุโรป ญี�ปุ่ น และจีน ที�อาจไม่เป็นไปตาม
คาดหมาย, ความผนัผวนของตลาดเงินตลาดทนุจากความแตกตา่งของนโยบายการเงิน การคลงั ในประเทศเศรษฐกิจแกน
หลกัของโลก รวมทั Qงแนวโน้มการปรับขึ Qนอัตราดอกเบี Qยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นต้น (ที�มา : สภาอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจไทย)  

5.3 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 
  5.3.1 โรงงานและสาํนักงาน  

 โรงงานและสาํนกังานของบริษัท ตั Qงอยูภ่ายในเขตอตุสาหกรรมโรจนะ ตําบลหนองบวั อําเภอบ้านคา่ย จงัหวดั
ระยอง   ณ ปี 2559 มีเนื Qอที� 14 ไร่ 149.6 ตารางวา มีอาคารทั Qงหมดจํานวน 8 อาคาร เป็นอาคารสาํนกังาน 2 อาคาร 
ประกอบด้วยอาคารสาํนกังานชั Qนเดียว และอาคารสาํนกังาน 3 ชั Qน พร้อมอาคารโรงงานและคลงัสนิค้า 6 อาคาร ใน  

  5.3.2 กาํลังการผลิต  
บริษัทมีกําลงัการผลติรวมในช่วงปี 2557 ถึงปี 2559 ดงันี Q  

                            หนว่ย: ตนั 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

กําลงัการผลติ* �,RYY �,XYY 2,600 
ปริมาณการผลติ W,�XR W,�XY 1,456 
อตัราการใช้กําลงัการผลติ (ร้อยละ) RW RX 56 

หมายเหต:ุ *กําลงัการผลิตของบริษัทคํานวณโดยใช้ปริมาณการใช้วตัถดุบิในการผลติของเครื�องแตล่ะขนาดคณูกบัจํานวนเครื�องแตล่ะขนาดใน
ชว่งเวลานั Qนๆ 

  จะเห็นได้ว่า กําลงัการผลิต และปริมาณการผลิต ในปี �RRS ไม่แตกต่างกันกับปี �RRV แต่ในรายละเอียดนั Qน 
ช่วงต้นปีมีปริมาณการผลิตน้อยกว่า ส่วนในช่วงปลายปี (ไตรมาสที� � )มีการใช้กําลงัการผลิตที�สงูขึ Qน ซึ�งแนวโน้มในปี 
�RXY นั Qน จะมีการใช้กําลงัการผลติที�สงูขึ Qนเช่นกนั สง่ผลให้มีการจดัทําแผนการสั�งซื Qอเครื�องจกัรใหมเ่พื�อเพิ�มกําลงัการผลิต
ในปี �RXY ให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า 

 
 
 
5.3.3 ข ั 9นตอนการผลิต 
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บริษัทเป็นผู้ รับจ้างผลิตชิ Qนสว่นอลมูิเนียมและสงักะสีตามคําสั�งซื Qอของลกูค้า โดยบริษัทจะรับแบบหรือตวัอย่าง
ผลติภณัฑ์ และปริมาณการผลติเพื�อตรวจสอบความสามารถในการออกแบบแมพิ่มพ์และความเป็นไปได้ในการผลติสนิค้า
ตามแบบที�กําหนด จากนั Qนบริษัทจะวิเคราะห์ต้นทนุในการออกแบบแมพิ่มพ์ ต้นทนุการจดัทําแม่พิมพ์ และต้นทนุการผลิต 
แล้วนําสง่ใบเสนอราคาชิ Qนงาน และ/หรือ แมพิ่มพ์ให้ลกูค้าพิจารณา โดยขึ Qนอยู่กบัลกัษณะการว่าจ้าง เมื�อลกูค้าอนมุตัิใบ
เสนอราคา บริษัทจะนําแบบหรือตวัอยา่งผลติภณัฑ์มาออกแบบแมพิ่มพ์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื�อทําการคํานวณและ
ขึ Qนรูปแมพิ่มพ์เป็นภาพ 3 มิต ิแล้วจึงสง่ให้บริษัทผู้ผลติแมพิ่มพ์ทําการเสนอราคามาให้กบับริษัท ภายหลงัจากการคดัเลือก
บริษัทผู้ผลติแมพิ่มพ์แล้วทางบริษัทผู้ผลติแมพิ่มพ์จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในการผลติแม่พิมพ์ จากนั Qนทางบริษัท
จะมีการตรวจสอบแม่พิมพ์ร่วมกบัลกูค้าโดยการทดลองฉีดชิ Qนงานด้วยแม่พิมพ์ดงักล่าวและนําชิ Qนส่วนที�ผลิตได้มาวัด
ขนาดด้วยเครื�องวดั 3 แกน (CMM: Co-ordinate Measuring Machine) และนําชิ Qนงานที�ผา่นการตรวจสอบไปสง่ให้ลกูค้า
ตรวจสอบคณุภาพ และทดลองนําไปประกอบกบัชิ Qนงานสว่นอื�นๆ  

เมื�อชิ Qนงานดงักลา่วผา่นการพิจารณาจากลกูค้าแล้วทางฝ่ายขายและการตลาดจะติดตอ่ลกูค้าเพื�อขอรับใบสั�งซื Qอ  
และแผนการจดัสง่สนิค้า โดยปกติลกูค้าจะสั�งซื Qอสนิค้าและกําหนดระยะเวลาในการจดัสง่สินค้าลว่งหน้าเป็นระยะเวลา 1 
เดือน และลกูค้าจะวางแผนการผลิตล่วงหน้า 1 ปี เพื�อให้บริษัทสามารถวางแผนการผลิตและสั�งซื Qอวตัถุดิบ และเตรียม
อปุกรณ์ตา่งๆได้อยา่งเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า  

 
การผลติชิ Qนงานของบริษัท มีขั Qนตอนดงัตอ่ไปนี Q 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• การคดัเลอืกและจดัเตรียมวตัถดุิบ 
บริษัทจะทําการคัดเลือกผู้ จําหน่ายวัตถุดิบตามมาตรฐานวัตถุดิบที�ลูกค้า ซึ�งเมื�อบริษัทได้รับวัตถุดิบจากผู้

จําหน่ายแล้วจะทําตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบเปรียบเทียบกับใบรับประกันคุณภาพวัตถุดิบที�ได้รับจากผู้ จัดจําหน่าย
วตัถดุิบ เพื�อให้มั�นใจว่าวตัถดุิบดงักล่าวมีคุณสมบตัิเหมาะสมกับการผลิตชิ Qนงานดงักล่าว จากนั Qนจึงนํายอดสั�งซื Qอจาก
ลกูค้าไปคํานวณปริมาณวตัถดุิบที�ต้องสั�งซื Qอและวางแผนการผลติตอ่ไป  

 

• การฉีดขึ Qนรูปผลติภณัฑ์ 

จดัเตรียมวตัถุดิบ ฉีดขึ�นรูป ตรวจสอบคุณภาพชิ�นงานขึ�นรูป 

ตกแต่งชิ�นงาน ตรวจสอบคุณภาพชิ�นงาน 

 
การกลึง เจาะ 

และการเจียรผิวดว้ย
เครื3องจกัร 

ตรวสอบคุณภาพ 
ชิ�นงานสาํเร็จ 

บรรจุ 
หีบห่อ 
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พนกังานประจําเครื�องฉีดจะทําการติดตั Qงแมพิ่มพ์และเตรียมเครื�องจกัรให้พร้อมใช้งาน จากนั Qนจะนําวตัถดุิบมา
เข้าเตาหลอมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื Qอเพลิงในการให้ความร้อน เพื�อหลอมให้เป็นของเหลวตามอณุภมูิที�กําหนด แล้ว
เครื�องฉีดจะทําการฉีดนํ Qาโลหะที�หลอมเหลวแล้วเข้าไปในแม่พิมพ์ด้วยแรงดนัสงู แล้วทําการลดอุณหภมูิแม่พิมพ์เพื�อให้
ชิ Qนงานแข็งตวั เมื�อชิ Qนงานเย็นตวัลงแล้วพนกังานประจําเครื�องฉีดจะนําชิ Qนงานออกจากแมพิ่มพ์และตกแตง่ชิ Qนงานเบื Qองต้น 
โดยตดัเศษครีบและทางเดินนํ Qาโลหะสําหรับการฉีดขึ Qนรูปที�เกินออกแล้วนําเศษดงักลา่วไปหลอมในเตาหลอมเพื�อนํามา
ผลติใหมอี่กครั Qง 

• การตรวจสอบคณุภาพชิ Qนงานขึ Qนรูป 
พนกังานควบคมุคณุภาพสินค้าจะทําการสุม่ตรวจสอบขนาดและลกัษณะภายนอกของชิ Qนงานให้เป็นไปตามที�

กําหนดโดยมีการกําหนดตําแหนง่สาํคญัที�ต้องตรวจเช็คสาํหรับแตล่ะชิ Qนงานด้วยเครื�องมือต่างๆที�กําหนด โดยจะมีการสุม่
ตรวจเช็คทกุ 1-2 ชั�วโมง 

• การตกแตง่ชิ Qนงาน 
ชิ Qนงานที�ผา่นการตรวจสอบจะถกูนํามาตกแตง่โดยพนกังาน ซึ�งจะมีการตกแต่งผิวชิ Qนงาน ขดัตกแต่งขอบ เจาะรู 

และตกแตง่ผิวชิ Qนงาน ตามวิธีการทํางานที�กําหนดสาํหรับแตล่ะชิ Qนงาน ทั Qงนี Q บริษัทอาจทําการวา่จ้างบริษัทภายนอกในการ
ตกแตง่ชิ Qนงาน หากกําลงัการผลติของบริษัทไมเ่พียงพอ หรือมีลกัษณะของการตกแตง่ที�เครื�องมือของบริษัทไม่สามารถทํา
ได้ เป็นต้น 

• การตรวจสอบคณุภาพชิ Qนงานตกแตง่ 
ในการตรวจสอบนี Qจะมีพนกังานควบคมุคณุภาพสนิค้าสุม่ตรวจเช็คตามข้อกําหนดในการตรวจเช็คผลิตภณัฑ์แต่

ละชนิด ทั Qงในด้านของรูปแบบชิ Qนงานและพื Qนผิวตามที�กําหนด โดยจะมีการทําคู่มือระบุตําแหน่งที�ต้องตรวจเช็คและวิธี
ตรวจเช็คของแตล่ะชิ Qนงานตามที�กําหนด  ซึ�งจะมีการสุม่ตรวจเช็คทกุ 1-2 ชั�วโมง และมีการตรวจสอบความเรียบร้อยจาก
การตกแตง่ทกุชิ Qนอีกครั Qง 

• การกลงึ เจาะ และเจียรผิวด้วยเครื�องจกัร (Machining) 
เนื�องจากชิ Qนงานบางส่วนจําเป็นจะต้องมีการตกแต่งด้วยเครื�องจักรเพื�อให้มีความแม่นยําเป็นพิเศษและได้

คณุภาพตามที�ลกูค้ากําหนด บริษัทจะนําชิ Qนงานที�ได้รับการตกแต่งโดยพนกังานและได้มีการตรวจสอบคณุภาพแล้วมา
ตกแต่ง เจาะ และเจียรผิวด้วยเครื�องกลงึที�ควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Numerical Control หรือ CNC) ทั Qงใน
แบบ 2 แกน และ 3 แกน ในจดุที�กําหนดตามรูปแบบผลติภณัฑ์แตล่ะชนิด เพื�อให้สามารถนําไปประกอบกบัชิ Qนงานอื�นตาม
แบบที�กําหนดได้ โดยจะมีฝ่ายตรวจสอบคณุภาพทําการสุม่ตรวจสอบขนาดและลกัษณะชิ Qนงานหน้าเครื�องจกัรทกุชั�วโมง 
และมีการตรวจสอบโดยใช้แท่นยึดกําหนดตําแหน่ง (Jig Gauge) เพื�อตรวจสอบขนาดและตําแหน่งของส่วนที�จะใช้
ประกอบกบัชิ Qนสว่นอื�นๆวา่เป็นไปตามที�กําหนดทกุชิ Qน 

ทั Qงนี Q บริษัทอาจทําการว่าจ้างบริษัทภายนอกในการตกแต่งชิ Qนงานด้วยเครื�องจักร หากชิ Qนงานบางส่วน
จําเป็นต้องได้รับการตกแตง่ด้วยเครื�องจกัรที�มีความแมน่ยําเป็นพิเศษ หรือมีลกัษณะที�ต้องการการตกแตง่ที�เครื�องจกัรของ
บริษัทไมส่ามารถดําเนินการได้ หรือกําลงัการผลติของบริษัทไมเ่พียงพอ เป็นต้น 

• การตรวจสอบคณุภาพชิ Qนงานสาํเร็จ 
ชิ Qนงานที�ได้ผา่นขั Qนตอนการตกแตง่ด้วยเครื�องจกัรจะได้รับการสุม่ตรวจคณุภาพโดยละเอียด โดยใช้เครื�องมือวดั 

� แกน และเครื�องมือตา่งๆ ก่อนที�จะสง่ไปยงัคลงัสนิค้าเพื�อบรรจหีุบหอ่ตอ่ไป 
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• การบรรจหีุบหอ่ 
พนกังานแผนกคลงัสินค้าจะทําการตรวจนบัจํานวนสินค้าให้ตรงกับป้ายสินค้า แล้วบรรจุหีบห่อตามที�กําหนด 

เพื�อเตรียมการจดัสง่สนิค้าให้กบัลกูค้าตอ่ไป 
โดยบริษัทมีมาตรการตรวจสอบต้นทุนโดยกําหนดนโยบายสําหรับการพิจารณาสําหรับรายการสินค้าที�ขาย

ขาดทนุ ซึ�งระบใุห้ฝ่ายบญัชีต้นทนุทําการวิเคราะห์ทกุสิ Qนงวดไตรมาส และมีการติดตามผลของรายการสนิค้าที�ขายขาดทนุ
พร้อมรายงานให้แก่ผู้บริหารทกุๆสิ Qนเดือน 

 
5.3.4 การจัดหาวัตถุด ิบในการผลิต 
บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ Qนส่วนอลมูิเนียมฉีดขึ Qนรูปและชิ Qนสว่นสงักะสีฉีดขึ Qนรูปตามคําสั�งซื Qอของลกูค้า โดยอลมูิเนียม

และสงักะสีซึ�งเป็นวตัถดุิบของบริษัทจะเป็นอลมูิเนียมอลัลอยและสงักะสีอลัลอย ซึ�งอลมูิเนียมและสงักะสีซึ�งมีสว่นผสม
ของธาตอืุ�นๆ ทําให้มีลกัษณะและคณุสมบตัิที�แตกต่างกนัตามความเหมาะสมของแต่ละชิ Qนงาน ดงันั Qน สดัสว่นการสั�งซื Qอ
วตัถดุิบจะขึ Qนอยูก่บัปริมาณการสั�งซื Qอสนิค้าแตล่ะประเภท โดยที�ผา่นมาชิ Qนงานสว่นใหญ่ที�บริษัทได้รับคําสั�งซื Qอเป็นชิ Qนงาน
อลูมิเนียม โดยบริษัทมีการสั�งซื Qออลูมิเนียมจากผู้ จัดจําหน่ายทั Qงหมด 7 ราย ซึ�งเป็นผู้ จัดจําหน่ายในประเทศทั Qงหมด 
เนื�องจากบริษัทมีนโยบายในการกระจายการสั�งซื Qอวตัถดุิบเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากการพึ�งพิงผู้จดัจําหน่ายรายใดราย
หนึ�งจึงได้กระจายการสั�งซื Qอวตัถดุิบจากผู้จดัจําหนา่ยครั Qงละหลายราย โดยปริมาณการสั�งซื Qอแตล่ะรายจะแตกต่างกนัตาม
ราคาขายวตัถดุิบที�ผู้จดัจําหนา่ยแต่ละรายเสนอมาซึ�งบริษัทจะได้รับใบเสนอราคาวตัถดุิบจากผู้จดัจําหน่ายแต่ละรายทกุ
เดือน  

ในการจดัหาวตัถดุิบนั Qน บริษัทจะให้ความสําคญักบัคณุภาพวตัถดุิบเป็นอย่างมาก ทั Qงนี Q วตัถดุิบที�สั�งซื Qอจะต้อง
อยูใ่นระดบัมาตรฐานตามที�กําหนดไว้ โดยบริษัทจะดําเนินการตรวจสอบคณุภาพวตัถดุิบเบื Qองต้นจากใบรับรองคณุภาพ
วตัถดุิบจากผู้จดัจําหนา่ยที�มาพร้อมกบัการนําสง่วตัถดุบิในแตล่ะครั Qง จากนั Qนบริษัทจะตดัชิ Qนสว่นวตัถดุิบไปตรวจสอบวา่มี
คณุภาพตามมาตรฐานที�ผู้จดัจําหนา่ยแจ้งไว้ตามใบรับรองหรือไม ่โดยมีระยะเวลาการสั�งซื Qอสนิค้าประมาณ 1-2 วนั  

ในการคัดเลือกผู้ ขายวตัถุดิบนั Qน บริษัทจะทําการประเมินผู้ขายวัตถุดิบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินของบริษัท
หรือไม ่แล้วจึงรวบรวมรายชื�อผู้ ที�ผา่นประเมินไว้ในรายชื�อผู้ขายวตัถดุิบ จากนั Qน เมื�อจะมีการสั�งซื Qอวตัถดุิบดงักลา่ว จะทํา
การเทียบราคาจากผู้ขายวตัถดุิบในรายชื�อที�รวบรวมไว้อยา่งน้อย 2 ราย แล้วจึงทําการคดัเลือกผู้ขายวตัถดุิบที�มีราคาและ
เงื�อนไขที�ดีที�สดุ โดยบริษัทจะทําการประเมินผู้ขายวตัถดุิบทกุปี ปีละครั Qง 

 
5.3.5 ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 
บริษัทตระหนกัถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ Qนต่อสิ�งแวดล้อมและมีมาตรการในการป้องกันปัญหามลภาวะต่างๆ 

เพื�อให้แน่ใจว่าการผลิตของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม นอกจากนี Qบริษัทยงัได้จดัสรรงบประมาณใน
การดแูลสิ�งแวดล้อมอยา่งเพียงพอ โดยได้สร้างบอ่บําบดันํ Qาเสยีภายในโรงงาน และได้วา่จ้างบริษัทภายนอก เข้ามาจดัการ
และกําจดัของเสยีจากกระบวนการผลิตของบริษัท เช่น นํ Qามนัใช้แล้ว ภาชนะปนเปื Qอน และกากตะกอนจากการบําบดันํ Qา
เสยี เป็นต้น 

 นอกจากนี Q บริษัทยงัได้รับการรับรองการจดัการสิ�งแวดล้อมของบริษัทตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2004 
เมื�อวนัที� 15 กรกฎาคม 2551 และยงัได้รับเกียรติบตัรการเป็นสถานประกอบการอตุสาหกรรมที�ดําเนินงานตามหลกัเกณฑ์
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ธรรมาภิบาลสิ�งแวดล้อม ในโครงการธรรมาภิบาลสิ�งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และใบรับรองอตุสาหกรรมสีเขียว 
ระดบัที� 3 จากการบริหารจัดการสิ�งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีมาตรการประเมินผล และทบทวนเพื�อการพฒันาอย่าง
ต่อเนื�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�องมาจากการทํา

ข้อตกลงในการชําระคา่สนิค้ามีการแบง่จ่ายเป็นงวด โดยงวดสดุท้ายคืออนมุตัิชิ Qนงานเพื�อทําการผลติ 
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6. ปัจจัยความเสี�ยง 
 ปัจจัยความเสี�ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที�อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานและผลประกอบการของ
บริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั และแนวทางในการปอ้งกนัความเสี�ยง สามารถสรุปได้ดงันี Q 
 

6.1 ความเสี�ยงจากการพ ึ�งพงิลูกค้ารายใหญ่ 
บริษัทประกอบธุรกิจในลกัษณะผลิตสินค้าตามคําสั�งซื Qอของลกูค้า โดยในปี 2559 บริษัทมีลกูค้ารายใหญ่ซึ�งมี

สดัสว่นยอดขายตอ่รายได้จากการขายรวมมากกว่าร้อยละ 10 จํานวน 2 ราย คิดเป็นสดัสว่นรายได้เท่ากบัร้อยละ 38.32 
ของรายได้จากการขายและให้บริการทั Qงหมด โดยในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559  บริษัทมีรายได้จากกลุ่มลกูค้าที�มี
ยอดขายสงูสดุ 10 อนัดบัแรก คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 82.94 ร้อยละ 85.22 และร้อยละ  80.63 ของรายได้จากการขายและ
ให้บริการทั Qงหมด ทําให้รายได้ของบริษัทอาจได้รับผลกระทบหากกลุม่ลกูค้ารายใหญ่ดงักลา่วมีการเปลี�ยนแปลงนโยบาย
ในซื Qอสนิค้าของบริษัท 

อยา่งไรก็ตาม กลุม่ลกูค้ารายใหญ่ดงักลา่วได้มีการซื Qอสนิค้าบริษัทอยา่งตอ่เนื�องมาเป็นระยะเวลานาน โดยบริษัท
มีการประสานงานกบัลกูค้าอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อที�จะทราบแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงคําสั�งซื Qอสนิค้าจากลกูค้า ซึ�งลกูค้าสว่น
ใหญ่จะมีการประมาณการณ์ยอดผลติลว่งหน้าให้แก่บริษัทเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน จึงทําให้บริษัทสามารถคาดการณ์
การเปลี�ยนแปลงของยอดสั�งซื Qอจากลกูค้าแต่ละรายได้ในระดบัหนึ�ง อีกทั Qง บริษัทมีการกําหนดนโยบายด้านสดัสว่นของ
ยอดขายตอ่ลกูค้าแตล่ะรายต้องไมเ่กินร้อยละ 30 ของยอดขายรวม เพื�อปอ้งกนัผลกระทบตอ่รายได้หากมกีารเปลี�ยนแปลง
ยอดผลติของลกูค้ารายใหญ่ 

 

6.2 ความเสี�ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ  
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตชิ Qนส่วนเพื�อใช้เป็นส่วนประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์เครื�องใช้ไฟฟ้า 

เครื�องจักรกลเกษตรและอื�นๆ ซึ�งต้องใช้อลมูิเนียมแท่งเป็นวตัถุดิบหลกัซึ�งโดยคิดเป็นสดัส่วนของต้นทุนขายในปี 2559
ประมาณร้อยละ 33.14  ของต้นทนุขายและให้บริการทั Qงหมด โดยในช่วงตั Qงแต่ปี 2554 ราคาอลมูิเนียมมีความผนัผวน
เกิดขึ Qนเลก็น้อย โดยจะเห็นได้จากราคาอลมูิเนียมในตลาดโลกที�ลดลงจาก 2,024 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตนั ในเดือนธันวาคม 
2554 เป็น 1,727 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตนั ในเดือนธันวาคม 2559  หรือลดลงร้อยละ 14.65 ในช่วงเวลาดงักลา่ว และการ
เปลี�ยนแปลงของราคาวตัถดุิบหลกัเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกและความกงัวลในเรื�องของหนี Q
สาธารณะในกลุม่ยโูรโซน และผู้บริโภคที�เป็นตลาดหลกั เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป และญี�ปุ่ น ประสบภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตวัก็เป็นปัจจยัที�ทําให้ราคาอลมูิเนียมมีการปรับตวัลดลง โดยในเดือนธันวาคม 2559 ราคาอลมูิเนียมในตลาดโลก
เทา่กบั 1,727 ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ตนั  ซึ�งจากระยะเวลา 5 ปีที�ผ่านมามีแนวโน้มเป็นไปได้ที�ราคาอลมูิเนียมจะผนัผวนปรับ
ขึ Qนลงตอ่ไปตามสถานการณ์โลก 
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ราคาอลมูิเนียมระหว่างเดือนธันวาคม 2554 – เดือนธันวาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
  ที�มา: Monthly world prices of commodities and indices, World Bank 
ปัจจยัหลกัของราคาที�ผนัผวนเป็นผลมาจากการผลติที�เกินความต้องการของตลาดจากนโยบายการควบคมุการ

สง่ออกวตัถดุิบในหลายประเทศ ซึ�งรวมถึงการห้ามสง่ออกอะลมูินาของอินโดนีเซีย ที�มีผลบงัคบัใช้ตั Qงแต่ช่วงต้นปี พ.ศ.
�RR� หลงัจากที�สต็อกวตัถุดิบในการผลิตอะลมูิเนียม เริ�มปรับลดลง จากการที�มีการกกัตุนเข้าไปมากในช่วงก่อนสิ Qนปี 
พ.ศ.�RRX เพื�อรองรับมาตรการห้ามส่งออกอะลมูินาของอินโดนีเซียดงักล่าว โดยมีการประเมินว่าแนวโน้มราคาโลหะ
อะลูมิเนียมจะปรับเพิ�มขึ Qนเฉลี�ย R.YR% ต่อปีตลอดช่วง ปี พ.ศ.�RR� – พ.ศ.�RX� จากอิทธิพลของความต้องการใช้
อะลมูิเนียมในโลกที�ยงัคงปรับเพิ�มขึ Qนอย่างต่อเนื�อง ขณะที�ระดบัการผลิตอะลมูิเนียมของทั Qงโลกจะขยายตวัในอตัราที�ต่า
กว่า �.WR% ต่อปี ตลอดช่วงเวลาเดียวกัน ทั Qงนี Q จากความต้องการใช้อะลมูิเนียมที�มีทิศทางเพิ�มขึ Qน แต่ในด้านการผลิต
อะลมูิเนียมของผู้ผลติในโลกกลบัมีแนวโน้มการผลติที�ไม่เพียงพอกบัความต้องการใช้ โดยประเมินว่าปี พ.ศ.2557 – พ.ศ.
�RRS จะเกิดอปุทานขาดแคลนและในช่วงปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.�RX� จะมีอปุทานขาดแคลนราว Y.W�, �.YR และ �.S� ล้าน
ตนั ตามลําดบั และจากปัจจยัดงักลา่วทําให้คาดการณ์ว่าทิศทางราคาของโลหะอะลมูิเนียมจะต่าสดุที�ประมาณ W,�YY 
เหรียญสหรัฐฯตอ่ตนัใน ปีพ.ศ.�RXW 

ทั Qงนี Q จากการที�ราคาอลูมิเนียมลดลงส่งผลกระทบเชิงบวกกับบริษัทด้านต้นทุนการผลิตลดลงมีการตกลงกับ
ลกูค้าบางรายให้สามารถเปลี�ยนแปลงราคาของสนิค้าให้สอดคล้องกบัราคาวตัถดุิบได้ เมื�อราคาวตัถดุบิเพิ�มขึ Qนจนถึงระดบั
ตามที�ตกลงไว้ หรือมีการทบทวนราคาขายเป็นระยะตามรอบเวลาที�กําหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมีความเสี�ยงในกรณี
ที� ไมส่ามารถปรับราคาสนิค้าให้สอดคล้องกบัราคาวตัถดุิบที�เปลี�ยนไปได้ทั Qงหมด เช่น ราคาของวตัถดุิบมิได้เปลี�ยนแปลง
จนถึงระดบัที�กําหนดไว้ หรือต้นทนุในการผลิตเพิ�มขึ Qนในขณะที�ยงัไม่ถึงรอบระยะเวลาทบทวนราคาขาย ทั Qงนี Q บริษัทได้มี
การติดตามความเคลื�อนไหวราคาอลมูิเนียมในตลาดอยา่งใกล้ชิด  เพื�อปอ้งกนัผลกระทบจากความผนัผวนดงักลา่ว 

ในด้านของการสั�งซื Qออลมูิเนียมซึ�งวตัถดุิบหลกัในการผลิตนั Qน บริษัทได้มีการวางแผนการสั�งซื Qอวตัถดุิบลว่งหน้า
ตามแผนการผลิตของบริษัท นอกจากนี Qบริษัทได้คดัเลือกผู้จัดจําหน่ายอลมูิเนียมที�มีคณุสมบตัิและคณุภาพตามความ
ต้องการในการผลติไว้ทั Qงสิ Qน 13 ราย เพื�อกระจายการสั�งซื Qอในแตล่ะงวด เป็นการลดความเสี�ยงจากการขาดแคลนวตัถดุิบ
ในการผลติ 



 
 

 �� 

6.3 ความเสี�ยงจากการที�แม่พมิพ์ท ี�เป็นกรรมสิทธ ิ\ของลูกค้าเสื�อมสภาพ 
เนื�องจากแม่พิมพ์ที�บริษัทใช้ผลิตชิ Qนงานมีทั Qงส่วนที�เป็นกรรมสิทธิ�ของบริษัทและเป็นกรรมสิทธิ�ของลูกค้าซึ�ง

แมพิ่มพ์ที�เป็นกรรมสทิธิ�ของลกูค้านั Qนต้องได้รับความยินยอมจากลกูค้าก่อนที�จะสามารถทําการซอ่มแซมหรือจดัทําใหม่ได้
หากแมพิ่มพ์ดงักลา่วเสื�อมสภาพและบริษัทดําเนินการผลติชิ Qนงานดงักลา่วตอ่ไปเพื�อรักษาสมัพนัธภาพกบัลกูค้าบริษัทจะ
มีต้นทุนที�เพิ�มขึ Qนจากการตกแต่งชิ Qนงานเพิ�มเติมหรือชิ Qนงานที�ไม่ได้คุณภาพ ซึ�งหากบริษัทใช้เวลาในการซ่อมแซมหรือ
จัดทําแม่พิมพ์ใหม่ล่าช้า เนื�องจากลกูค้าใช้เวลานานในการอนุมตัิหรือผู้ รับจ้างทําแม่พิมพ์จัดทําได้ช้าก็ตาม จะส่งผล
กระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้กําหนดอายกุารใช้งานของแม่พิมพ์และจะทําการติดต่อ
เจรจากบัลกูค้าก่อนที�แมพิ่มพ์จะหมดสภาพ เพื�อให้ลกูค้าทราบเงื�อนไขดงักลา่วและประมาณการณ์ระยะเวลาในการจดัทํา
แมพิ่มพ์ใหมใ่นสว่นที�ลกูค้าอาจมีความลา่ช้าในการอนมุตัิการจดัทําแมพิ่มพ์ใหม ่

 

6.4 ความเสี�ยงจากการพ ึ�งพงิผู้บริหารและบุคลากรที�มีประสบการณ์และความสามารถ 
ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที�ต้องอาศยัความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรในการดําเนินงาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งในด้านการออกแบบแม่พิมพ์ ซึ�งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นไปได้ในการผลิต คุณภาพของ
ชิ Qนงาน และของเสยีที�อาจจะเกิดขึ Qนจากการผลติ ซึ�งต้องอาศยัความรู้ และความชํานาญเฉพาะด้านของบคุลการเป็นหลกั 
โดยเฉพาะวิศวกรผู้ เชี�ยวชาญในด้านการออกแบบแมพิ่มพ์ที�มีประสบการณ์ การสญูเสียบคุลากรเหลา่นี Qย่อมสง่ผลกระทบ
ตอ่การดําเนินงานและความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท ซึ�ง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีบคุลากรที�มีความรู้
และทักษะในการออกแบบแม่พิมพ์จํานวน 10 คน โดยมีระยะเวลาในการทํางานกับบริษัทเฉลี�ยกว่า 8 ปี และมี
ประสบการณ์ทํางานด้านแมพิ่มพ์เฉลี�ย 18 ปี  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการมอบหมายหน้าที�และความรับผิดชอบในการทํางานให้แก่ผู้บริหารท่านอื�น และ
พนกังานแตล่ะฝ่ายงานอยา่งชดัเจน มีระบบการจดัเก็บข้อมลูและฐานข้อมลูที�ดี ตลอดจนมีการแลกเปลี�ยนข้อมลูข่าวสาร
ตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องระหว่างผู้บริหารและพนกังานบริษัทอย่างสมํ�าเสมอ รวมทั Qงมีการฝึกอบรมพนกังานให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจด้านคณุภาพและมาตรฐานการตรวจสอบต่างๆ และส่งพนกังานเข้ารับการอบรมภายนอก เป็นการลงทุนด้านการ
พฒันาบคุลากรของบริษัท ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานของบริษัทเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะความรู้และทกัษะใน
การออกแบบแมพิ่มพ์ ซึ�งบริษัทได้จดัการให้มีการถ่ายทอดความรู้ทั Qงในหนว่ยงานและจดัให้มีการฝึกอบรมภายนอกบริษัท 
ซึ�งสามารถลดความเสี�ยงจากการพึ�งพิงผู้บริหารและบคุลากรหลกัของบริษัทได้ 

 

6.5 ความเสี�ยงจากการควบคุมคุณภาพ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหนึ�งในปัจจัยที�สําคัญในอุตสาหกรรมการยานยนต์ที�ผู้ ผลิตรถยนต์และ

รถจกัรยานยนต์ให้ความสาํคญัเป็นอยา่งมาก เนื�องจากจะมีผลโดยตรงทั Qงด้านชื�อเสยีงและยอดขายของผู้ผลิตรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ดงักลา่วโดยตรง  ซึ�งความผิดพลาดในด้านคณุภาพนั Qน อาจทําให้บริษัทสญูเสียลกูค้า และอาจถกูยกเลิก
สญัญาหากไมส่ามารถผลติผลติภณัฑ์ได้ตรงตามมาตรฐาน ซึ�งจะสง่ผลกระทบต่อการดําเนินงานและความน่าเชื�อถือของ
บริษัทในอตุสาหกรรม ด้วยเหตนีุ Qบริษัทจึงได้ตั Qงเป้าหมายที�จะลดข้อผิดพลาดในด้านคณุภาพของผลิตภณัฑ์โดยกําหนด 
KPI ด้านของเสียอย่างชดัเจน อีกทั Qงบริษัทได้เน้นถึงความสําคญัด้านคณุภาพโดยได้ลงทนุในอปุกรณ์สําหรับตรวจสอบ
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และควบคมุคณุภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที�ลกูค้ากําหนดไว้ เพื�อสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า รวมทั Qงสามารถ
สร้างความนา่เชื�อถือในการดําเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสากลอีกด้วย 

 

6.6 ความเสี�ยงจากการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศและการเปลี�ยนแปลงนโยบาย
ของรัฐบาล 
เนื�องจากบริษัททําธุรกิจเกี�ยวเนื�องกบัการผลติและจําหนา่ยชิ Qนสว่นยานยนต์ บริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบทั Qงใน

เชิงบวกและในเชิงลบจากการเปลี�ยนแปลงของภาษีศลุกากรและการกีดกนัทางการค้า เช่น การเปลี�ยนแปลงภาษีนําเข้า
ของชิ Qนสว่นยานยนต์จะกระทบความสามารถของบริษัทในการแข่งขนักบัผู้ผลิตจากต่างประเทศ ยกตวัอย่างเช่น การลด
ภาษีนําเข้าชิ Qนส่วนอาจทําให้คู่แข่งต่างประเทศสามารถแข่งขนักับบริษัททางด้านราคาและต้นทุนได้มากขึ Qน ทั Qงนี Q ใน
ปัจจุบนัรัฐบาลได้มีการตกลงกบัประเทศในอาเซียนเกี�ยวกับการเปิดเสรีของอตุสาหกรรมรถยนต์ภายใต้สนธิสญัญาการ
เปิดเสรีทางการค้า AFTA ภายใต้ข้อตกลงสทิธิพิเศษทางภาษีปกติ (CEPT) ซึ�งการเปิดเสรีภายใต้ระบบ AFTA ทําให้ภาษี
ศุลกากรสําหรับชิ Qนส่วนรถยนต์ที�ผลิตภายในอาเซียน ลดเหลือร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 5 และคาดว่าจะทําให้ประเทศคู่ค้า
ภายในอาเซียนใช้ประโยชน์ทางภาษีนี Qเพื�อเพิ�มการค้าระหว่างกนั นอกจากนี Q ความท้าทายของธุรกิจผลิตชิ Qนส่วนรถยนต์ 
เกี�ยวกับการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในหมวดยานยนต์ยังคงเพิ�มขึ Qน โดยในปี �RRS ที�ผ่านมามีจํานวน
โครงการจากต่างประเทศที�ได้รับการอนมุตัิการส่งเสริมการลงทุนในสว่นของธุรกิจที�เกี�ยวข้องกบัอุตสาหกรรมยานยนต์
ทั Qงหมดจํานวน WRY โครงการ ด้วยวงเงินลงทนุรวมทั Qงสิ Qน �X�,WVR ล้านบาท นอกจากนี Q ถ้าหากจะเปรียบเทียบการลงทนุ
ทางตรงจากต่างประเทศ มายงัประเทศต่างๆ ใน อาเซียนโดยดจูากการลงทนุของนกัลงทนุญี�ปุ่ น ซึ�งถือว่า เป็นชาติที�นกั
ลงทุนเข้ามา ลงทนุในอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคสงูสดุนั Qน พบว่า มีมูลค่าการเข้ามา ลงทนุในไทยในสดัส่วนที�สงู 
อย่างต่อเนื�อง และมากกว่าประเทศคู่แข่งอย่างอินโดนีเซียค่อนข้างชดัเจน แสดงให้เห็นว่าไทยเป็นฐานการลงทนุหลกัใน
อตุสาหกรรมยานยนต์ของภมูิภาค  อีกทั Qงปัจจุบนัรัฐบาลได้มีนโยบายเห็นชอบในหลกัการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต
รถยนต์ บงัคบัใช้ W มค. �RRS โดยคํานึงถึงการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม ความปลอดภยั 
การใช้พลงังานทดแทนและประสิทธิภาพของรถยนต์ ในการปลอ่ย CO2Emission โดยยงัคงสง่เสริมอตุสาหกรรมรถยนต์
อย่างต่อเนื�อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการลดภาษีสําหรับรถยนต์อีโคคาร์ รถยนต์พลงังานร่วมที�ให้ก๊าชเอ็นจีวีร่วมกับนํ Qามัน 
รถยนต์ไฮบริด และรถยนต์ที�ใช้แก๊สโซฮอล์อี 85 เป็นต้น ซึ�งเป็นปัจจัยสําคญัต่อทิศทางของอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยใน
ระยะยาว  ซึ�งการเปลี�ยนแปลงในนโยบายดงักล่าว ส่งผลกระทบเชิงบวกโดยตรงต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ซึ�งเป็นกลุ่ม
ลกูค้าหลกัของบริษัท อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้มุง่เน้นในการพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และทกัษะของบคุคลากรอย่าง 
เช่น การสง่บคุลากรเข้าร่วมอบรมสมัมนาตา่งๆ รวมทั Qงบริษัทยงัได้จดัตั Qงศนูย์การเรียนรู้ภายในบริษัท เพื�อเป็นแหลง่ความรู้
ด้านเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและการผลิต และให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื�องเพื�อเพิ�ม
ความสามารถในการแข่งขนัและเตรียมความพร้อมสําหรับภาวะการแข่งขนัที�รุนแรงมากขึ Qน และสามารถรองรับการผลิต
ของกลุม่อตุสาหกรรมที�หลากหลายมากขึ Qน  
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6.7 ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน 
ปัจจุบนัสถานประกอบการต่างๆมีการแข่งขนัในการจ้างแรงงานที�มีทกัษะ ทําให้บริษัทมีความเสี�ยงที�จะขาด

แคลนแรงงานในการดําเนินงานหรือต้องวา่จ้างพนกังานในอตัราคา่ตอบแทนที�สงูขึ Qน หรืออาจจะสญูเสียแรงงานที�มีทกัษะ 
ซึ�งจะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนับริษัทได้คํานึงถึงสวสัดิภาพของพนกังาน 
โดยมีสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าเดินทาง และรถรับส่งพนักงาน เป็นต้น เพื�อป้องกันการ
เคลื�อนย้ายแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที�ใช้ทักษะซึ�งเป็นกําลังสําคัญของบริษัท ทั Qงนี Qบริษัทยังสามารถว่าจ้างสถาน
ประกอบการอื�นในการดําเนินงานที�ต้องใช้แรงงานเป็นหลกั เช่น งานตกแต่งชิ Qนงาน ฉีดพน่ทาํสี  เป็นต้น เพื�อเพิ�มความ
ยืดหยุน่ในการผลติและลดผลกระทบจากการแขง่ขนัด้านแรงงาน 

 

6.8 ความเสี�ยงจากการที�กลุ่มผู้ถ ือห ุ้นใหญ่ทาํธ ุรกิจท ี�ใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท 
เนื�องจากกลุ่มปิ�นทอง ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในสดัส่วนร้อยละ 40.32  ของทุนจดทะเบียนชําระ                            

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ซึ�งประกอบด้วยบริษัทที�ดําเนินธุรกิจผลติชิ Qนสว่นยานยนต์เช่นเดียวกบับริษัท ดงันี Q 
ชื�อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ฟตุาบะ เจทีดบับลวิ(ประเทศไทย) จํากดั ผลติชิ Qนสว่นวสัด ุและสว่นประกอบสาํหรับแมพิ่มพ์โลหะ 

บริษัท เอ็กซ์เซลเมทลัฟอจจิ Qง จํากดั ผลติชิ Qนสว่นยานยนต์ เครื�องมือกล เครื�องทุน่แรงทกุชนิด โดย
การปั Qมชิ Qนงาน 

บริษัท จฑุาวรรณ โมลเิทค (ไทยแลนด์) จํากดั ผลติและจําหนา่ยสายไฟแบบม้วนกลบัได้และสปริงสาํหรับ
เครื�องดดูฝุ่ น 

บริษัท ไทยอินดสัเตรียลพาร์ท จํากดั ผลติชิ Qนสว่นอปุกรณ์เครื�องใช้ไฟฟา้ ชิ Qนสว่นยานยนต์ด้วยการ
ขึ Qนรูปด้วยวิธีอดัด้วยความร้อน (Hot Forging) และอดัแบบ
เย็น (Stamping) 

บริษัท จฑุาวรรณ เมทลัแลบ็ จํากดั ชบุแข็งโลหะทกุชนิด 
บริษัท เอส.เค.เจ เมตลั อินดสัตรีส์ จํากดั ผลติเพลา และลวดสแตนเลส 
บริษัท อาร์คิเท็ค เมทลั เวิร์ค จํากดั ออกแบบและผลติผลติภณัฑ์สแตนเลส 

เนื�องจากบริษัทในกลุม่ปิ�นทองมีกระบวนการผลติและใช้วตัถดุิบที�แตกต่างจากของบริษัท ซึ�งแต่ละกระบวนการ
จะมีความเหมาะสมกับประเภทของชิ Qนงานที�ต่างกัน และได้ชิ Qนงานที�มีคุณสมบตัิแตกต่างกัน จึงไม่มีความเสี�ยงที�กลุ่ม
บริษัทดงักลา่วจะมีการดําเนินงานที�แขง่ขนักบับริษัท แตเ่ป็นการสนบัสนนุกนัในด้านการเปิดโอกาสให้ได้พบปะลกูค้าที�เคย
ใช้บริการกลุม่บริษัทดงักลา่วและมีความสนใจผลิตผลิตภณัฑ์ที�บริษัทดําเนินการอยู่ เป็นการเพิ�มโอกาสทางธุรกิจให้กับ
บริษัทด้วย 
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7.  ข้อมลูท ั�วไปและข้อมลูสาํคัญอื�น 
7.1 ข้อมลูท ั�วไป 

 
ชื�อบริษัทภาษาไทย   : บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ Qง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
ชื�อบริษัทภาษาองักฤษ  : Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited 
เลขทะเบียนบริษัทที�  : 0107552000235 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลติชิ Qนสว่นอลมูิเนียมฉีดขึ Qนรูปและชิ Qนสว่นสงักะสฉีีดขึ Qน

รูป 
ที�ตั Qงสาํนกังานใหญ่ : 3/14 หมู ่2 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ตําบลหนองบวั อําเภอบ้านคา่ย 

จงัหวดัระยอง 21120 
โทรศพัท์    : 038-961-877-80 
โทรสาร    : Y38-961-624 
Homepage   : www.sankothai.net 
ทนุจดทะเบียน   : 150,340,812.50 บาท 
ทนุที�เรียกชําระแล้ว   : 149,494,502.00 บาท  
มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ  : 0.50 บาท 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์   บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เลขที� 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก  เขตดินแดง กรุงเทพฯ  10400 
โทรศพัท์  02 009 9000 โทรสาร. 02 009 9991 

ผู้สอบบญัชี    บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จํากดั 
100/2 ชั Qนที� 22 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท์ 02-645-0065  

ที�ปรึกษากฎหมาย    นางสาวชนิดาภา ประดษิฐสนิ 
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8. ข้อมลูหลักทรัพย์และผู้ถ ือห ุ้น  
  
 8.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

หุ้นสามัญของบริษัท 
บริษัทมีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 150,340,812.50 บาท (หนึ�งร้อยห้าสบิล้านสามแสนสี�หมื�นแปดร้อยสบิสองบาท

ห้าสบิสตางค์) แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 300,681,625 หุ้น (สามร้อยล้านหกแสนแปดหมื�นหนึ�งพนัหกร้อยยี�สบิห้าหุ้น) 
มลูคา่หุ้นที�ตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) โดยปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนชําระแล้วเทา่กบั  149,494,502   
บาท (หนึ�งร้อยสี�สบิเก้าล้านสี�แสนเก้าหมื�นสี�พนัห้าร้อยสองบาทถ้วน) 

 
ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิท ี�จะซ ื 9อห ุ้นสามัญของบริษัท 
ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Qงที� 1/2555 จดัขึ Qนเมื�อวนัที� 30 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติอนมุตักิารออกและจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื Qอหุ้นสามญัของบริษัท ประเภทระบชืุ�อผู้ ถือและไมส่ามารถโอนเปลี�ยนมอืได้ให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษัท (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ”) จํานวน 6,000,000 หนว่ย ซึ�งจะทําการจดัสรรพร้อมกบัการเสนอขายหุ้น
สามญัแก่ประชาชนทั�วไปในครั Qงนี Qโดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทตอ่หนว่ย และใบสาํคญัแสดงสทิธิมอีาย ุ5 ปี นบัแตว่นัที�ออก
และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วยมีสทิธิซื Qอหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สทิธิ 0.50 บาท
ตอ่หุ้น (เว้นแตจ่ะมกีารปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�กําหนด) มีการกําหนดเงื�อนไขในการใช้สทิธิ โดยนบัจากวนัที�
ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ 0.5 ปี ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิครั Qงแรกได้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิทั Qงหมดที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับการจดัสรรจากบริษัท และในทกุ ๆ 12 เดือน หลงัจาก
การใช้สทิธิครั Qงแรก ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิได้ไมเ่กินร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และ ร้อยละ 100 ของใบสาํคญั
แสดงสทิธิทั Qงหมดที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับจดัสรรจากบริษัท ตามลาํดบั ซึ�งจะทําให้ทนุจดทะเบียนและ
ชําระแล้วของบริษัทเทา่กบั 113,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัทั Qงหมด 226,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุแก่ประชาชนทั�วไปในครั Qงนี Qและการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�
ออกให้แกก่รรมการและพนกังานของบริษัททั Qงหมด 

ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Qงที� 1/2558 จดัขึ Qนเมื�อวนัที� 9 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติปรับอตัราการใช้สทิธิในการซื Qอ
หุ้นสามญัของใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยใบสาํคญัแสดงสทิธิ W หนว่ยมีสทิธิซื Qอหุ้นสามญัได้ 1.16 หุ้น ราคาใช้สทิธิ 0.43 
บาท เนื�องจากการขายหุ้นเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในราคาตํ�ากวา่ราคาตลาด 

ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั Qงที� 5/2558 จดัขึ Qนเมื�อวนัที� 13 สงิหาคม 2558 ได้มีมติปรับราคาการใช้สทิธิไป
เป็น 0.50 บาท เนื�องจากพบวา่ไมส่ามารถกําหนดราคาใช้สทิธิให้ตํ�ากวา่ราคาพาร์ได้ ขดัตอ่ข้อกําหนดสทิธิเดิม 
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8.2 ผู้ถือห ุ้นของบริษัท ท ี�มีช ื�อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือห ุ้น ณ วันที� 30 ธ ันวาคม
2559 ประกอบด้วย 

ลาํดับ รายชื�อ 
ณ วันท ี�  ^_ ธ ันวาคม Y``a 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

W กลุม่ปิ�นทองW/ W�Y,RR�,W�Y                �Y.��  
� บริษัทไทยบริการอตุสาหกรรมและวิศวกรรม จํากดั (มหาชน)            ��,�S�,�YY                W�.VV  
� กลุม่นายมาซามิ คตัซูโมโต ��,VY�,Y��                  �.X�  
� นางสาวบญุธิดา เจริญสวสัดิ�            WX,X��,VYY                  R.RX  
R นายจกัรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์              S,S��,WYY                  �.��  
X นางอภิญาดี อมาตยกลุ              X,XXX,XXX                  �.��  
� นายศภุชยั วฒันาสวุิสทุธิ�              �,�RR,WYY                  W.WX  
V นางสพิุชฌาย์ วาสประเสริฐสขุ              �,YYY,YYY                  W.YY  
S นายเสกสรร ชโุนทยัสวสัดิ�              �,S��,W��                  W.YY              
WY อื�นๆ XV,�WS,VY� ��.VV  

รวม        298,989,004 100 

หมายเหต:ุ W/กลุม่ปิ�นทอง อยูภ่ายใต้การควบคมุของกลุม่ตระกลูปัทมวรกลุชยั  ประกอบธุรกิจนิคมอตุสาหกรรม ธุรกิจเหลก็
และโลหะ ธุรกิจชิ Qนสว่นสาํหรับภาคอตุสาหกรรม และธุรกิจขนสง่และรถเชา่ 
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9.นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงิน

ได้นิติบุคคลและทุนสํารองต่างๆ ทั Qงหมดแล้ว ซึ�งการจ่ายเงินปันผลนั Qนจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะ
การเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจําเป็น ความเหมาะสมอื�นใดในอนาคต และปัจจัยอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องในการ
บริหารงานของบริษัท ตามที�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั Qงนี Q การดําเนินการดงักลา่วจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทซึ�งพิจารณาเรื�องการจ่ายเงินปันผลต้องนําเสนอที�ประชุมผู้ ถือ
หุ้นเพื�อขออนมุตัิ ยกเว้น กรณีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุตัิให้ดําเนินการได้ เมื�อเห็น
วา่บริษัทมีกําไรสมควรพอที�จะจ่ายโดยไมม่ีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท แล้วรายงานให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ
ในการประชมุคราวตอ่ไป 
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10. โครงสร้างการจัดการ    
   

   10.1 คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2559 มีจํานวนทั Qงสิ Qน 8 ทา่น ซึ�งประกอบด้วย 
 

ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จาํนวนครั 9งการ
ประชุม 

จาํนวนครั 9งท ี� เข้า
ร่วมประชุม 

W. นายมาซามิ  คตัซูโมโต ประธานคณะกรรมการ 5 5 
�. นายนาโอะฮิโร/W ฮามาดา กรรมการ 5 5 
�. นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล กรรมการ 5 5 
�. นางพนูศรี/W ปัทมวรกลุชยั กรรมการ 5 5 
R. นายยทุธนา แตง่ปางทอง กรรมการ 5 4 
X. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
5 4 

�. นายนิพนัธ์ ตั Qงพิรุฬห์ธรรม กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

5 5 

V. นายสนัต ิ เนียมนิล กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

5 5 

 หมายเหต ุ 1/นางพนูศรี ปัทมวรกลุชยั และนายนาโอะฮิโร ฮามาดา เป็นกรรมการที�เป็นตวัแทนจากกลุม่ปิ�นทอง 
    โดยมนีางสาวสกลุทิพย์ หอ่มณีทําหน้าที�เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการซึ�งมีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท มี 3 คน คือ นายมาซามิ คตัซูโมโต หรือนายนาโอะฮิโร    ฮามาดา หรือนาย
รัฐวฒัน์ ศขุสายชล ลงลายมือชื�อร่วมกนัเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  มีจํานวนทั Qงสิ Qน 3 ทา่น ซึ�งประกอบด้วย 

ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จาํนวนครั 9งการ
ประชุม 

จาํนวนครั 9งท ี� เข้าร่วม
ประชุม 

นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์* ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 4 
นายนิพนัธ์ ตั Qงพิรุฬห์ธรรม กรรมการตรวจสอบ 4 4 

นายสนัต ิ เนียมนิล กรรมการตรวจสอบ 4 4 
หมายเหต ุ: *นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์เป็นกรรมการตรวจสอบที�มีความรู้ความสามารถเพียงพอที�จะสามารถทําหน้าที�
ในการสอบทานความนา่เชื�อถือของงบการเงินได้ โดยสาํเร็จการศกึษา ระดบัปริญญาตรี สาขาบญัชี และประกาศนียบตัร
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ขั Qนสงูทางการสอบบญัชี และมีประสบการณ์ทํางานในด้านการเป็นที�ปรึกษาทางด้านบญัชี เช่น เป็นที�ปรึกษาทางด้าน
บญัชีให้แก่บริษัท เอสซี ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จํากดั และบริษัท ไอซิ�น คลทัช์ ดิสค์ เป็นต้น 

โดยมีการแตง่ตั Qงนางสาวประภาพรรณ ชนะพาล มาทําหน้าที�เป็นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริหาร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  มีจํานวนทั Qงสิ Qน  4 ทา่น ซึ�งประกอบด้วย 

ช ื�อ สกุล ตาํแหน่ง 
นายมาซามิ  คตัซูโมโต ประธานคณะกรรมการบริหาร 
นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล กรรมการ 
นายยทุธนา  แตป่างทอง กรรมการ 
นายประถม  ตอ่ฑีฆะ กรรมการ 

โดยมีการแตง่ตั Qงนางสาวพิมพร ชากิจดี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ 
 

 10.2 คณะผู้บริหาร  
คณะผู้บริหาร ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 มีจํานวนทั Qงสิ Qน 6 ทา่น ซึ�งประกอบด้วย 

ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง 
นายมาซาม ิ คตัซูโมโต ประธานบริษัท 

นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารงานทั�วไป 

นายชิเกฮิโร คตัซูโมโต ที�ปรึกษาด้านการขายและการตลาด 

นายประถม  ตอ่ฑีฆะ ผู้ อํานวยการฝ่ายโรงงาน 

นายเกียรติภมูิ  ภมูินนัท์ ผู้ อํานวยการฝ่ายการขายและการตลาด 

นางสาวประภาพรรณ ชนะพาล ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
  
ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  
1. เป็นผู้บริหารจดัการและควบคมุดแูลการดําเนินกิจการที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารงานทั�วไปของบริษัท 
2. ดําเนินการตามที�คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมาย 
3. มีอํานาจจ้าง แต่งตั Qง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดอตัราค่าจ้าง ให้บําเหน็จรางวลั ปรับขึ Qนเงินเดือน 

คา่ตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังานทั Qงหมดของบริษัทตั Qงแตต่ําแหนง่รองประธานเจ้าหน้าที�บริหารลงไป 
4. มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิรายการกู้ยืมเงินระยะสั Qน ภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการที�ไม่เกิน 20 ล้านบาท 

ตอ่ปี  
5. .อํานาจอนมุตัแิก่การดําเนินการใดๆในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติและอ ันจาํเป็นแก่การบริหาร

กิจการของบริษัท เป็นการท ั� วไป  เช่น การขายและการให้บริการ, การจัดซื Qอวตัถุดิบ, การจ้างผลิต และ
ว่าจ้างทําของ, การใช้จ่ายเงินในการบริหารงานทกุประเภทที�เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตอื�นๆ, การอนุมตัิการ
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ซ่อมแซมเครื�องจักร/สาธารณูปโภค ต่าง ๆ และการเช่าเครื�องจักรอุปกรณ์ในการผลิต/ค่าเช่ารถขนส่ง
พนกังาน/คา่เช่ารถขนสง่สนิค้า/วสัดอุปุกรณ์/เครื�องมือเครื�องใช้ตา่งๆ รวมถึงการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้นมี
อํานาจออกคําสั�ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื�อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพื�อรักษาระเบียบวินยัการทํางานภายในองค์กร 

6. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัทตอ่บคุคลภายนอกในกิจการที�เกี�ยวข้องและเป็นประโยชน์
ตอ่บริษัท 

7. อนมุตัิการแตง่ตั Qงที�ปรึกษาด้านตา่งๆ ที�จําเป็นตอ่การดําเนินงาน 
8. ปฏิบตัิหน้าที�อื�นๆ ตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป 
การอนมุตัิเพื�อดําเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที�บริหารให้ดําเนินการเพื�อเข้าทํารายการ

ดงักล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการดําเนินการเพื�อเข้าทํารายการที�ทําให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหารหรือผู้ รับ
มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที�บริหารสามารถดําเนินการอนมุตัิเพื�อเข้าทํารายการที�ตนหรือบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง 
มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ�งการอนมุตัิดําเนินการเพื�อเข้าทํา
รายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาและอนมุตัิ และ
สอบทานรายการดงักล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบงัคบัของบริษัทและตามที�สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด  
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ณ ปัจจบุนัจนถงึวนัที�รายงาน (31 ธนัวาคม 2559) 
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10.3 เลขานุการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแตง่ตั Qงให้ นางสาวสกลุทิพย์ ห่อมณี ดํารงตําแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัท ตั Qงแตว่นัที�    
18 กนัยายน 2552 โดยคณุสมบตัิของผู้ดํารงตําแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 
 

10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
         1. ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงนิ 

ก. คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 
ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2559 ได้มีมตอินมุตัิการกําหนด

คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี Q 

รายนามคณะกรรมการ จาํนวนค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 

     คา่เบี Qยประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 
5,000 บาทตอ่ครั Qง 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

     คา่เบี Qยประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
     คา่ตอบแทนรายเดือน 

 
5,000 บาทตอ่ครั Qง 

  5,000 บาทตอ่เดอืน 

 
ในปี �RRS จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการสรุปได้ ดงันี Q 

ชื�อ - สกุล 

   
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ค่าเบี 9ยประชุม ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

รวม 

1. นายมาซาม ิ     คตัซูโมโต �Y,YYY - �Y,YYY 
2. นายนาโอะฮิโร     ฮามาดา �Y,YYY - �Y,YYY 
3. นายรัฐวฒัน์     ศขุสายชล �Y,YYY - �Y,YYY 
4. นางพนูศรี     ปัทมวรกลุชยั �Y,YYY - �Y,YYY 
5. นายยทุธนา            แตป่างทอง �R,YYY - �R,YYY 
6. นางสาววลยัภรณ์   กณิกนนัต์ �R,YYY XY,YYY VR,YYY 
7. นายนิพนัธ์     ตั Qงพิรุฬห์ธรรม �Y,YYY XY,YYY SY,YYY 

8. นายสนัต ิ               เนียมนิล �Y,YYY XY,YYY SY,YYY 

รวม ��Y,YYY WVY,YYY �WY,YYY 
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ข. คา่ตอบแทนผู้บริหาร  
  ในปี 2559 บริษัทได้จา่ยคา่ตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนสั ให้กบัผู้บริหารจํานวน 6 ราย 
รวมทั Qงสิ Qน 13.29 ล้านบาท แยกเป็น เงินเดือน  12.13   ล้านบาท   โบนสั 1.17 ล้านบาท 

2. ค่าตอบแทนอื�นท ี�ไม่ใช่ตวัเงนิ /สิทธ ิประโยชน์อ ื�นๆ   

ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Qงที� 1/2555 จดัขึ Qนเมื�อวนัที� 30 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติอนมุตัิการออกและ
จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื Qอหุ้นสามญัของบริษัท ประเภทระบชืุ�อผู้ ถือและไม่สามารถโอนเปลี�ยนมือได้ (“ใบสําคญั
แสดงสทิธิ”) ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท จํานวน 6,000,000 หนว่ย ซึ�งจะทําการจดัสรรพร้อมกบัการเสนอขาย
หุ้นสามญัแก่ประชาชนทั�วไปในครั Qงนี Qโดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทตอ่หนว่ย และใบสําคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ5 ปี นบัแต่วนัที�
ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื Qอหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.50 
บาท ตอ่หุ้น (เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�กําหนด) และมีมติอนมุตัิแตง่ตั Qงคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนสาํหรับพิจารณาจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทแต่ละรายที�ได้รับ
จดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทั Qงหมด ซึ�งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน 
โดยมีมติกําหนดค่าตอบแทนพิเศษให้ท่านละ 50,000 บาท โดยจะทําการจ่ายให้ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นเพิ�มทุน
ให้แก่ประชาชนทั�วไปเป็นครั Qงแรก 

ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Qงที� 1/2558 จดัขึ Qนเมื�อวนัที� 9 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติพิจารณาจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทนุจํานวนไม่เกิน 589,239 หุ้น โดยมีมลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื�อเตรียมไว้สําหรับรองรับการปรับสิทธิ
ของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื Qอสามญัเพิ�มทุนของบริษัทเสนอขายแก่กรรมการและพนกังานของบริษัท (ESOP) อัน
เนื�องมาจากออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ดงันี Q 

• อัตราส่วนการใช้สิทธิเดิม 1:1 (1 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีสิทธิซื Qอหุ้ นสามัญได้ 1 หุ้น)เป็น
อตัราสว่นการใช้สทิธิใหม ่1 : 1.16 (1 ใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ มีสทิธิซื Qอหุ้นสามญัได้ 1.16 หุ้น) 

• ราคาใช้สิทธิซื Qอหุ้นสามญัเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นราคาใช้สิทธิซื Qอหุ้นสามญัใหม่หุ้นละ 0.43 
บาท 

 ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั Qงที�  5/2558 จดัขึ Qนเมื�อวนัที� 13 สงิหาคม 2558 ได้มีมติปรับราคาการ
ใช้สทิธิไปเป็น 0.50 บาท เนื�องจากพบวา่ไมส่ามารถกําหนดราคาใช้สทิธิให้ตํ�ากวา่ราคาพาร์ได้ ขดัตอ่ข้อกําหนดสทิธิเดิม 
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ทั Qงนี Q รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารที�ได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื Qอหุ้นสามญัของบริษัท    
มีดงันี Q 

ชื�อ-สกุล 
ตาํแหน่ง 

(31 มีนาคม 2559) 

จาํนวนใบสาํคัญ
แสดงสทิธ ิท ี�ได้รับ
จัดสรร (หน่วย) 

 
ร้อยละของจาํนวน

ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิท ี�
จ ัดสรรให้แก่กรรมการ
และพนักงาน (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�ปรึกษาด้านการขายและ
การตลาด 

150,000 2.50 

หมายเหต ุ: เป็นตวัเลขการจดัสรรครั Qงแรกที�ได้รับอนมุตั ิได้สทิธิแปลงสภาพ W:W และเมื�อเพิ�มทนุแล้ว ได้รับสทิธิในการแปลงสภาพ เป็น W:W.WX 

 

 10.5 บุคลากร  
ด้านบคุลากร ในปี 2559 บริษัทมีพนกังานทั Qงหมด     331  คน พนักงานสัญญาจา้ง �� คน (ข้อมูล ณ วนัที� 26 

ธันวาคม 2559) บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังาน จํานวนทั Qงสิ Qน 104.63 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่า
ลว่งเวลา คา่กะ เงินช่วยเหลอืคา่เดินทาง เงินโบนสั เบี Qยเลี Qยง เบี Qยขยนั เป็นต้น  
 
 

จาํนวนคน ค่าตอบแทน
พนักงาน 

(ล้านบาท) 

เฉลี�ยต่อคน 
(บาท : คน : ปี) 

พนกังานสายงานผลติ ��W XY.X� W��,�SX.�R 

พนกังานสายงานบริหารและสนบัสนนุ X� ��.YY �YS,X��.� 

รวม  �Y� WY�.X� �RS,XW�.�X 
หมายเหต:ุ พนกังานสายการผลิต ได้แก่ DI FS MC QC PC MT WH 

การเปลี�ยนแปลงด้านแรงงานในรอบ 3 ปีที�ผา่นมา  
 จํานวนบคุลากร ปี  2557  จํานวน  371 คน (ข้อมลู ณ วนัที� 26 ธนัวาคม 2557) 
 จํานวนบคุลากร ปี  2558  จํานวน  381 คน (ข้อมลู ณ วนัที� 26 ธนัวาคม 2558) 
 จํานวนบคุลากร ปี  �RRS จํานวน ��W คน พนกังานสญัญาจ้าง �� คน(ข้อมลู ณ วนัที� �X ธนัวาคม �RRS) 
ข้อพิพาทด้านแรงงานในปี 2559  
–ไมม่-ี 
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ด้านการพิจารณาปรับผลตอบแทน ปีที�ผา่นมาบริษัทฯ ใช้ผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปี มาใช้ในการ
เป็นหลกัเกณฑ์ในการปรับผลตอบแทนประจําปี เพื�อเป็นการสร้างขวญักําลงัใจ และ ตอบแทนการทํางานของพนกังาน  

ด้านสวสัดิการพนกังาน บริษัทฯ จดัให้มี ค่ากะ ค่าความร้อน (เงินช่วยเหลือสําหรับพนกังานควบคมุเตาหลอม
และเครื�องจกัรที�มีความร้อน) เบี Qยขยนั การตรวจสขุภาพประจําปี เครื�องแบบ เงินช่วยเหลอื กรณีพนกังานสมรส คลอดบตุร 
บคุคลในครอบครัวเสยีชีวิต กองทนุสาํรองเลี Qยงชีพพนกังาน สวสัดิการรักษาพยาบาล (ประกนักลุม่) และคา่ของเยี�ยมกรณี
เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ ป่วยใน และ บริษัทฯ ยงัสนบัสนนุให้มีการจดัตั Qง สหกรณ์ออมทรัพย์ซงัโกะไทย เพื�อสง่เสริม
การออม และการช่วยเหลอืกนัของพนกังาน 

ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทฯ ได้สนบัสนุนให้พนกังานได้พฒันา ทั Qงในสายงานและอาชีพที�ทําอยู ่
พฒันาคณุธรรม ยกระดบัจิตใจ และสร้างความสขุในการทํางาน ผา่นกิจกรรมและการอบรม สมันา อาทิเช่น 

1. การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีการอบรม เพื�อให้พนกังานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี�ยวกับ
องค์กร สิทธิ สวสัดิการต่างๆ ในการเป็นพนักงานของบริษัทฯ มาตรฐานการทํางาน และมาตรฐานด้าน
ความปลอดภยัในการทํางาน รวมถึงวฒันธรรมตา่งๆ ภายในองค์กร และยงัมีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ระหว่างทดลองงาน เพื�อ เป็นการติดตามความลงตวั และการปรับตัวให้เข้ากับองค์กร และหน้าที�ของ
พนกังานใหม ่

2. การพฒันาทกัษะ และความรู้ในงาน ผา่นกระบวนการอบรม และ กระบวนการสอนงาน ตามหน้าที� (On the 
job training) โดยใช้ระบบพี�เลี Qยง (Coaching) 

3. พฒันาความสามารถตามลกัษณะงานที�รับผิดชอบ (Functional Expertise) เพื�อให้พนกังานมีความรู้ และมี
ความสามารถในงานที�รับผิดชอบ สามารถสอนงานต่อให้ผู้ อื�นได้ และสามารถเติบโตในสายงานของตนได้ 
(Career Path) 

4. พฒันาบุคลากร ตามวัฒนธรรมองค์กร (Core Values) บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมี
พฤติกรรมพงึประสงค์ตามกรอบของวฒันธรรมองค์กร ดงันี Q  

•  การคิดเชิงนวตักรรม (Innovation) 

•  การทํางานเชิงรุก (Proactive Working) 

•  ความมุง่มั�นสูค่วามสาํเร็จ (Achievement Orientation) 

•  มีความรู้สกึเป็นเจ้าขององค์การ ( Sense of Belonging) 
  

 โดยในปี 2559 บริษัทฯจดัให้พนกังาน ผู้บริหาร คณะกรรมการและเลขานกุารบริษัท เข้าร่วมการอบรมทั Qง
ภายในองค์กรและเข้าร่วมอบรมกบัสถาบนัภายนอก คิดเป็นชั�วโมงอบรมรวม  13,912 ชั�วโมงโดยมีรายละเอียดดงัตาราง

ตอ่ไปนี�   
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1. การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท โดยวิทยากรของบริษัทเอง 

ลาํดับ ห ัวข้อ 

ระดับผู้ เข้าร่วม/จาํนวนผู้ เข้าร่วม 

พนักงาน
ผลิต 

พนักงาน
สนับสนุน 

ห ัวหน้า
งาน 

วิศวกร 
ผช.ผจก- 

ผจก. 
เลขานุการ 

W R ส และความปลอดภยั �X - - - - - 

� 
SANKO QUALITY MANAGEMENT 
SYSTEM 

W � � � W - 

� การคดัแยกขยะ ��V WR WW W � - 

� 
การใช้เครื�องมือเครื�องจกัรอยา่งถกูต้อง
และปลอดภยั 

�� W � - - - 

R 
การใช้โปรแกรม Excel เพื�อเพิ�ม
ประสทิธิภาพในการทํางาน 

- �S - - � - 

X 
การทํางานกบัเครื�องจกัรและการใช้
เครื�องปั Qมโลหะอยา่งถกูต้อง 

W�� Y W� Y Y Y 

� ผู้บริหารพบพนกังาน ��� �S W� � X W 

V 
ขั Qนตอนกาปฏิบตังิาน ชิ Qนงานรุ่น P 
PULEY B WI-MCEX001 

�W � - - - - 

S 
ความรู้เบื Qองต้นในการปฏิบตัิงาน  
(Basic Training) 

R� W W Y Y Y 

WY จริยธรรมทางธุรกิจ Code of Ethics W� X Y Y W Y 

WW ซ้อมแผนฉกุเฉินสารเคมีรั�วไหล XR Y � Y Y Y 

W� 
นโยบาลด้านอาชีวอนามยั ความ
ปลอดภยัและสิ�งแวดล้อม 

�W � � Y Y Y 
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2. การจัดฝึกอบรมภายใน โดยเช ิญวิทยากรภายนอกมาให้การอบรม 

ลาํดบั คอร์ส สถาบนั 

                   ระดบัผู้ เข้าร่วม/จํานวนผู้ เข้าร่วม (คน) 
คา่ใช้จา่ย 

(บาท) 
พนกังาน

ผลติ 
พนกังาน
สนบัสนนุ 

หวัหน้า
งาน 

วิศวกร 
ผช.

ผจก- 
ผจก. 

W 

การจดัระบบการจดัการด้าน
พลงังาน ISO 50001:2011 

บริษัท เอ็นพีซี 
เซฟตี Q แอนด์ 
เอ็นไงรอน
เมนทอล 

เซอร์วิส จํากดั 

- WR 
 
  

� � W� - 

� 

การตรวจประเมินภายในระบบ
การจดัการพลงังาน (ISO 
RYYYW:�YWW) 

บริษัท เอ็นพีซี 
เซฟตี Q แอนด์ 
เอ็นไงรอน
เมนทอล 

เซอร์วิส จํากดั 

W WY � � � - 

� 
เทคนิคการขบัขี�เชิงปอ้งกนั คณุธีรยทุธ์ 

เกียรตถิาวรชยั 
W� � - - - W�,RYY 

� 
Positive Thinking ดร.วาสติา บญุ

สาธร 
- R � � WS ��,R�Y 

R 
SQA Academy for Die 
casting 

Mr.Claude 
Jippe 

- � � � � - 

X 
การทํางานเป็นทีมและการ
ทํางานร่วมกนั (team building)  

คา่ยฝึกหาดยาว 
สตัหีบ 

W�� �W W� � WW ��,VSY.V� 

� การตรวจประเมิน VDA 6.3 STEMMA - � � W WW �R,�SW.�Y 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 �� 

3. การส่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไปอบรมกบัหน่วยงานภายนอกบริษัท  

ลาํดบั คอร์ส สถาบนั 
จํานวน

ผู้ เข้าร่วม 
คา่ใช้จา่ย 

ระดบักรรมการบริษัท 

W MT&RPT SEC W - 

� 

 สมัมนาเพื�อการประชมุและแลกเปลี�ยน 
ความคิดเห็นกบัผู้บริหารของบริษัท 
จดทะเบียนเกี�ยวกบัความสาํคญัของ 
การมีระบบควบคมุภายในที�ดี  

SET W 

- 

� 
กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญาในภาคธุรกิจ 
และอตุสาหกรรม 

ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและ 
การค้าระหวา่งประเทศกลาง 

W 
- 

� 

บกุตลาดแอฟริกาใต้ ลาตินอเมริกา CLMV  
ฮงัการีและยโุรปตะวนัออก ทิศทางและ 
โอกาสสาํหรับชิ Qนสว่นยานยนต์ไทย,  
อนาคตตลาดอะไหลย่นต์ในการค้าปลกี 
สง่ออกรูปแบบใหม ่

TAPA W 

- 

R เข้าร่วมประชมุสามญัประจําปี TMA TMA W - 

X Audit Committee Forum IOD W - 

� 
เทคนิคการจดัการอินไซด์แบบฉบบันกับริหาร 
มืออาชีพ”  

SET W 
- 

V 
หลกัสตูร Corporate and Expat Tax Planning 
 for Business Expansion  

TMA W 
- 

S อบรม  Smart Disclosure Program (SDP) SET W - 

WY 
“รู้จกักฎหมายหลกัทรัพย์ฉบบัใหม ่ปฏิบตั ิ
อยา่งไรให้ถกูต้อง”  

SEC W 
- 

ระดบัผู้บริหาร 

WW กฏหมายการค้าระหวา่งประเทศ สมาคมสโมสรนกัลงทนุ W - 

W� ความรู้เกี�ยวกบับญชี TFRS for SME บริษัท พีวี ออดิท จํากดั W - 

W� 
รู้ลกึ รู้จริง ภาษีเงินได้นิติบคุคล BOI  Free Zone 
DTA 

หอการค้าจงัหวดัระยอง W 
- 

W� 
การจดัระบบการจดัการด้านพลงังาน ISO 
RYYYW:�YWW 

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี Q แอนด์ เอ็น
ไงรอนเมนทอล เซอร์วิส จํากดั 

W 
- 



 
 

 �� 

ลาํดบั คอร์ส สถาบนั 
จํานวน

ผู้ เข้าร่วม 
คา่ใช้จา่ย 

WR SQA Academy for Die casting Mr.Claude Jippe � - 

WX 
การทํางานเป็นทีมและการทํางานร่วมกนั 
 (team building)  

คา่ยฝึกหาดยาว สตัหีบ W 
- 

W� การตรวจประเมิน VDA 6.3 STEMMA - - 

เลขานกุารบริษัท/เลขานกุารผู้บริหาร 

WV ประชมุ Issuer TSD W - 

WS ติวเข้มให้เต็มร้อย SEC � - 

�Y 
“How to Write an Effective MD&A”  
 

SET W 
- 

�W 
Company Snapshort : เครื�องมอืใหมต่อบโจทย์
การลงทนุ 

MAI W 
- 

�� 
อบรมโครงการ Smart Disclosure Program 
(SDP) 

SET � 
- 

�� 
การอบรมการใช้งานระบบ SCP Straight 
through 

SET W 
- 

�� CGR IOD W - 

�R AGM Checklist ปี �RXY  สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย � - 

�X 
การอบรมการใช้งานระบบการเปิดเผยข้อมลูของ
บริษัทจดทะเบียน (SET Portal) ที�ปรับปรุงใหม ่

SET � 
- 

�� 

บกุตลาดแอฟริกาใต้ ลาตินอเมริกา CLMV 
ฮงัการีและยโุรปตะวนัออก ทิศทางและโอกาส
สาํหรับชิ Qนสว่นยานยนต์ไทย, อนาคตตลาด
อะไหลย่นต์ในการค้าปลกีสง่ออกรูปแบบใหม ่

TAPA W 

- 

ระดบัผู้ช่วยผู้จดัการฝ่าย - ผู้จดัการฝ่าย 

�V Certified VDA 6.3 process auditor GAB - X�,XYY 

�S 
TAPMA HRD Forum 2016 สมาคมผู้ผลติชิ Qนสว่นยานยนต์

ไทย 
- - 

�Y 

การเพิ�มขีดความสามารถในการแขง่ขนัเชิงธุรกิจ 
ด้วยแนวคดิการพฒันากระบวนการและการ
จดัการที�เป็นมติรตอ่สิ�งแวดล้อม 

สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ�งแวดล้อม 
 

- - 



 
 

 �	 

 

ลาํดบั คอร์ส สถาบนั 
จํานวน

ผู้ เข้าร่วม 
คา่ใช้จา่ย 

�W 
การออกแบบแมพิ่มพ์หลอ่ฉีดปริมาณสงูโดยใช้
เทคนิค CAE ในการจําลอง 

สถาบนัไทย-เยอรมนั - - 

�� โครงการประชมุชี Qแจงให้ความรู้งานประกนัสงัคม ประกนัสงัคมจงัหวดัระยอง - - 

�� 
โครงการเสริมสร้างวินยัในการทํางานใน
ภาคอตุสาหกรรมสาํหรับแรงงานโยกย้ายถิ�นฐาน 

สาํนกังานสวสัดิการคุ้มครอง
แรงงาน จงัหวดัระยอง 

- - 

�� 
ประชมุชี Qแจงสถานประกอบการเกี�ยวกบัการ
ปฏิบตัิตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการ 

พฒันาสงัขคมและความมั�นคง
ของมนษุย์ 

- - 

�R ผู้ รับผิดชบด้านพลงังานอาวโุส ภาคปฏิบตั ิ กระทรวงพลงังาน - �RY 

�X 
พลกิโฉมบริการรับรองหลกัสตูรการฝึกอบรมด้วย
วิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ 

สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 
จงัหวดั 

- - 

�� 
วตัถปุระสงค์งานกํากบัดแูลและสง่เสริมการ
อนรัุกษ์พลงังานตามกฏหมายสาํหรับโรงงาน
ควบคมุ 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนรัุกษ์พลงังาน 

- - 

ระดบัวิศวกร 

�V 
การบริหารและควบคมุคณุภาพระบบทรายหลอ่
อยา่งไร เพื�องานที�มคีณุภาพ 

สมาคมอตุสาหกรรม หลอ่โลหะ
ไทย 

W - 

�S 

การประชมุระดมสมองการสง่เสริมการวิจยัและ
พฒันา R&D ในอตุสาหกรรมชิ Qนสว่นยานยนต์
ไทย 
 

สถาบนัยานยนต์ � - 

ระดบั  Supervisor 

�Y 
วสัด ุเครื�องจกัร อปุกรณ์ในโรงงาน /อาคาร
ควบคมุ Refresh PRE 

กระทรวงพลงังาน 
 

W - 

ระดบั  หวัหน้างาน 

�W Basic Fortigate Hands ipartner W R,��Y 

�� Industry 4.0 Inte lligent Manu Facturing Microsoft � - 

�� 
MANU TECH UPDATE 2016 : AGE OF 
DIGITAL - DRIVEN 

CHIQ � - 

�� กฏหมายการค้าระหวา่งประเทศ สมาคมสโมสรนกัลงทนุ � W�,XRR 

�R ความรู้เกี�ยวกบับญชี TFRS for SME บริษัท พีวี ออดิท จํากดั W - 



 
 

 �� 

ความปลอดภยัและสุขภาพของพนักงาน 
นโยบายการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของบริษัท  (Occupational  Health And Safety 
Management Policy (OHSAS18001:2007/TIS18001:2011)) 
            จากความมุง่มั�นในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปในลกัษณะที�สง่เสริมความปลอดภยัและดแูลด้านอาชี
วอนามยัให้แก่พนกังานทกุคนและผู้ ที�มีสว่นได้เสยีทกุระดบั  โดยมนีโยบาย  ดงัตอ่ไปนี Q 

1.  บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ�ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จะพยายามปอ้งกนัและลดการเกิดอบุตัิการณ์ 
การเกิดอบุตัิเหต ุ 

     การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคอนัเนื�องจากการทํางาน ด้วยความร่วมมืออยา่งจริงจงัของพนกังานทกุคน  
2. บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ�ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มุง่สร้างความตระหนกัและจิตสาํนกึที�จะพยาม

ยามอยา่งตอ่เนื�อง  
      เพื�อตรวจหาให้พบ และขจดัหรือควบคมุความไม่ปลอดภยัที�เกี�ยวข้องกบักระบวนการผลิตหรือเกี�ยวข้องกบัการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

        และเพื�อดําเนินการตามนโยบายที�กลา่วมานี Q   บริษัทฯ จะ 
        2.1. ดําเนินการและพัฒนาระบบการจดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน 
มอก. WVYYW และ OHSAS18001 อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมาย และ
ข้อกําหนดอื�นๆที�องค์กรได้ทําข้อตกลงไว้ 
        2.2. ดําเนินการปรับปรุงและป้องกันอันตรายจากเครื�องจักร เครื�องมือ อัคคีภยั สารเคมี และ
อนัตรายอื�นๆที�เกี�ยวข้องกับการทํางาน รวมทั Qงลดการเกิดโรคจากการทํางานด้วย ซึ�งมีความเสี�ยงตั Qงแต่
ระดบัปานกลางขึ Qนไป รวมทั Qงควบคมุความเสี�ยง ทกุระดบัในองค์กร โดยกําหนดเป็นมาตรการด้านอาชีวอ
นามยัและความปลอดภยัประจําปีและสื�อสารให้ผู้ทึ�เกี�ยวข้องทุกคนนําไปปฏิบตัิ เพื�อให้เกิดการพฒันา
อยา่งตอ่เนื�อง 
        2.3. ให้การสนับสนุนทรัพยากรทั�งในเรื)องบุคคลากร เวลา งบประมาณและการฝึกอบรมที�
เหมาะสมและเพียงพอ 
        2.4. กล่าวยํ�าให้พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้ที)เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัท ทราบว่าการรักษาความ
ปลอดภยัเป็นหน้าที�ความรับผิดชอบของทกุคนรวมทั Qงความปลอดภยันอกงาน 
        2.5. ทําการทบทวนและประเมินผล การดําเนินงานตามความเหมาะสมและต่อเนื�องสมํ�าเสมอ 
เพื�อทราบความก้าวหน้าและเพื�อให้แน่ใจว่าปฏิบตัิตามนโยบายเกี�ยวกบัความปลอดภยัเหลา่นี Qเป็นประจํา
ทกุปี 

ความปลอดภยัถือเป็นสิ�งที�สาํคญัที�สดุของพนกังานทกุคน ทกุระดบั รวมถึงผู้มีสว่นได้เสยีอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ดงันั Qน
บริษัทฯจึงมีระบบการบริหารความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานที�เป็นระบบตามมาตรฐาน 
OHSAS18001  พร้อมทั Qงพฒันาบคุลากรให้มีความสามารถในการปฏิบตัิงานด้วยความปลอดภยั สามารถหยั�งรู้อนัตราย
ลว่งหน้าได้ด้วยตนเองส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี�ยงในงานที�ปฏิบตัิ มีการตรวจประเมิน และ
ทบทวนโดยฝ่ายบริหารสูงสุดเพื�อสนับสนุนทรัพยากรที�จําเป็น และปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง โดยบริษัทฯ มีเ ป้าหมาย
อุบัต ิเหตุจากการทาํงานเป็นศนูย์ (Zero-Accident) 



 
 

 �
 

  
กรอบการบริหารด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 

  
ตารางแสดงสถติ ิการเกิดอุบัตเิหตุในการทาํงานเปรียบเท ียบ ^ ปีย้อนหลัง 

ความรุนแรง/ความเสยีหาย 
จํานวนครั Qง/ปี 

พ.ศ.�RR� พ.ศ.�RRV พ.ศ.�RRS 
ได้รับบาดเจ็บเลก็น้อย (ไมห่ยดุงาน) W W Y 
ได้รับบาดเจ็บเลก็น้อย (หยดุงาน<� วนั) Y W Y 
ได้รับบาดเจ็บรุนแรงถงึขั Qนหยดุงาน (หยดุงาน>� วนั) V � Y 
รวมจํานวน (ครั Qง) S R Y 
รวมจํานวนวนัหยดุงานจากอบุตัหิตใุนการทํางาน (วนั) W�� �X Y 

 

Start  Safe Work  Safe Finish  Safe

• หัวหน้างาน&ผู้ปฏิบัตงิาน
• ประเมินความเสี�ยง,กําหนด

วิธีการที�ปลอดภยั,ให้ความรู้
กบัผู้ปฏิบตัิงานและนําไปใช้
งานจริง

• พนักงาน,ห ัวหน้างาน, 
คปอ.,จป.
• ตรวจความปลอดภยัก่อน

ปฏิบตั,ิควบคมุการปฏิบตัิให้
ปลอดภยั,ตรวจวดั
สภาพแวดล้อมในการทํางาน

• ผู้บริหาร
• กําหนดนโยบายความ

ปลอดภยัฯ,กําหนด
เปา้หมาย,ทบทวนการ

•     ดําเนินการ

• พนักงาน,ห ัวหน้างาน, 
คปอ.,จป.
• ปฏิบตัิงานด้วยความปลอดภยั 

แจ้งปัญหา ดําเนินการ    
ปอ้งกนัและแก้ไข,ติดตาม    
และประเมินผล

ACTION Plan

DoCHECK

Zero Zero Zero Zero ----AccidentAccidentAccidentAccident    
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จากตารางแสดงสถิติการเกิดอบุตัิเหตใุนการทํางานปี �RRS พบว่า ลดตํ�าลงจนเป็นศนูย์  เนื�องจากทางบริษัทฯ 
ได้จดัการรณรงค์ได้เรื�องความปลอดภยัมนการทํางานอยา่งเข้มข้น โดยการออกมาตรการคมุเข้มให้จป.หวัหน่างาน ข้นไป
มีหน้าที�ในการแจ้งกบัทางฝ่ายบคุคลให้สามารถออกใบเตือนดงักลา่วข้ามสายงานได้ และหากพนกังานได้รับใบเตือนครบ 
� ครัง้ จะสง่ผลต่อการประเมินผลปลายปี จากมาตรการดงักลา่วทํา ให้จํานวนอบุตัิเหตุลดลงตั Qงแต่ต้นปีและในปี �RXY  
บริษัทฯ ได้จดัทํามาตรการนี Qตอ่เนื�องและเพิ�มแผนการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั ด้วยการรณรงค์สง่เสริมให้ทกุคนใน
องค์กรตลอดจนผู้มีสว่นได้เสยีที�เกี�ยวข้อง ปฏิบตัิงานด้วยความปลอดภยัอยา่งทั�วถึง ด้วยความตระหนกัรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
การจัดการด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภยัในการทาํงาน 

บริษัทฯ มีความมุง่มั�นที�จะสง่เสริมความปลอดภยัให้แก่พนกังาน และผู้มีสว่นได้สว่นเสียที�เกี�ยวข้องเพื�อป้องกนั
การเกิดอบุตัิเหต ุการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยในการทํางาน และมีความพยายามอย่างต่อเนื�องที�จะตรวจหาให้พบ และ
ขจัด หรือควบคุมความไม่ ปลอดภยัที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯโดยได้กําหนดนโยบายความปลอดภัย     
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ ทํางาน เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิของพนกังาน พร้อมทั Qงเผยแพร่ให้ผู้มีสว่นได้
สว่นเสยีได้รับทราบทาง  www.sankothai.net  
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภยั ดังต่อไปนี 9 

1.) กิจกรรมวนัแห่งความปลอดภยั และพลังงาน ( SAFETY & ENERGY  DAY)   
เป็นกิจกรรมที�จดัขึ Qนภายในองค์กรอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อสร้างและสง่เสริมความตระหนกัด้านความ ปลอดภยั และ
สขุภาพของพนกังาน เมื�อวนัที�  27  ธนัวาคม  2559 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.) การฝึกอบรมต่างๆ  ตามกฎหมาย   

เป็นการอบรมพนกังานให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในทํางานที�เกี�ยวข้องกบัเครื�องจกัร อปุกรณ์ที�จําเพาะด้านให้
เกิดขึ Qน เพื�อจะเกิดการทํางานได้อยา่งถกูต้อง ปลอดภยัและไมม่ีอนัตรายจากการทํางาน ได้แก่ การฝึกอพยพ
ซ้อมหนีไฟ   การคดัแยกขยะอยา่งถกูวิธี  การอบรมการใช้เครนอยา่งถกูต้อง อบรมจิตสาํนกึด้านความปลอดภยั
และอบรมการใช้ปลั�กลดเสยีงอยา่งถกูต้อง เป็นต้น 

 
 
 
 



 
 

 �� 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.) การตรวจสภาพแวดล้อมในพื 9นท ี�ทาํงาน   
บริษัทฯ จะตรวจสภาพแวดล้อมตา่งๆเช่น เสยีง แสง ความร้อนในบริเวณทํางาน  และมลภาวะทางอากาศ เป็น
ประจําทกุปี 

 
                                                                     
 
 
 
 

4.) การตรวจสุขภาพประจาํปี    
ษริษัทฯ จดัโปรมแกรมในการตรวจเพิ�มเติมให้กบัพนกังานที�มีอายเุกิน �Y ปีเป็นพิเศษ และตรวจสขุภาพตาม
ปัจจยัเสี�ยงให้กบัพนกังานในแตล่ะพื Qนที�ด้วย 

 
                                                                                              
 
 
 
 
                                               



 
 

 �� 

                                                                                              
 
 
 
 

5.) การตรวจและให้ความรู้ เก ี�ยวกบัระบบท่อก๊าซ ซึ�งต้องมีการตรวจเป็นประจําทกุวนัโดยเจ้าหน้าที�ความ
ปลอดภยั และรอบปี โดยคณะทีมงานจากปตท.  

 
                                          
                                                                                                
 
 
                                                 
 
 

   
                                                                                 

6.) กจิกรรมส่งพนักงานกลับบ้านในวันสงกรานต์   
ซึ�งเป็นกิจกรรมที�สร้างความตระหนกัในด้านการขบัขี�รถหรือใช้รถอยา่งปลอดภยัให้พนกังานในชว่งวนัหยดุ
นกัขตัฤกษ์                                             
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การตรวจวัดด้านความปลอดภยั อาช ีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
บริษัทฯ ได้ดําเนินการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการทํางาน และตรวจสขุภาพพนกังานทั Qงแบบทั�วไปและแบบ

เฉพาะเจาะจงตามปัจจยัเสี�ยงเพื�อเป็นการเฝา้ระวงั และการวางแผนในการปรับปรุง ความถี�ในการตรวจวดัเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของระวงั และการวางแผนในการปรับปรุง ความถี�ในการตรวจวดัเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย เช่น 

 
ผลการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในบริเวณการทํางานเปรียบเทียบย้อนหลงั � ปี 

บริเวณที�ตรวจวดั ลกัษณะงาน 
คา่ความร้อน (˚C) (WBGT)  

�RR� �RRV �RRS 
1.Diecastingหน้าเตาหลอมW งานปานกลาง �V.� - �W.� 
2.Diecastingหน้าเตาหลอม� งานปานกลาง - �S.W �W.R 
3.Diecastingหน้าเครื�องจกัรX งานปานกลาง �V.X �Y.X �W.� 
4.Diecastingหน้าเครื�องจกัรW� งานปานกลาง �V.� �W.X �W.� 
5.Diecastingหน้าเครื�องจกัรWX งานปานกลาง �V.� �Y.S �W.W 
6. machine 1 งานปานกลาง ��.W �S.R �Y.� 
7. machine 2 งานปานกลาง ��.X �V.� �Y.V 
8.Finishing Line งานปานกลาง �V.� �S.� �Y.W 
9.IQC งานปานกลาง �S.� �Y.� �Y.R 
10.Maintenance/Mold งานปานกลาง �V.Y �Y.� �W.� 
11.WH งานปานกลาง �V.� �Y.� �Y.� 
W�.อาคารอนรัุกษ์ งานปานกลาง �Y.V �Y.� �W.Y 

มาตรฐาน < ��.Y 
ผลการประเมิน ผา่น ผา่น ผา่น 

 
 

ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงดงัเฉลี�ย V ชั�วโมงในสถานประกอบการเปรียบเทียบย้อนหลงั � ปี 

บริเวณที�ตรวจ 
ผลการตรวจวดัระดบัเสยีง (dB(A)) 

ปี �RR� ปี �RRV  ปี �RRS 
Leq 8 Hrs. L max Leq 8 Hrs. L max Leq 8 Hrs. L max 

1.Diecasting หน้าเตาหลอมW VY.Y SW.V - - V�.X WYV.� 
2.Diecasting หน้าเตาหลอม� - - ��.� S�.� VY.� WYY.S 
3.Diecasting หน้าเครื�องจกัรX VW.W SV.� V�.W S�.Y V�.S WYW.R 
4.Diecasting หน้าเครื�องจกัรW� VV.Y WYY.S V�.V WYW.� V�.V WYV.W 
5.Diecasting หน้าเครื�องจกัรWX VR.V VS.� �X.� SY.� �V.R SR.� 



 
 

 �� 

บริเวณที�ตรวจ 
ผลการตรวจวดัระดบัเสยีง (dB(A)) 

ปี �RR� ปี �RRV  ปี �RRS 
Leq 8 Hrs. L max Leq 8 Hrs. L max Leq 8 Hrs. L max 

6. Diecasting วดัที�ตวับคุคล V�.W VS.� VY.R WYW.S VV.� WYX.X 
7. machine 1 ��.X VR.X �S.Y V�.X V�.R WYW.� 
8. machine 2 VR.S SR.W ��.V S�.W VX.Y W�X.R 
9. machine 1 วดัที�ตวับคุคล VV.� S�.W �W.W VS.� VX.R WYW.X 
10. machine 2 วดัที�ตวับคุคล VV.Y S�.Y ��.X VX.Y VY.� S�.� 
11.Finishing /Line V�.� SX.R R�.V VY.� V�.Y SX.R 
12.Finishing /เครื�องเจียร V�.� WYV.S XW.S VW.� V�.S SS.� 
13.IQC �V.X VX.W �Y.S VV.� �S.Y WW�.S 
14.Maintenance/Mold V�.W SV.S V�.X SX.� V�.V WYR.X 
15.Diecasting  ทางเดินโรงW VX.R S�.� ��.S SW.R �S.V SY.� 
16.Diecasting ทางเดินโรง� V�.S VX.X ��.W S�.� VS.R WY�.� 
17.Diecasting ทางเดินโรง� V�.� S�.� �Y.S SY.V V�.� S�.Y 
18.WH VY.W WYY.X X�.� VY.W �W.W VS.X 

มาตรฐาน <SY <W�Y <SY <W�Y <SY <W�Y 
ผลการประเมิน ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 

 
ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงทั�วไป เปรียบเทียบย้อนหลงั � ปี 

จดุตรวจวดั 
ผลการตรวจวดัระดบัเสยีง (dB(A)) 

ปี �RR� ปี �RRV  ปี �RRS 
Leq 24Hrs. L max Leq24 Hrs. L max Leq24 Hrs. L max 

W.ด้านหน้าโรงงาน XX.� S�.S XX.X S�.S XV.X S�.� 
�.ด้านหลงัโรงงาน X�.� SX.W X�.� VX.V X�.V S�.� 

มาตรฐาน <�Y <WWR <�Y <WWR <�Y <WWR 
ผลการประเมิน ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 

 
 
 
 
 
 



 
 

 �� 

ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นในบรรยากาศการทํางานเปรียบเทียบย้อนหลงั � ปี 

บริเวณที�
ตรวจวดั 

ดชันีที�ตรวจวดั หนว่ย 

ผลการประเมิน 

คา่
มาตรฐาน 

ปี�RR� ปี�RRV ปี�RRS 

ครั Qงที�W ครั Qงที�� ครั Qงที�W ครั Qงที�� ครั Qงที�W ครั Qงที�� 

1.
Diecasting 
W (หน้าเตา
หลอม) 

Zinc Oxide mg/m� Y.W�Y Y.YS - Y.YR� Y.W�� - R 

Lead (Pb) mg/m� Y.YW� Y.Y�� - Y.YWV Y.YRW - Y.� 

Aluminium mg/m� Y.Y� Y.Y�X - Y.Y�X Y.W�R - R 

CO ppm �.Y �.� - �.V �.Y - RY 

2.
Diecasting 
� (หน้าเตา
หลอม) 

Zinc Oxide mg/m� - - Y.WR - Y.W�R Y.Y�R R 

Lead (Pb) mg/m� - - Y.Y.WV - Y.Y�� Y.Y�S Y.� 

Aluminium   mg/m� - - Y.Y�V - Y.W�� Y.Y�R R 

CO ppm - - �.� - �.Y W�.� RY 

3.
Diecasting 
X (หน้า
เครื�องจกัร) 

Silic as 
Totaldust 

mg/m� Y.YWY Y.YW� Y.YW� Y.YWX Y.Y�� - R 

Fe Fume mg/m� Y.�WS Y.�YW Y.�W� Y.WYX Y.�R� - WY 

Zinc Oxide mg/m� Y.Y� <Y.YW Y.Y� <Y.YW Y.W�W - R 

CO ppm W�.Y S.Y �.Y X.R �.Y - RY 

4.Diecast 

ing12 (หน้า
เครื�องจกัร) 

Silicaas 
Totaldust 

mg/m� Y.YW Y.YW� Y.Y�� Y.YW� Y.YW� Y.Y�� R 

Fe Fume mg/m� Y.�V� Y.WV� Y.��R Y.WRY Y.��W Y.�Y� WY 

Zinc Oxide mg/m� Y.Y� <Y.YW Y.Y� <Y.YW Y.W�� Y.Y�W R 

CO ppm X.Y R.Y R.Y R.W W.Y �.� RY 
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บริเวณที�
ตรวจวดั 

ดชันีที�ตรวจวดั หนว่ย 

ผลการประเมิน 

คา่
มาตรฐาน 

ปี�RR� ปี�RRV ปี�RRS 

ครั Qงที�W ครั Qงที�� ครั Qงที�W ครั Qงที�� ครั Qงที�W ครั Qงที�� 

5.
Diecasting1
X(หน้า
เครื�องจกัร) 

Silicaas 
Totaldust 

mg/m� Y.YWY Y.YW� Y.YW� Y.Y�� Y.Y�� - R 

Fe Fume mg/m� Y.�VR Y.��� Y.�W� Y.�YX Y.��W - WY 

Zinc Oxide mg/m� Y.Y� <Y.YW Y.Y� <Y.YW Y.WW� - R 

CO ppm S.Y S.Y �.Y V.� W.Y - RY 

6.
Diecasting 
(บคุคล) 

Silicaas 
Totaldust 

mg/m� Y.YW� Y.YW� Y.YYV Y.YWX Y.YW� Y.Y�W R 

Fe Fume mg/m� Y.YX� Y.Y�Y Y.WYW Y.Y�� Y.��W Y.YWV WY 

Zinc Oxide mg/m� Y.Y� <Y.YW Y.Y� <Y.YW Y.W�� Y.Y�� R 

CO ppm V.Y X.Y �.Y �.� <Y.W �.W RY 

7.Machine1 Phosphorus mg/m� <Y.YYW <Y.YYW <Y.YYW <Y.YYW Y.YY� <Y.YYW Y.W 

IPA mg/m� �.S�W <Y.W �.Y�W <Y.YW <Y.W <Y.YW SVY 

Oil Mist ppm <Y.YW Y.Y�V <Y.YW Y.Y�W Y.YW� Y.Y�Y - 

8.Machine2 Phosphorus mg/m� <Y.YYW <Y.YYW <Y.YYW <Y.YYW Y.YY� <Y.YYW Y.W 

IPA mg/m� W.V�� <Y.W W.��� <Y.YW <Y.W <Y.YW SVY 

Oil Mist ppm <Y.YW Y.Y�R <Y.YW Y.Y�� Y.YWW Y.Y�X - 

9.Finishing/ 

Line 

Total Dust mg/m� Y.YY� - Y.Y�� - Y.Y�� - WR 

RespirableDu
st 

mg/m� Y.YY� - Y.Y�� - Y.Y�W - R 
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บริเวณที�
ตรวจวดั 

ดชันีที�ตรวจวดั หนว่ย 

ผลการประเมิน 

คา่
มาตรฐาน 

ปี�RR� ปี�RRV ปี�RRS 

ครั Qงที�W ครั Qงที�� ครั Qงที�W ครั Qงที�� ครั Qงที�W ครั Qงที�� 

10.FS/ 

เครื�องเจียร 

Total Dust mg/m� - - - - Y.YV� - WR 

RespirableDu
st 

mg/m� - - - - Y.YX� - R 

11.Finishing
/SB 

Total Dust mg/m� Y.YWY Y.YW� Y.Y�� Y.YVX Y.YX� Y.Y�R WR 

RespirableDu
st 

mg/m� Y.YWW Y.Y�R Y.Y�R Y.Y�S Y.Y�R Y.Y�� R 

12.MTMold Oil Mist ppm Y.� Y.Y�R Y.� Y.Y� Y.YWW Y.Y�V - 

13.WH Total Dust mg/m� Y.YYS - Y.YW� - Y.YW� - WR 

 RespirableDu
st 

mg/m� Y.YWW - Y.Y�R - Y.YWW - R 

14.FS/Line 
B 

Total Dust mg/m� - Y.Y�� - Y.Y�� - Y.Y�� WR 

RespirableDu
st 

mg/m� - Y.Y�R - Y.YWV - Y.Y�� R 

15.FS/Line L Total Dust mg/m� - Y.YYV - Y.Y�W - Y.YRV WR 

RespirableDu
st 

mg/m� - Y.Y�� - Y.Y�� - Y.Y�� R 

16.FS/เจียร
ตั Qงโต๊ะ 

Total Dust mg/m� Y.YY� Y.Y�� Y.YYV Y.Y�X - Y.YX� WR 

RespirableDu
st 

mg/m� Y.YYX Y.YW� Y.YWW Y.Y�Y - Y.YRY R 

80 Total Dust mg/m� - Y.Y�� - Y.Y�� - Y.YRV WR 
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บริเวณที�
ตรวจวดั 

ดชันีที�ตรวจวดั หนว่ย 

ผลการประเมิน 

คา่
มาตรฐาน 

ปี�RR� ปี�RRV ปี�RRS 

ครั Qงที�W ครั Qงที�� ครั Qงที�W ครั Qงที�� ครั Qงที�W ครั Qงที�� 

17.IQC  

RespirableDu
st 

mg/m� - Y.Y�� - Y.YWY - Y.Y�� R 

ผลการประเมิน ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น  

 
 

ผลการตรวจวดัตามปัจจยัเสี�ยงของการทํางานเปรียบเทียบย้อนหลงั � ปี 
 

รายการตรวจ 
การตรวจสุขภาพทั�วไป 

ปีY``~ ปีY``� ปีY``a 
เฝ้าระวัง ผิดปกต ิ เฝ้าระวัง ผิดปกต ิ เฝ้าระวัง ผิดปกต ิ

ตรวจทดสอบความแขง็แรงของกล้ามเนื Qอมือ : HGD - - - - Y Y 
ตรวจทดสอบความแขง็แรงของกล้ามเนื Qอขา : LSD - - - - Y Y 
ตรวจคดักรองสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry �V WY �R R �R � 
ตรวจคดักรองสมรรถภาพปอด : Spirometry �X � �S R XW W� 
ตรวจหาระดบัสารอลมูเินียมในเลอืด : Al in Blood 
(Al) 

Y Y Y Y 
Y Y 

ตรวจหาระดบัสารตะกั�วในเลอืด : Lead  in Blood 
(Pb) 

Y Y Y Y 
Y Y 

ตรวจทดสอบความแขง็แรงของกล้ามเนื Qอมือ : HGD Y Y Y Y Y Y 
 
สาํหรับการตรวจสขุภาพตามปัจจยัเสี�ยงที�มีผลผิดปกติ เราได้เชิญแพทย์ผู้ เชี�ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์เข้ามา

ซกัประวตัิ และให้คําแนะนําในการดแูลสขุภาพของพนกังานที�มีผลผิดปกต ิ
- ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ผิดปกติ � คน คิดเป็น Y.Y�% ในปี �RRS และมีแนวโน้มลดลง เนื�องจากเรา

ได้ปรับเปลี�ยนพนกังานที�มีความเสี�ยงไปทํางานยงัจดุที�มีความเสยีงน้อย  
- ผลสมรรถภาพปอด   ผิดปกติ  W�  คน คิดเป็น  X.XX% ในปี �RRS   เราได้สง่ตรวจซํ Qา  แพทย์ลงความเห็นว่า 

เป็นโรคหอบหืด จํานวน  R คน  และสบูบหุรี�จดั จํานวน  �  คน และมีอาการเป็นหวดั  จํานวน  �  คน แพทย์ให้คําแนะนํา
ในการดแูลสขุภาพและหลกีเลี�ยงชนิดของงานที�ทํางานสมัผสักบัฝุ่ น 

- สว่นผลตรวจผิดปกติอื�นๆ  ไมพ่บในความเสี�ยงใดๆ 



 
 

 �
 

11. การกาํกับดแูลกจิการ 
 
  11.1 นโยบายการกาํกับดแูลกิจการ  

บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของการกํากบัดแูลกิจการที�ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื�อว่า การ
กํากบัดแูลกิจการที�ดีแสดงถึงการมีระบบบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ�งช่วยสร้างความเชื�อมั�น
และความมั�นใจตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสยี และผู้ ที�เกี�ยวข้องทกุฝ่าย อนัจะนําไปสูก่ารเพิ�มมลูคา่และการเติบโตของ
บริษัทในระยะยาวอย่างยั�งยืน บริษัทได้ดําเนินการอย่างต่อเนื�องในการสง่เสริมให้มีระบบการกํากับดแูลกิจการที�ดี โดย
มุง่หวงัให้คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษัท พฒันาระดบัการกํากบัดแูลกิจการและปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูล
กิจการที�ดี ให้สอดคล้องกับแนวทางที�เป็นมาตรฐานสากล โดยนําหลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดีซึ�งกําหนดโดยตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มากําหนดเป็นนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัท และกําหนดให้มีการติดตามเพื�อ
ปรับปรุงนโยบายดงักล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงใน
อนาคต เพื�อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป โดยมีแนวปฏิบตัิซึ�งครอบคลมุหลกัการ  
5 หมวด ดงัตอ่ไปนี Q 

1. สทิธิของผู้ ถือหุ้น 
บริษัทได้ตระหนกัและให้ความสาํคญัถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้น  โดยไมก่ระทําการใดๆที�เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้น  รวมถึงสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิของตน โดยสทิธิขั Qนพื Qนฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่  การซื Qอขายหรือการโอนหุ้น  
การมีสว่นแบ่งในกําไรของบริษัท  การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ  การเข้าร่วมประชุมเพื�อใช้สิทธิออก
เสยีงในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อแตง่ตั Qงหรือถอดถอนกรรมการ  แตง่ตั Qงผู้สอบบญัชี  และเรื�องที�มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การ
จัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ�มทุน และการอนุมัติ
รายการพิเศษ เป็นต้น 

บริษัทมีนโยบายสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นรวมถึงนกัลงทนุสถาบนั ในการเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้น โดยบรษัทคดัเลือกสถานที�จดัการประชุมซึ�งมีระบบขนสง่มวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเดิน
ทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที� และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูล
ทั Qงหมดที�เกี�ยวข้องกบัเรื�องที�ต้องตดัสนิใจในที�ประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ 
ที�ใช้ในการประชมุ รวมถึงขั Qนตอนการออกเสยีงลงมติ   บริษัทมีการอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วม
ประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มที� และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั Qงคําถามตอ่ที�ประชมุในเรื�องที�
เกี�ยวข้องกบับริษัท ได้  รวมทั Qงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้าและมีโอกาสเสนอวาระการประชุมก่อนวนัประชุม   
รวมถึงมีสทิธิมอบฉนัทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชมุ 

2. การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั  
บริษัทมีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม ทั Qงผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นที�ไม่เป็น

ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ  และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย   และสร้างความมั�นใจให้กบัผู้ ถือหุ้นวา่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการได้
ดแูลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งเหมาะสม ด้วยเชื�อวา่เป็นปัจจยัสาํคญัตอ่ความมั�นใจในการลงทนุกบับริษัท  โดย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที�กํากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิ และปกปอ้งสทิธิขั Qนพื Qนฐานอยา่งเทา่เทียมกนั 
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คณะกรรมการบริษัท ได้จดักระบวนการประชุมผู้ ถือหุ้นในลกัษณะที�สนบัสนนุให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย
อย่างเท่าเทียมกนั และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอชื�อบคุคลเพื�อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เป็น
การลว่งหน้าในเวลาอนัสมควร  รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที�ไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเอง  สามารถใช้สิทธิออกเสียง
โดยมอบฉนัทะให้ผู้ อื�นมาประชมุและออกเสยีงลงมติแทนได้ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และแจ้งแนวทางดงักลา่วให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ

3. บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 
บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบและการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียกลุ่มต่างๆ  และประสานประโยชน์ร่วมกัน

อยา่งเหมาะสม เพื�อให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่มั�นใจวา่สทิธิดงักลา่วได้รับการคุ้มครอง  และปฏิบตัิด้วยดี โดยได้กําหนดเป็น
แนวทางที�ต้องปฏิบตัิเพื�อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน “ข้อพ ึงปฏิบัต ิและ
จริยธรรมทางธุรกิจ” พร้อมทั Qงเผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบตัิงาน ยึดถือเป็น
หลกัปฏิบตัิในการดําเนินงาน และถือเป็นภาระหน้าที�ที�สาํคญัของทกุคน 

4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส  
บริษัทให้ความสําคญักับการเปิดเผยข้อมูลสําคญัที�เกี�ยวข้องกับบริษัท ทั Qงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที�มิใช่

ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที�เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและ
นา่เชื�อถือ 

ด้วยบริษัทเชื�อว่าคุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื�องที�ผู้ ถือหุ้ นและบุคคลภายนอกให้ความสําคัญ  
คณะกรรมการบริษัท จึงดูแลเพื�อให้เกิดความมั�นใจว่า ข้อมูลที�แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีที�เป็นอิสระ โดยได้แต่งตั Qงคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ�งประกอบด้วยกรรมการที�เป็นอิสระเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลเกี�ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
การควบคุมภายใน  ทั Qงนี Qรายงานของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  และรายงานของผู้สอบบญัชี  มี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคญัในการกํากับดูแลกิจการเพื�อประโยชน์สงูสดุของบริษัท คณะกรรมการ

บริษัท มีความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิหน้าที�ตอ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 
คณะกรรมการบริษัท มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื�อประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

และผู้ ถือหุ้นโดยรวม  จึงจดัให้มีระบบแบง่แยกบทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ
ที�ชดัเจน  และดแูลให้บริษัท มีระบบงานที�ให้ความเชื�อมั�นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ได้ดําเนินไปในลกัษณะที�ถกูต้อง
ตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที�มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั Qงในด้านทักษะ ประสบการณ์  
ความสามารถเฉพาะด้านที�เป็นประโยชน์กับบริษัท  รวมทั Qงการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตัิหน้าที� เพื�อ
เสริมสร้างให้บริษัท มคีณะกรรมการที�เข้มแข็ง 

กระบวนการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เพื�อให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั Qง เป็นไปอย่างโปร่งใส  
ปราศจากอิทธิพลของผู้ ถือหุ้นที�มีอํานาจควบคมุหรือฝ่ายจดัการ  และสร้างความมั�นใจให้กบับคุคลภายนอก 
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เพื�อให้การปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท มีประสทิธิภาพ และมีประสทิธิผล  คณะกรรมการบริษัท จึงจดั
ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อทําหน้าที�ช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบตัิหน้าที�กํากบัดแูลเกี�ยวกบัความถกูต้อง
ของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลกั
จรรยาบรรณตา่งๆ เพื�อสง่เสริมให้เกิดการกํากบัดแูลกิจการที�ด ี  

กรรมการบริษัท ทกุคนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที�ความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท  พร้อมที�จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  
กรรมการบริษัท มีการปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์สจุริต ระมดัระวงัและรอบคอบ  โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของ
บริษัท และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคน  โดยได้รับข้อมลูที�ถกูต้องและครบถ้วน 

 
11.2 คณะกรรมการชุดย่อย  
1. คณะกรรมการบริษัท 
  ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท 
  อํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที�สาํคญัโดยสรุปตามมติที�ประชุมวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น ครั Qงที� 2/2552 เมื�อวนัที� 15 ธนัวาคม 2552 
1) จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความสจุริต 

ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
2) มีอํานาจแตง่ตั Qงกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท จํานวนหนึ�งให้เป็นฝ่ายบริหารเพื�อดําเนินการอยา่ง

หนึ�งอยา่งใดหรือหลายอยา่งได้เพื�อปฏิบตัิงานตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทรวมทั Qงมี
อํานาจแตง่ตั Qงประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และคณะกรรมการอื�นๆตามความเหมาะสม 

3) กําหนดเปา้หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคมุดแูลการบริหารและการ
จดัการฝ่ายบริหาร หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที�คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ 

4) พิจารณาทบทวนและอนมุตัินโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงานการดาํเนินธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่
ของบริษัท ที�เสนอโดยฝ่ายบริหาร 

5) ติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนื�อง 
6) พิจารณาและอนมุตัิกิจการอื�นๆ ที�สาํคญัอนัเกี�ยวกบับริษัท หรือที�เห็นสมควรจะดาํเนินการนั Qนๆ เพื�อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท  
 เว้นแตอํ่านาจในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี Q จะกระทําได้ก็ตอ่เมื�อได้รับอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทั Qงนี Q เรื�องที�

กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ�งมีสว่นได้เสีย 
หรือมีความขดัแข้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั Qน 

(ก) เรื�องที�กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
(ข) การทํารายการที�กรรมการมีสว่นได้เสยีและอยูใ่นขา่ยที�กฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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 เรื�องตอ่ไปนี Qจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของกรรมการ
ที�เข้าร่วมประชมุ และจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั Qงหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้า
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั Qงหมดหรือบางสว่นที�สาํคญั 
(ข) การซื Qอหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั Qงหมดหรือบางส่วนที�สําคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื�นโดยมีวตัถุประสงค์จะ
แบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ) การเพิ�มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
(ฉ) การอื�นใดที�กําหนดไว้ภายใต้บทบญัญัติของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที�ประชุมผู้ ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสยีงดงักลา่วข้างต้น 

 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ที�เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตั Qง โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตั Qงบคุคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั Qงเข้าประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครั Qง 

5. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทั Qงนี Q เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ
ตอ่บริษัท 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ�งรายงานดงักลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี Q 
- ความเห็นเกี�ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที�เชื�อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
- ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
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- ความเห็นเกี�ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

- ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
- ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ทา่น 
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที�ตามกฏบัตร 

(charter)  
- รายการอื�นที�เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั�วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในการปฏิบตัิหน้าที�ตามวรรคหนึ�ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

และคณะกรรมการของบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 
ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี�ยนแปลงหน้าที�และจดัทํา

รายชื�อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที�มีการเปลี�ยนแปลงตามแบบที�ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
และนําสง่ต่อตลาดหลกัทรัพย์ภายใน � วนัทําการนบัแต่วนัที�มีการเปลี�ยนแปลงดงักลา่วโดยวิธีการตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการรายงานโดยผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ 

 
3. คณะกรรมการบริหาร   
ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการกําหนด นโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนการดําเนินงาน งบประมาณ

ประจําปี ทั Qงนี Qให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การประกอบกิจการของบริษัทและในการบริหารกิจการของบริษัท
ดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบงัคบั หรือคําสั�งใดๆที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด นอกจากนี Q ให้
คณะกรรมการบริหารมีหน้าที�ในการพิจารณา กลั�นกรอง  ตรวจสอบ ติดตามเรื�องต่างๆ ที�จะนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบ 

2. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการกําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการที�มีประสทิธิภาพ  
โดยครอบคลมุทั Qงเรื�องการคดัเลอืก การฝึกอบรม สวสัดิการ การวา่จ้าง และการเลกิจ้างพนกังานของบริษัทฯ 

3. คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั Qงหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งหรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ�ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที�เห็นสมควรได้และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก 
เปลี�ยนแปลง หรือ แก้ไขอํานาจนั Qนๆ ได้ 
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    11.3 การสรรหาและแต่งตั 9งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
    W.คณะกรรมการบริษัท  

 สาํหรับการคดัเลอืกบคุคลที�จะเข้าดํารงตาํแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทฯไมไ่ด้ผา่นการสรรหาจากคณะกรรมการ
สรรหา การสรรหากรรมการเป็นหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ�งจะพิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์
คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง นอกจากนี Qยงัพิจารณาคดัเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที�มีพื Qนฐานและ
ความเชี�ยวชาญจากหลากหลายด้านซึ�งจะส่งผลดีต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ในการให้คําแนะนํา ข้อคิดเห็นในเรื�อง
ตา่งๆ ในมมุมองของผู้ ที�มีประสบการณ์ตรง มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการทํางานที�
โปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนั Qนจึงนํารายชื�อเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อ
พิจารณาแตง่ตั Qง 

ในการเลอืกตั Qงคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทําโดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี Q 
 (ก) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ�งหุ้นตอ่หนึ�งเสยีง 

 (ข) ในการเลอืกตั Qงกรรมการบริษัท วิธีการออกเสยีงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอ
ชื�อเป็นรายบคุคล หรือหลายคนในคราวเดียวกนัแล้วแตที่�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียง
ลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที�มีอยู่ทั Qงหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่ง
คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

 (ค) บคุคลซึ�งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตั Qงเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการ
ที�จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั Qงในครั Qงนั Qน ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับการเลือกตั Qงในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการที�จะพงึมีหรือพงึเลอืกตั Qงในครั Qงนั Qนให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี Qขาด 

 นอกจากนี Q ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั Qง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที�จะ
ออกไมอ่าจแบง่ให้ตรงเป็นจํานวนได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที�สดุกบัสดัสว่น 1 ใน 3 กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหนง่แล้ว
อาจได้รับเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ
นั Qนให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนในปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั Qนเป็นผู้ออกจาก
ตําแหนง่ กรรมการที�ออกตามวาระนั Qนอาจถกูเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้ 
 กรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ�งมี
คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการ
แทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บคุคลซึ�งเข้าเป็นกรรมการ
แทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที�ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ�งตนแทนและต้องได้รับมติของ
คณะกรรมการด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของกรรมการที�ยงัเหลอือยู ่
 นอกจากนี Q คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั Qงหมด
ของบริษัท แตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คน  
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คํานิยาม “กรรมการอิสระ” 
“กรรมการอิสระ” คือบคุคลที�ไม่มีส่วนเกี�ยวข้องใดๆทั Qงสิ Qนกับการบริหารงานบริษัทฯ และ/หรือการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นบคุลที�มีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั Qงญาติสนิทของ
บคุคลเหลา่นั Qน และสามารถแสดงความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้นเป็น
สาํคญั 

(ก) คุณสมบัตขิองกรรมการอ ิสระ 
1. เป็นบคุคลที�มีคณุสมบตัิไมข่ดัตอ่กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทั Qงกฎหมายตา่งๆที�เกี�ยวข้อง 
2. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั Qงหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นที�ถือโดยผู้ ที�เกี�ยวข้องด้วย 
3. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที�อาจ
มีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พนัจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที�ได้รับการแตง่ตั Qง 

4. ไมเ่ป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบตุร รวมทั Qงคู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม 
หรือบคุคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุ ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย   

5. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที�อาจมี
ความขดัแย้ง ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั Qงไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง  เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที�ได้รับการแตง่ตั Qง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความ
ขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของ
สํานกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมี
ความขดัแย้งสงักดัอยู ่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนั ก่อนวนัที�
ได้รับการแตง่ตั Qง 

7. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ�งได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง  รวมทั Qงไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร 
หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั Qนด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที�ได้รับการแตง่ตั Qง 

8. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับแต่งตั Qงขึ Qนเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�ง
เป็นผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

9. ไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนิน งานของบริษัท 
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10. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของผู้ขอนุญาตหรือบริษัท
ยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที�มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงานลกูจ้าง พนกังาน ที�
ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั Qงหมดของบริษัท
อื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือ
บริษัทยอ่ย 

11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยทนัทีหากเห็นวา่มีเหตกุารณ์ใดๆที�อาจจะทําให้
ตนต้องขาดคณุสมบตัิความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ 
ภายหลงัได้รับการแตง่ตั Qงให้เป็นกรรมการอิสระที�มีลกัษณะเป็นไปตามคณุสมบตัิข้างต้นแล้วกรรมการอิสระ

อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการดาํเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
decision) ได้ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทหรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจแต่งตั Qงคณะกรรมการตรวจสอบขึ Qน ซึ�ง

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคณุสมบตัิตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/
หรือระเบียบของตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยมีจํานวนไม่
น้อยกวา่ 3 คน ทั Qงนี Q กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน   

3. คณะกรรมการบริหาร     
องค์ประกอบและคณุสมบตั ิ

1.1   คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที�บริหารโดยตําแหน่ง และบคุคลอื�นอีก ไม่เกิน 4 คน ตามที�
ประธานเจ้าหน้าที�บริหารเสนอชื�อ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั Qงนี Qให้คณะกรรมการบริหาร
คดัเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ�งในคณะกรรมการบริหารด้วยกัน เป็นประธานกรรมการบริหารและอีกบุคคลหนึ�งเป็นรอง
ประธานกรรมการบริหาร  

1.2   คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั Qงเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร โดยให้เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร มี
หน้าที�จดัการประชมุคณะกรรมการบริหาร รวบรวมเอกสารที�ใช้ในการประชุม รวมทั Qงทํารายงานการประชุมนําเสนอต่อที�
ประชมุทกุครั Qง 

1.3   คณะกรรมการบริหารจะต้องจดัให้มีการประชมุตามที�เห็นสมควร แตต้่องไมน้่อยกวา่ 1 ครั Qงตอ่เดือน 
1.4 ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการบริหาร กรณีที�ประธานกรรมการบริหารไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าที�ได้ให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการบริหารแทน 
วาระการดํารงตําแหนง่ 

2.1   กรณีกรรมการบริหารที�เป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระการดํารงตําแหนง่ตามวาระที�ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการบริษัท   
2.2   กรณีกรรมการบริหารที�เป็นผู้บริหารของบริษัท ให้มีวาระการดํารงตําแหนง่เทา่ที�ดํารงตําแหนง่เป็นผู้บริหารของบริษัท 
2.3   กรณีกรรมการบริหารที�เป็นบคุคลภายนอกอื�นซึ�งมิได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทหรือเป็น

บคุคลภายนอกอื�น ให้มีวาระการดํารงตําแหนง่ตามที�คณะกรรมการบริษัทจะมีมต ิ
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11.4 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
ในการเข้ารับตําแหน่งกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ กรรมการแต่ละท่านจะได้รับคู่มือกรรมการและรับทราบ

ข้อมลูตา่งๆที�สาํคญัเกี�ยวกบับริษัท ทั Qงข้อบงัคบับริษัทที�ระบถุึงขอบเขต หน้าที� และความรับผิดชอบของกรรมการ คําแนะนํา
ทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื�อนไขตา่งๆในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงได้รับความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัธุรกิจของบริษัท 

11.5 นโยบายการในการซ ื 9อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมลูภายใน  
การถอืครองหลักทรัพย์ 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร ให้รับทราบเกี�ยวกบัหน้าที�ที�ต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของ
ตน คู่สมรส และบุตรที�ไม่บรรลนิุติภาวะ ตามมาตรา RS รวมถึงบทกําหนดโทษตามมาตรา ��R แห่ง 
พรบ.หลกัทรัพย์ พ.ศ.�R�R และตามข้อกําหนดของ ตลท. 

2. กรรมการและผู้บริหาร ต้องแจ้งการซื Qอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทลว่งหน้าอยา่งน้อย W วนัก่อนทําการซื Qอ
ขายหุ้น โดยแจ้งผา่นเลขานกุารบริษัทให้ทราบ และเลขานกุารบริษัทต้องแจ้งตอ่คณะกรรมการให้ทราบ 
และเมื�อซื Qอขายเรียบร้อยแล้ว ให้มีการเพื�อจดัทํารายงานการถือครองหลกัทรัพย์นําส่งคณะกรรมการ
กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือ
หลกัทรัพย์ให้ที�ประชมุคณะกรรมการทราบ เพื�อปอ้งกนัการซื Qอหรือขายหุ้นโดยใช้ข้อมลูภายใน และเพื�อ
หลกีเลี�ยงข้อครหาเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการซื Qอหรือขายหุ้นของบคุคลภายใน 

 
การใช้ข้อมลูภายในบริษัท 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานพึ�งหลีกเลี�ยงการใช้ข้อมลูภายใน เพื�อประโยชน์ของตนในการซื Qอหรือ
ขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื�น เพื�อประโยชน์ในการซื Qอหรือขายหุ้นของบริษัท 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ควรละเว้นการซื Qอขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อน W เดือนที�จะ
เผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมลูสําคญัอื�น ๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 
�� ชั�วโมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที�จะซื Qอหรือขายหุ้นของบริษัท 

3. กรณีที�มีการฝ่าฝืนในการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื�อประโยชน์ ส่วนตัว มีโทษตั Qงแต่การ
ตกัเตือนด้วยวาจาจนถึงขั Qนให้ออกจากงาน 

                                                                               

 11.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
1. คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี (Audit Fee) 

  ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี �RR� เมื�อวนัที� �V เมษายน �RR� ได้มีมติอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีปี �RR� เป็นจํานวนเงิน VYY,YYY บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 

ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี �RRV เมื�อวนัที� �� เมษายน �RRV  ได้มีมติอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชีปี �RRV  เป็นจํานวนเงิน VYY,YYY บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  

ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี �RRS เมื�อวนัที� �V เมษายน �RRS ได้มีมติอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชีปี �RRS  เป็นจํานวนเงิน SYY,YYY บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) 
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2. คา่บริการอื�น ๆ (Non Audit Fee) 
  - ไมม่ี – 

 

 11.7 การปฏิบัตติามหลักการกาํกับดแูลกิจการที�ด ีในเรื�องอ ื�น ๆ  
การเข้าร่วมการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2559 

ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จาํนวนครั 9งการ
ประชุม 

จาํนวนครั 9งท ี� เข้าร่วม
ประชุม 

W. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

4 4 

�. นายนิพนัธ์ ตั Qงพิรุฬห์ธรรม กรรมการตรวจสอบ 4 4 
�. นายสนัต ิ เนียมนิล กรรมการตรวจสอบ 4 4 
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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
                 (Corporate Social Responsibilities: CSR)  

12.1 นโยบายภาพรวม และการดาํเนินงาน  
     คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยเป็นไปด้วยความ รับผิดชอบตอ่
สงัคม สิ�งแวดล้อม และกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยี โดยในปี 2559 ได้มกีารทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ เปา้หมาย เปิดเผยใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯในหวัข้อ “ข้อมลูบริษัทฯ” เพื�อใช้เป็นหลกัในการประพฤติปฏิบตัิของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
โดยการคาํนงึถึงสทิธิของ ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ ความมจีริยธรรม ความ
ยตุิธรรมและความเสมอภาค วตัถปุระสงค์เพื�อให้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ มีแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิที�
ถกูต้องเป็นที�ยอมรับของสงัคม ซึ�งจะสง่ผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอยา่งยั�งยืน  
   

12.2 แนวทางการดาํเนินงาน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม (CSR) 
               บริษัทฯ มุง่หมายที�จะดาํเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณและการการกํากบัดแูลกิจการที�ด ี ควบคูไ่ปกบัการใสใ่จ
และดแูลรักษาสงัคมและสิ�งแวดล้อม เพื�อที�จะนําพาให้บริษัทฯ มีการพฒันาธุรกิจอยา่งยั�งยืน ด้วยการปฏิบตัิตามหลกัแหง่
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธุรกิจหรือ Corporate Social Responsibility (“CSR”) ซึ�งบริษัทฯ เชื�อวา่การสร้าง “ความ
ยั�งยืนขององค์กร (Corporate Sustainability) ”เป็นสิ�งสาํคญัยิ�งในการบริหารจดัการองค์กรธุรกิจสมยัใหม ่ การกําหนด
นโยบายของ CSR เพื�อให้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิตอ่ ชมุชน สงัคม และผู้มีสว่น
เกี�ยวข้อง จะก่อให้เกิดคณุประโยชน์ในหลายด้านแก่บริษัทฯ เช่น การสร้างความนา่เชื�อถือให้แก่บริษัทฯ การสร้าง
ภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ ที�ดีตอ่สงัคม เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิที�เป็นไปตามหลกัการ 8 ข้อ
ของแนวทางความรับผิดชอบ ของกิจการที�จดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี Q  
1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯมีการกําหนดข้อพงึปฏิบตัิที�แสดงถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมกบัคู่ค้าและคู่แข่งทางธุรกิจ 
รวมทั Qงการดําเนินธุรกิจตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื�อให้กรรมการผู้บริหารและพนกังานได้ปฏิบตัิ ไว้ในข้อกําหนด
เกี�ยวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Ethics) ฉบบัปี 2558 และในข้อพึงปฏิบตัิ (Code of Conduct) ของ ข้อที� 1. 
นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ข้อที� 7. นโยบายในการปฏิบตัิติอลูกค้าและคุณภาพของผลิตภณัฑ์  ข้อที� 8. 
นโยบายและการปฏิบตัิตอ่คูค้่าและ/หรือเจ้าหนี Q และข้อที� 9. นโยบายและการปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า 
2. การต่อต้านการทุจริต 
             ข้อพึงปฏิบตัิเรื�องการต่อต้านการคอร์รัปชั�น และการร่วมสร้างจิตสํานึกที�ส่งเสริมความซื�อสตัย์สจุริตภายใต้
ระบบงานที�เข้มแข็งและระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพดงัข้อพึงปฏิบตัิ ข้อที� 13. นโยบายการต่อต้านการ
คอร์รัปชั�น  ฉบบัปี 2558 และช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในเรื�อง ดงัปรากฎในหวัข้อการติดตามดแูลให้มีการ
ปฏิบตัิ ข้อที� 3 วิธีการสอบถามข้อสงสยัและการรายงานในกรณีที�สงสยัว่าจะมีการกระทําผิดจริยธรรมของบริษัท โดยการ
รับข้อร้องเรียน ซึ�งอาจจะจดัให้มีหลายช่องทางก็ได้ 
              ทั Qงนี Q ในปี 2558 ไมม่ีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที�เกี�ยวข้องกบัการทจุริตหรือคอร์รัปชั�นตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบแตอ่ยา่งใด 
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3. การเคารพสทิธ ิมนุษยชน 
            บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการเคารพสทิธิมนษุยชน ไมเ่กี�ยวข้องกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน และไมเ่ลอืกปฏิบตัิ
ระหว่างเพศ  ศาสนา เชื Qอชาติ อายุ และถิ�นกําเนิด , มีการว่าจ้างคนพิการทางการได้ยิน ,  พิการทางร่างกาย มาเป็น
พนกังานประจําการจ้างงานโดยไมกํ่าหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ�ง ปรากฏดงัข้อพงึปฏิบตัิ ข้อที� 10. นโยบายและการปฏิบตัิ
ตอ่พนกังาน  และให้เสรีภาพแก่พนกังานในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกทางการเมืองโดยอิสระ ปรากฏดงัข้อ
พงึปฏิบตัิ ข้อที� 11. นโยบายในการปฏิบตัิตนของพนกังานและการปฏิบตัิตอ่พนกังานอื�น  หวัข้อ การใช้สทิธิทางการเมือง 
4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
             แนวปฏิบตัิที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิในเรื�องจริยธรรมของพนกังาน ในด้านการปฏิบตัิต่อตนเอง  การปฏิบตัิต่อ
ลกูค้า ผู้ ที�เกี�ยวข้องและสงัคม การปฏิบตัิระหวา่งพนกังาน การปฏิบตัิตอ่องค์กรและการใช้สทิธิทางการเมือง โดยบริษัทฯ มี
นโยบายในการจ้างพนกังาน ด้วยการยึดหลกัในการจ้างแรงงานที�ถูกต้องตามกฎหมาย และให้การเคารพหลกัสิทธิ
มนษุยชนของแรงงาน โดยครอบคลมุในเรื�องการจ้างงาน การคุ้มครองทางสงัคม เสรีภาพในการสมาคมทางสงัคม สขุภาพ
และความปลอดภยั เป็นต้น ปรากฏดงัข้อพึงปฏิบตัิ ข้อที� 11. นโยบายในกรปฏิบตัิตนของพนกังานและการปฏิบตัิต่อ
พนกังานอื�น  
              และการปฏิบัติที�เกี�ยวกับการดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และ
คณุภาพชีวิตของพนกังานทกุคน รวมทั Qงบริษัทฯ ได้จดัให้มีสวสัดิการ และคา่จ้างแก่พนกังานของบริษัทฯ อยา่งถกูต้องตาม
กฎหมายแรงงาน มีการจดักิจกรรมสนัทนาการเพื�อการผ่อนคลาย การฝึกอบรมให้กบัพนกังานเพื�อเพิ�มพนูความรู้ การจดั
ให้มีกองทนุสาํรองเลี Qยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี Q บริษัทฯ ให้ความเคารพในสิทธิต่างๆ ของพนกังาน โดยไม่มีการกลั�นแกล้ง 
หรือข่มขู่ใดๆ เช่น การให้สิทธิการลาหยุดพกัร้อน สิทธิในการหยดุลากิจ การให้สิทธิลาป่วย การให้สิทธิในการแสดง
ความเห็นต่อนโยบายการปฏิบตัิงานต่างๆ ซึ�งพนกังานสามารถเสนอความเห็นผ่านทางฝ่ายบคุคลของบริษัทฯ หรือผ่าน
ทางผู้บงัคบับญัชาของตนเองได้    ปรากฏดงัข้อพงึปฏิบตัิ ข้อที� 10. นโยบายและการปฏิบตัิตอ่พนกังาน 
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

กลุม่บริษัทฯ ตระหนกัยิ�งถึงการให้บริการที�มีประสิทธิภาพ เพื�อสง่มอบงานต่อลกูค้าที�เป็นไปตามความความ
ต้องการ ภายในระยะเวลาที�กําหนดภายใต้มาตรฐานความปลอดภยัอยา่งยิ�งงวด ปรากฏดงัข้อพงึปฏิบตัิ ข้อที� 7. นโยบาย
ในการปฏิบตัิต่อลกูค้าและคณุภาพของผลิตภณัฑ์   บริษัทฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของลกูค้าเป็นประจําทกุปีเดือน 
โดยการใช้แบบสอบถามความพงึพอใจของลกูค้า ซึ�งแบง่ออกเป็น 4 แผนกที�ประเมิน คือ  แผนกขาย ,  แผนกผลิต , แผนก
วางแผน/จดัสง่ และแผนกคณุภาพ โดยครอบคลมุตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี Q 

W.การให้ข้อมลูก่อนรับงาน  
2. การติดตอ่สื�อสาร 
3. ความพร้อมของเอกสารสนบัสนนุ  
4. การประสานแก้ไขปัญหาและความสะดวกรวดเร็ว  
5. การสง่มอบตรงเวลา  
6. งานถกูต้องตามความต้องการในการจดัสง่และเอกสารที�เกี�ยวข้อง 
�. ความสะอาด/เรียบร้อยของบรรจภุณัฑ์ 
8. ความพงึพอใจในคณุภาพของสนิค้า 
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              และความเห็นจากลกูค้าจะถูกนําเสนอต่อฝ่ายจัดการ เพื�อรับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและ
ปรับปรุงการให้บริการที�สามารถตอบสนองความพอใจของลกูค้าให้ดียิ�งขึ Qน 
             การให้ความเอาใจใสต่อ่การให้บริการแก่ลกูค้า ด้วยการติดตามผลการปฏิบตัิงานวา่เป็นไปตามเปา้หมายหรือไม ่
โดยการให้บริการต่างๆ แก่ลกูค้าจะต้องเป็นไปด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ถกูต้องตามหลกัของกฎหมาย และ
กฎระเบียบต่างๆ ที�เกี�ยวข้องรวมทั Qงหากมีปัญหาใดๆ จะต้องร่วมกนักับลกูค้าในการหารือ เพื�อกําหนดแนวทางแก้ไข 
หาทางออกร่วมกนั โดยไมป่ลอ่ยให้ลกูค้ารับภาระหรือแก้ไขปัญหาแตเ่พียงผู้ เดียวผลสาํเร็จของการบริหารงานของบริษัทฯ 
มาจากความพึงพอใจของลกูค้าเป็นสําคญั บริษัทฯ จึงต้องสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีต่อลกูค้าด้วยการปฏิบตัิต่อลกูค้าใน
แนวทางตา่งๆ ปรากฏดงัข้อพงึปฏิบตัิ ข้อที� 7. นโยบายในการปฏิบตัิตอ่ลกูค้าและคณุภาพของผลติภณัฑ์   หวัข้อ นโยบาย
การปฏิบตัิตอ่ลกูค้า 
 
6. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั�นในการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆที�เกิดจากการประกอบ
กิจการขององค์กร โดยยึดหลกัการดําเนินธุรกิจโปร่งใส ตรวจสอบได้มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและ
ผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  คํานึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ�งแวดล้อม เพื�อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อ
สงัคมอย่างต่อเนื�องและยั�งยืน ปรากฏดังข้อพึงปฏิบัติ ข้อที� 12. นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวม โดยผ่าน
กิจกรรมและโครงการตา่งๆ ดงันี Q 
           การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งมั�นที�จะเป็นสมาชิกที�ดีต่อสงัคมและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและการดําเนิน
ธุรกิจได้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม ร่วมแบ่งปันผลเพื�อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชนและสงัคม  เพื�อให้ธุรกิจ 
ชมุชน และสงัคมเติบโตคูก่นัอยา่งยั�งยืน  โดยผา่นกิจกรรมและโครงการตา่งๆ  ดงันี Q 

W). กิจกรรมวันเด็ก    
บริษัทฯมอบตุ๊กตาและขนม ให้กบันกัเรียน จํานวน � โรงเรียน  ได้แก่ ได้แก่ โรงเรียนวดัหนองกรับ  โรงเรียนบ้าน
หินโคง่ประชานเุคราะห์ และโรงเรียนบ้านแมนํ่ Qาคู้ 
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Y.) สร้างฝายชะลอนํ 9า   
บริษัทฯ ร่วมกบัลกูค้าก๊าซธรรมชาติ กลุม่อตุสาหกรรมและผลติไฟฟา้ใช้เอง บริษัท ปตท.จํากดั(มหาชน) ร่วม

กิจกรรมสร้างฝายชะลอนํ Qาจํานวน WY จดุณ บ้านห้วยมะหาด บ้านฉาง ระยอง 
 
 

 
 
 

 
 

^.) กิจกรรมบริจาคโลหติ ปี ๒๕๕๙ งาน “๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย ร้อยใจสหกรณ์ระยอง” 
บริษัทฯร่วมกบัสหกรณ์ออมทรัพย์ซงัโกะไทย จํากดั ได้นําพนกังานจํานวน  ๘  ราย เพื�อไปบริจาคโลหิต  ณ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจงัหวดัระยอง   จํากดั   
 
 
 
 
 

 
 

�.) สนับสนุนยานพาหนะเพ ื�อเคลื�อนย้ายโต๊ะ-เก้าอ ี 9สาํหรับครู  
บริษัทฯร่วมกบับริษัท Esco Engineering& Service จํากดั และกลุ่มจิตอาสาต่างๆ ได้แก่  กลุม่“สองล้อ. ออก  

ทริป  กลุม่ลิงจนัท์มินิไบค์ และกลุม่ Rayong Touring ในการจดัหาโต๊ะ-เก้าอี Qสําหรับครู จํานวน S ตวั  ค่านํ Qามนัรถและ
สนบัสนนุพาหนะสาํหรับเคลื�อนย้าย (รถ X ล้อ) เพื�อไปมอบให้กบัโรงเรียน วดัตะเคียนทอง (เพชโรปถมัภ์) ต.ตะเคียนทอง 
อ.เขาคิชฌกฏู  จ.จนัทบรีุ 
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�.) ก ิจกรรมปลกูปะการังจาํนวน ^_ ก้อนด้วยวิธ ีการอนุรักษ์ปะการังแบบยั�งยนื  
โดยการใช้หินฟอสซิลหลอ่ด้วยปนูซีเมนต์มาเป็นแทน่ฐานปลกู  ณ เกาะไกเ่ตี Qย เขตอนรัุกษ์ปะการังเขากวาง  

หาดเตยงาม  อา่วนาวิกโยธิน อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ   
 
 
 
 
 
 
 

�) บริจาคสิ�งของให้กบัโรงพยาบาลสะเกด็เงนิ     
บริษัทฯ ร่วมกบัสหกรณ์ซงัโกะไทย จํากดั บริจาคสิ�งของ อาทิ ผ้าก็อต RY กลอ่ง  ถงุมือยาง RY กลอ่ง  และสรุา

ขาว �Y ดีกรี จํานวน R ลงั เพื�อใช้ในการรักษาผู้ ป่วยโรคสะเก็ดเงิน  โดยมีนายเฉลมิพล  ศกัดิ�คาํ นายกเทศมนตรีเทศบาล
เมืองทา่ช้าง ซึ�งเป็นผู้ก่อตั Qงและให้การรักษาผู้ ป่วยเป็นผู้ รับ  ณ  เทศบาลเมืองทา่ช้าง  ต.ทา่ช้าง อ.เมือง จ.จนัทบรีุ 
 
 
 
 

 
 

7.) ทอดกฐินสามัคคีวดัปิบผลวินาราม ประจาํปี `a    
บริษัทฯร่วมกบัสหกรณ์ซงัโกะไทย จํากดั ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการทอดกฐินสามคัคี เพื�อก่อสร้างมหาเจดีย์

พทุธคยา (จําลองจากประเทศอินเดีย) และสร้างถนนขึ Qนสูส่ถานที�ก่อสร้างมหาเจดีย์พทุธคยา นอกจากนี Qยงันําข้าวเหนียว
เหลอืงหน้าปลายา่งและนํ Qาโอลี Qยงมาเลี Qยงผู้มาร่วมงานบญุด้วย ณ วดัปิบผลวินาราม  ต.หนองบวั  อ.บ้านคา่ย  จ.ระยอง 
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 �.) จัดบธูในกิจกรรมการแข่งข ันท ักษะทางวิชาการ ปี Y``a   
เพื�อประชาสมัพนัธ์โรงงานและร่วมสนบัสนนุกิจกรรมการจดัโครงการแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ เพื�อเป็นการสร้าง

การมีสว่นร่วมในการสง่เสริมการศกึษาท้องถิ�น   ณ โรงเรียนวดัปทมุาวาส  อ.บ้านคา่ย  จ.ระยอง   
 
 
 
 
 

 
�.) สนับสนุนของท ี�ระลึกในการประชุมใหญ่ประจาํปี Y``a     
บริษัทฯร่วมกบัสหกรณ์ซงัโกะไทย จํากดั ร่วมสนบัสนนุของที�ระลกึผ้าหม่ จํานวน  �Y ผืน ให้แก่สมาชิกกองทนุฯ 

ในงานประชมุใหญ่สามญัประจําปี �RRS ของกองทนุสวสัดิการชมุชนตําบลหนอง ณ ลานกิจกรรมวจิิตรธรรมาภิรัต  วดัละ
หารไร่   ตําบลหนองบวั  อําเภอบ้านคา่ย  จงัหวดัระยอง 
 
 
 

 
 
 

~. การดแูลรักษาสิ�งแวดล้อม 
  บริษัทฯ มีความมุง่มั�นในการดําเนินงานด้านการจดัการสิ�งแวดล้อม  ซึ�งเป็นสิ�งที�ต้องดําเนินการควบคูไ่ปกบัการ

ดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกนั  โดยมุง่ผลติชิ Qนสว่นอะไหลร่ถยนต์ที�ที�มีคณุภาพ  ความปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค คํานงึถงึผลกระทบ
ตอ่ชมุชนและสิ�งแวดล้อม โดยปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดอื�นๆ หรือแนวปฏิบตัิสากลที�เกี�ยวข้อง ปรากฏดงัข้อพงึ
ปฏิบตัิ ข้อที� W�. นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมสว่นรวม  

นอกจากนี Q บริษัทฯ  ยงัมีนโยบายบริหารการจดัการด้านสิ�งแวดล้อม (ISO 14001) เพื�อลดผลกระทบซึ�งอาจจะ
เกิดขึ Qนจากกระบวนการผลติหรือกิจกรรมตา่งๆ โดยยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิที�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวดล้อม ด้วยการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดอื�นๆที�เกี�ยวข้องอยา่งเคร่งครัด อนัจะนําไปสูก่ารสร้างความยั�งยนือยา่งแท้จริงตอ่องค์กร 
ชมุชนและสงัคม โดยมีการปฏิบตัิ ดงันี Q 

1. บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึ�งครอบคลมุทกุพื Qนที�ของบริษัทฯ โดย 
ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจประเมินภายนอก ซึ�งมีความเป็นอิสระจากสถาบนั URS  

2. บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการจดัการพลงังานตามกระทรวงพลงังาน  โดยมีการจดัทํามาตรการ 
ประหยดัพลงังาน  ดงัตอ่ไปนี Q 

1.) การเปลี�ยนหลอด LED  WV W  แทน หลอดTV, �X W แผนก IQC   
    เกิดผลประหยดั  WY,S�V.SS  บาท/ปี    ระยะเวลาคืนทนุ   W.��  ปี 
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2.) ปรับTap ลดแรงดนัหม้อแปลง 500 kVA ให้เหมาะสม 
เกิดผลประหยดั  WR,�X�.��  บาท/ปี    ระยะเวลาคืนทนุ   Y.R�  ปี 

3. บริษัทฯ กําลงัจะขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 50001 : 2011  โดยเริ�มจดัทําระบบนี Q  
เมื�อกลางต้นปี �RRS  และคาดวา่จะขอการรับรองในชว่งกลางปี �RXY 

4. ในปี �RR9 บริษัทฯ ไมม่ีข้อร้องเรียนด้านสิ�งแวดล้อม หรือการดาํเนินการที�ไมส่อดคล้องตาม 
กฎหมายทั Qงจากภายในและภายนอก 
 
�. การมีนวตักรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาํเนินความรับผิดชอบต่อสังคม  
บริษัทฯ ได้นําความรู้ ความคดิสร้างสรรค์ และประสบการณ์จากการดําเนินธุรกิจ มาพฒันาปรับใช้และคิดค้นให้เกิด
นวตักรรมทางธุรกิจที�สามารถสร้างประโยชน์เพิ�มขดีความสามารถในการแขง่ขนั สร้างมลูคา่เพิ�มตอ่ธุรกิจและสงัคมไป
พร้อมๆกนั  โดยบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ในพนัธกิจหลกั W ใน � หวัข้อหลกัที�สาํคญั  กลา่วคือ ในปี �RRS ได้จดัทําโครงการ
เพื�อลดต้นทนุการผลติ จํานวน � โครงการ  ได้แก ่

โครงการที� W  การรีไซเคิล Dross  ที�เหลอืจากการผลติซึ�งเรียกวา่ “Scrap”  ซึ�งปกตจิะขายเป็นเศษ Scrap ราคา  
�Y บาท/กก. แล้วจะต้องซื Qอวตัถดุิบ(Ingot แทง่)ใหมเ่ข้ามาทดแทน  ในราคา  X�  บาท/กก.  โดยนํา Dross  ไปจ้างให้ผู้ รับ
จ้างช่วงทําการ Recycleเพื�อให้ทําเป็น ingot แทง่ตาม Spec ที�บริษัทกําหนด จากนั Qนสง่กลบัมาใช้งานใหมอี่กครั Qงโดยรี
ไซเคิล Dross จํานวน   ��,YS�   กิโลกรัม สามารถประหยดัเงินได้  WRX,R��   บาท 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที� �  การรียสู หวัTip ที�ผา่นการใช้งานแล้วให้สามารถใช้งานใหม ่   ใช้วิธีการกลงึเพื�อลดขนาดหวั Tip  
จากขนาด VY มม. เป็น �Y มม. และขนาด �Y มม. เป็น XY มม.  โดยนํา หวั Tip  จํานวน   �YS   ชิ Qน  สามารถลดต้นใน
การซื QอหวัTip ใหมไ่ด้  �R�,���   บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 �� 

9. การจัดทาํรายงานด้านสงัคมและสิ�งแวดล้อม 
           บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัการเปิดเผยข้อมลูที�สะท้อนให้เห็นถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ที�
กลา่วมาอยา่งครบถ้วน โดยข้อมลูนี Qจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย ซึ�งทางบริษัทฯ ได้จดัทํารายงานความ
ยั�งยืน (Sustainable Development Report:  SD Report) และรายงานเปิดเผยการดําเนินงานด้านสงัคมและสิ�งแวดล้อม 
โดยระบไุว้ในรายงานประจําปี (RX-W) และได้เผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์ www.sankothai.net  โดยมีเนื Qอหาครอบคลมุ 
ดงันี Q 

1. การดาํเนินงานด้านเศรษฐกิจ   
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง  มีความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลที�

สําคญั  ตรวจสอบได้ ปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบักิจการที�ดี  โดยคํานึงผลประโยชน์ที�จะเกิดขึ Qนกบัผู้ ถือหุ้น  พนกังาน 
ชมุชน สงัคม คูค้่า ลกูค้า คูแ่ขง่ทางการค้า และผู้ ที�มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่าย  

2. การดาํเนินงานด้านสิ�งแวดล้อมและความปลอดภยั 
บริษัทฯ มุง่มั�นในการดําเนินการด้านสิ�งแวดล้อมและความปลอดภยั โดยคํานึงถึงความปลอดภยัในการทํางาน 

สขุภาพอนามยัที�ดีของพนกังานและร่วมกนัรักษาสิ�งแวดล้อมทั Qงภายในและภายนอกโรงงาน โดยถือเป็นสว่นหนึ�งของการ
ดําเนินธุรกิจ จึงได้จดัให้มีระบบการจดัการด้านสิ�งแวดล้อม (ISO 14001) ระบบการจดัการด้านอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั (OHSAS/TIS 18001) รวมทั Qงมีกระบวนการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตที�เป็นไปตามกฎหมายและ
สอดคล้องกบัข้อกําหนดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

3. การดําเนินงานด้านสงัคม  
บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรมทั Qงในเรื�อง การจดัจ้างโดยไมล่ะเมิดสทิธิขั Qนพื Qนฐาน การให้ผลตอบแทน 

ที�เหมาะสม  การจดัสวสัดิการในการทํางานที�ตอบสนองตอ่ความต้องการของพนกังาน การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน
ให้สอดคล้อง กบัค่านิยมขององค์กร และยงัมีโครงการรับนกัศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษาของนกัศึกษาสายช่างเทคนิค
ของวิทยาลยัเทคนิคของจงัหวดัระยองด้วย 
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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง  
 13.1. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท  
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Qงที� 1/2560 เมื�อวันที� 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั Qง 3 ท่าน ได้ให้ความเห็นเกี�ยวกบัการควบคมุภายในของบริษัท และพิจารณาอนมุตัิตอบแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ทั Qง 5 สว่น ดงันี Q 

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 โดยบริษัทได้จดัให้
มีบุคลากรอย่างเพียงพอที�จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยรายละเอียดของแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถดไูด้ใน เอกสารแนบที� 3 ในแบบแสดงรายการประจําปี 2559 
(56-1)  

นอกจากนี Qผู้สอบบญัชีของบริษัทคือ นางสาว เขมนนัท์ ใจชื Qน(ชื�อผู้สอบบญัชีที�ลงนาม) ซึ�งเป็นผู้ตรวจสอบงบ
การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี �RRS ทั Qงนี Qในระหว่างการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิ Qนสุดวันที� �W 
ธันวาคม �RRS ผู้สอบบญัชีได้โอนย้ายจากสํานกังานเดิมมาสงักดัสํานกังาน บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จํากดั ผู้สอบ
บญัชีของบริษัทได้ทําการประเมินระบบบญัชีและระบบบควบคุมภายในด้านบญัชีของบริษัท ซึ�งผู้สอบบญัชีได้มีการตั Qง
ข้อสงัเกตสําหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบงบการเงิน และมีการติดตามผลการแก้ไขตาม
ข้อสงัเกตดงักลา่ว โดยสามารถสรุปประเด็นที�มีสาระสาํคญั ได้ดงันี Q  

 
ประเด็นข้อสงัเกต คําชี Qแจงและการดาํเนินการของบริษัท 

W)บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเ งิน
ดงัตอ่ไปนี Q ล้าช้า 
- งบทดลอง 
- รายละเอียดการพิจารณาคา่เผื�อมลูคา่สนิค้าลดลง 
-รายละเอียดการคํานวณภาษีเงินได้ 
-รายละเอียดการคํานวณมลูค่ายตุิธรรมของสิทธิเลือกซื Qอ
หุ้นของพนกังาน 
 
 

เนื�องจากระหว่างการปิดบัญชีเพื�อออกรายงานทางการเงิน
และรายละเอียดประกอบงบการเงิน  
ระบบ ERP ที�บริษัทใช้ในการประมวลผลด้านต้นทุนเกิด
ขดัข้อง(error) ซึ�งต้องให้เจ้าหน้าที� (Programmer) ของบริษัท
เ จ้าของระบบเ ข้า ทําการแก้ไขเ พื�อใ ห้สามารถทําการ
ประมวลผลได้ซึ�งใช้เวลาพอสมควร อย่างไรก็ตามบริษัทได้เร่ง
แก้ไขจนสําเร็จและจัดทํารายงานให้ทนัตามเวลาและจะทํา
การปรับปรุงและระมัดระวังมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะ
ดังกล่าวอีก ซึ�งได้เตรียมแผนปรับปรุงและพัฒนาให้ระบบ 
ERP ดีขึ Qนตอ่ไป 

�)บริษัทอยูร่ะหวา่งการเก็บข้อมลูเพื�อปรับปรุงข้อมลูกําลงั บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลที� เ กิดขึ Qนจากอดีต         



 
 

 	� 

ประเด็นข้อสงัเกต คําชี Qแจงและการดาํเนินการของบริษัท 
การผลติปกติให้เป็นปัจจบุนั ซึ�งจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
จดัทํา 
 

มาเปรีบบเทียบ และพัฒนาปรับปรุงให้ระบบ ERP ร่วมกับ
เจ้าของโปรแกรม ในสว่นของรายการที�เกี�ยวกบัต้นทนุทั Qงหมด
ที�เกิดขึ Qน และจะทําการนํามาทดสอบรายการ ซึ�งคาดว่าจะ
สามารถนํามาปฎิบตัิได้ในไตรมาสที� � ของปี �RXY 

�) บริษัทมีเงินมดัจําจ่ายลว่งหน้า-สนิทรัพย์(แมพิ่มพ์) ค้าง
นานตั Qงแต ่ปี �RRV ซึ�งยงัไม่มีความคืบหน้าของเงินมดัจํา
ดงักลา่ว 

บริษัทฯ ได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัท
ฯ ได้มีการทดสอบผลิตภณัฑ์ที�ต้องใช้แม่พิมพ์นี Qอย่างต่อเนื�อง 
ซึ�งเป็นไปตามแผนดําเนินการจดัจําหน่ายของลกูค้า โดยได้มี
การปรับเปลี�ยนและขยายเวลาการจดัจําหนา่ยออกไปจากเดิม
ที�คาดวา่จะสามารถจําหนา่ยได้ในช่วงเดือน กุมภาพนัธ์ 2560 
(Pro Mass on Feb.17)ไปเป็น สิงหาคม �RXY แทน(Target 
Mass on Aug.17) จึงส่งผลให้การอนุมัติและยอมรับ
ผลติภณัฑ์จากแมพิ่มพ์ดงักลา่วลา่ช้าไป 

�) บริษัทจําแนกรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกิจการที�
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการที�ไม่ได้รับการ
สง่เสริมการลงทนุไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไข 
 

บริษัทฯอยูร่ะหวา่งการปรับปรุงและพฒันาระบบ ERP ร่วมกบั
เจ้าของโปรแกรม เพื�อจัดเก็บข้อมูลที�เกี�ยวข้องและมีความ
จําเป็นในการนํามาใช้เพื�อประโยชน์ของรายการและทํา
รายงานให้ถกูต้อง 

 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่บริษัทได้ดําเนินการในการแก้ไขตามข้อสงัเกตผู้สอบ

บญัชีตามรายละเอียดข้างต้น และประเด็นที�อยูร่ะหวา่งการแก้ไขนั Qน ไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื�อถือของงบการเงินและ
ระบบการควบคมุภายในของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั 
  
 13.2. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมี
ระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอในเรื�องของการทําธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที�
เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ทั Qงนี Qสามารถพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตาม ข้อ 18. 
  
 13.3.ห ัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
 ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเมื�อวนัที� 13 สิงหาคม 2558 ครั Qงที� 4/2558 ได้แต่งตั Qง บริษัท สอบบญัชี
ไทย จํากัด ซึ�งเป็นสํานกัตรวจสอบจากภายนอก ดํารงตําแหน่ง “ผู้ ตรวจสอบภายใน” ในการทําหน้าที�ตรวจสอบการ
ปฏิบตัิงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัท ประจําปี 2559 โดยได้มอบหมายให้ นางสาวรักชนก สําเนียงลํ Qา เป็น
ผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าที�ผู้ตรรวจสอบภายในของบริษัท  



 
 

 	
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท สอบบญัชีไทย จํากดั และนางสาวรักชนก สําเนียงลํ Qา 
แล้วเห็นวา่ มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าที�ดงักลา่ว เนื�องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน และเคยเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานด้านตรวจสอบ
ภายใน 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 สภา
วิชาชีพบญัชีฯ  

 เพื�อให้มั�นใจว่ามีการดําเนินการตามแนวทางที�กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตัิตาม
กฎหมายและข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องกบับริษัท และเพื�อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าที�ตรวจสอบ
และถ่วงดลุได้อย่างเต็มที� จึงกําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทซึ�งมีหน้าที�กํากบัดแูลให้มีระบบการควบคมุภายในที�ดี และสาํเนารายงานเรียนกรรมการผู้จดัการ
เพื�อช่วยกํากับดแูลและสั�งการให้ผู้บริหารที�เกี�ยวข้องในแต่ละหน่วยงานดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะด้วย
ความเรียบร้อย โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส 

 ทั Qงนี Q การพิจารณาและอนมุตัิ แต่งตั Qง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทจะต้องผา่นการอนมุตัิเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณุสมบตัิของผู้ดํารงตําแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบ
ภายในเอกสารหวัข้อ 2. แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2559 ( 56-1) 
  



 
 

 	� 

14. รายการระหว่างกัน 
14.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

 รายการระหวา่งกนักบับคุคลและนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งในปี  2558 ถึงปี 2559 มีดงันี Q 
 

บคุคล/นิติบคุลที�อาจมีความขดัแย้ง / 
ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

บริษัท จฑุาวรรณ จํากดั 
: จําหน่ายเหล็กสแตนเลสและเหล็กกล้า 
 
 
 
  

 คํ Qาประกนัวงเงินตั วสญัญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกิน
บญัชีให้แก่บริษัท 
   - วงเงินการคํ Qาประกนั  
   -  คา่ธรรมเนียมคํ Qาประกนัวงเงิน 
      ยอดยกมาต้นงวด 
      คา่ธรรมเนียมระหวา่งงวด 
      ชําระระหวา่งงวด 
      ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

- 
 

29,726.02 
253,150.70 
282,876.72 

- 

 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 
 

บริษัท จฑุาวรรณ จํากดั ได้ทําการคํ Qาประกนัวงเงินตั วสญัญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกิน
บญัชีจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งให้แก่บริษัท โดยคิดค่าธรรมเนียมการคํ Qาประกันใน
อัตราร้อยละ 2 ต่อปีของวงเงินคํ Qาประกัน ซึ�งบริษัทมีความจําเป็นในการใช้วงเงิน
ดังกล่าวสําหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทําการถอนการคํ Qา
ประกนัเมื�อได้รับเงื�อนไขที�ดีกวา่จากสถาบนัการเงิน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นว่า
การคํ Qาประกนัวงเงินตั วสญัญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบญัชีดงักลา่วก่อให้เกิดผลดีกบั
บริษัท และมีอัตราค่าธรรมเนียมที�เหมาะสมเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
พาณิชย์ทั�วไป นอกจากนี Qเพื�อให้เป็นไปตามเงื�อนไขของธนาคาร จึงมีความจําเป็นที�
จะต้องให้มีการคํ Qาประกนัวงเงินสว่นนี Q  

บริษัท เจทีดบับลิว แอ๊ซเซท จํากดั 
: การให้เชา่ การขาย การซื Qอ และ การ
ดําเนินงานด้านอสงัหาริมทรัพย์ 

 คํ Qาประกนัวงเงินตั วสญัญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกิน
บญัชี 
     - วงเงินการคํ Qาประกนั  
   -  คา่ธรรมเนียมคํ Qาประกนัวงเงิน 
      ยอดยกมาต้นงวด 
      ดอกเบี Qยจา่ยระหวา่งงวด 

 
 

15,000,000 
- 
- 

900,000.02 

 
 

15,000,000 
- 
- 

900,000.01 

บริษัทได้กู้ยืมระยะสั Qนโดยออกตั วสญัญาใช้เงิน ให้แก่ บริษัท เจทีดบับลวิ แอ็ซเซท 
จํากดั อตัราดอกเบี Qย 6 % ตอ่ปี โดยออกตั วสญัญาใช้เงิน เลขที� SDT2557/YY3 จํานวน
เงิน 15,000,000  บาท ลงวนัที� 27 พฤศจิกายน 2557 สิ Qนสดุวนัที� 31 มีนาคม 2558 
เมื�อตั�วสญัญาถึงกําหนดได้มีการตอ่ตั วสญัญาใช้เงิน เลขที� SDT2558/YY� ลงวนัที� 13 
มีนาคม 2558 สิ Qนสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ เมื�อตั วสญัญาถึงกําหนดได้มีการตอ่
ตั วสญัญาใช้เงินเลขที� SDT2558/009 ลงวนัที� 31 ธันวาคม 2558 สิ Qนสดุวนัที� 31 



 
 

 	� 

บคุคล/นิติบคุลที�อาจมีความขดัแย้ง / 
ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

      ยอดคงค้างปลายงวด 
 
 
 

- - ธันวาคม 2559 ในอตัราดอกเบี Qย  6% 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นว่า
กู้ ยืมระยะสั Qนโดยออกตั วสัญญาใช้เงิน ให้แก่ บริษัท เจทีดับบลิว แอ็ซเซท จํากัด 
ดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีกับบริษัท และมีอัตราค่าธรรมเนียมที�เหมาะสมเท่ากับอัตรา
คา่ธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ทั�วไป 

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั 
: ผลิตชิ Qนสว่นอปุกรณ์เครื�องใช้ไฟฟา้และ
ชิ Qนสว่นยานยนต์ด้วยวิธีอดัขึ Qนรูป และทําสี
ชิ Qนสว่น 
 
 
 
  

คํ Qาประกนัวงเงินตั วสญัญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกิน
บญัชีให้แก่บริษัท 
   - วงเงินการคํ Qาประกนั  
   -  คา่ธรรมเนียมคํ Qาประกนัวงเงิน 
      ยอดยกมาต้นงวด 
      คา่ธรรมเนียมระหวา่งงวด 
      ชําระระหวา่งงวด 
      ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

- 
 

29,726.03 
253,150.69 
282,876.72 

- 

 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากัด ได้ทําการคํ Qาประกันวงเงินตั วสญัญาใช้เงินและ
วงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งให้แก่บริษัท โดยคิดค่าธรรมเนียมการ
คํ Qาประกนัในอตัราร้อยละ 2 ตอ่ปีของวงเงินคํ Qาประกนั ซึ�งบริษัทมีความจําเป็นในการใช้
วงเงินดงักลา่วสําหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียน อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะทําการถอนการคํ Qา
ประกนัเมื�อได้รับเงื�อนไขที�ดีกวา่จากสถาบนัการเงิน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นว่า
การคํ Qาประกนัวงเงินตั วสญัญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบญัชีดงักลา่วก่อให้เกิดผลดีกบั
บริษัท และมีอัตราค่าธรรมเนียมที�เหมาะสมเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
พาณิชย์ทั�วไป นอกจากนี Qเพื�อให้เป็นไปตามเงื�อนไขของธนาคาร จึงมีความจําเป็นที�
จะต้องให้มีการคํ Qาประกนัวงเงินสว่นนี Q 

บริษัทฯ ได้กู้ยืมระยะสั Qนโดยออกตั วสญัญาใช้เงิน
กบับริษัท ไทยอินดสัเตรียล จํากดั โดยมี
รายละเอียดดงันี Q 
-ยอดยกมาต้นงวด 
-ดอกเบี Qยจา่ย 

- 
 
 

35,671.23 
    486,027.39 

- 
 
 

- 
- 

บริษัทได้กู้ยืมระยะสั Qนโดยออกตั วสญัญาใช้เงิน ให้แก่ บริษัท ไทยอินดสัเตรียล จํากัด 
อัตราดอกเบี Qย 7 % ต่อปี โดยตั วสัญญาใช้เงิน เลขที� SDT2558/YY6 จํานวนเงิน 
2,000,000  บาท ลงวนัที� 18 กนัยายน 2558 สิ Qนสดุวนัที� 30 ตลุาคม 2558 , ตวัสญัญา
ใช้เงิน เลขที� SDT2558/007 จํานวนเงิน 2,000,000  บาท ลงวนัที� 18  กันยายน 2558 
สิ Qนสดุวนัที� 30 พฤศจิกายน 2558 และ ตวัสญัญาใช้เงิน เลขที� SDT2558/008 จํานวน



 
 

 	� 

บคุคล/นิติบคุลที�อาจมีความขดัแย้ง / 
ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

-ดอกเบี Qยค้างจา่ย 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

เงิน 2,000,000 บาท ลงวนัที� 18 กันยายน 2558 สิ Qนสดุวนัที� 28 ธันวาคม 2558  ซึ�ง
ต่อมาในวนัที� 30 ตลุาคม 2558  ทางบริษัทฯ ได้ทําการชําระเงินตามตั วสญัญาใช้เงิน 
เลขที� SDT2558/006 จํานวนเงิน 2,000,000 บาท , ในวนัที� 30 พฤศจิกายน 2558 ทาง
บริษัทฯ ได้ทําการชําระเงินตามตั วสัญญาใช้เงินเลขที� SDT2558/007 จํานวนเงิน 
2,000,000 บาท และ ในวนัที� 28 ธันวาคม 2558 ได้ทําการชําระเงินตามตั วสญัญาใช้
เงินเลขที� SDT2558/008 จํานวนเงิน 2,000,000 บาท พร้อมจ่ายชําระดอกเบี Qย ให้กับ 
บริษัท ไทยอินดสัเตรีลพาร์ท จํากดั เป็นจํานวนเงิน 486,027.39  บาทตามสญัญาแล้ว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นว่า
กู้ยืมระยะสั Qนโดยออกตั วสญัญาใช้เงิน ให้แก่ บริษัท ไทยอินดสัเตรียล จํากัด ดงักล่าว
ก่อให้ เ กิดผลดีกับบริษัท และมีอัตราค่าธรรมเนียมที� เหมาะสมเท่ากับอัตรา
คา่ธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ทั�วไป  

บริษัทขายสินค้าให้บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท 
จํากดั 
   - ยอดยกมาต้นงวด 
      ขายสินค้าระหวา่งงวด 
      คา่บริการซอ่มแม่พิมพ์ 
      ภาษีมลูคา่เพิ�ม 
      ชําระเงินระหวา่งงวด 
      ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

216,948.77 
1,540,166.54 

- 
107,811.66 

1,687,203.85 
177,723.12 

 
 

177,723.12 
1,180,583.56 

35,000.00 
85,090.85 

1,323,732.88 
154,664.65 

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากัดได้ว่าจ้างให้บริษัทผลิตสินค้าและแม่พิมพ์ตาม
การดําเนินธุรกิจปกติ โดยมีการกําหนดราคาขาย และมีเงื�อนไขเช่นเดียวกับลกูค้าราย
อื�นๆ ตามนโยบายการทํารายการระหวา่งกนั 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการที�สมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมี
การคิดกําไรขั Qนต้นเทา่กบัลกูค้าทั�วไป 

บริษัท ริก้า เจทีดบับลิว ฮีททรีทเม้นท์ จํากดั 
: ธุรกิจชบุแข็งโลหะ 

บริษัทวา่จ้างบริษัท ริก้า เจทีดบับลวิ ฮีททรีทเม้นท์ 
จํากดัในการทดลองอบเพิ�มความแข็งของตวัอยา่ง

 
 

 
 

บริษัทว่าจ้างบริษัท ริก้า เจทีดบับลิว ฮีททรีทเม้นท์ จํากัด (เดิมชื�อ “บริษัท จฑุาวรรณ 
เมทัลแลบ จํากัด”) ในการทดลองอบเพิ�มความแข็งของตัวอย่างชิ Qนงาน เพื�อส่งเป็น



 
 

 	� 

บคุคล/นิติบคุลที�อาจมีความขดัแย้ง / 
ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

ชิ Qนงาน 
   -  ยอดยกมาต้นงวด 
     วา่จ้างระหวา่งงวด 
      ภาษีมลูคา่เพิ�ม 
      ชําระเงินระหวา่งงวด 
      ยอดคงค้างปลายงวด 

 
122,194.39 
771,617.22 
54,013.21 

797,789.84 
96,021.77 

 
96,021.77 

701,511.76 
49,105.82 

635,557.49 
120,042.72 

ตวัอยา่งชิ Qนงานให้แก่ลกูค้า โดยมีราคาและเงื�อนไขทางการค้าทั�วไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการที�สมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมี
การเปรียบเทียบราคากบัผู้ รับจ้างรายอื�น 

บริษัท อําพน จํากดั 
: ธุรกิจให้เชา่รถยนต์ 
 
 
 
  

บริษัทเชา่รถยนต์จากบริษัท อําพน จํากดั 
   - คา่เชา่ระหวา่งงวด 
     ยอดคงค้างปลายงวด 
 
 
 
 
 

 
1,040,040 

- 
 
 

 
1,040,040 

- 

บริษัททําการเชา่รถยนต์จากบริษัท อําพน จํากดั เพื�อใช้เป็นรถรับสง่พนักงานจํานวน � 
คัน และรถประจําตําแหน่งผู้ บริหาร 1 คัน รวมจํานวนทั Qงสิ Qน 3 คัน โดยอัตราค่าเช่า
ดงักล่าวเป็นอตัราที�ถกูที�สุดเมื�อเทียบกับผู้ประกอบการอื�น ภายใต้เงื�อนไขที�ใกล้เคียง
กนั 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นว่า
รายการดงักลา่วเป็นรายการที�สมควร และเป็นการทํารายการเช่าสินทรัพย์ปกติ โดยมี
การเปรียบเทียบราคากบัผู้ ให้เชา่รายอื�น 

บริษัท ปิ�นทอง สตลี จํากดั 
จําหน่ายเหล็กแผ่น และเหล็กทกุชนิด, 
รับจ้างตดัเหล็กทกุชนิด 

บริษัทฯ ได้ซื Qอเหล็กแผ่น 
ซื Qอระหวา่งงวด 
ยอดคงเหลือ  

 

 
- 
- 

 
487,934.00 

- 

บริษัทฯ ได้ซื Qอเหล็กแผ่นจากกับบริษัท ปิ� นทอง สตีล จํากัด ซึ�งมีราคาและเงื�อนไข
การค้าเป็นไปตามลกัษณะการค้าทั�วไปและมีระยะเวลาเครดิตทางการค้า 30 วนั 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการที�สมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมี
การคิดกําไรขั Qนต้นเทา่กบัลกูค้าทั�วไป 



 

 	� 

14.2 มาตรการหรือข ั 9นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 
ตามมติที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั Qงที� 1/2553 เมื�อวนัที� 4 กมุภาพนัธ์ 2553 ได้กําหนดมาตรการขั Qนตอน

การทํารายการระหวา่งกนั ดงันี Q 
การทําธุรกรรมระหว่างบริษัท กบัผู้ ที�เกี�ยวข้องหรือบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื�อนไขการค้า

โดยทั�วไปหรือเป็นธุรกรรมที�เป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับที�วิญ¡ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทั�วไปใน
สถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าที�ปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคล
ที�มีความเกี�ยวข้อง (แล้วแตก่รณี) ภายใต้เงื�อนไขที�สมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ ไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 

 
กรณีที� 1  รายการระหวา่งกนัที�เป็นธุรกรรมปกติทางการค้า 
เช่น รายการซื Qอขายสนิค้าและบริการที�บริษัทเป็นผู้จดัจําหน่ายหรือให้บริการ เป็นต้น บริษัทสามารถทําธุรกรรม

ดงักล่าวกับบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งได้ หากธุรกรรมดงักล่าวนั Qนมีข้อตกลงทางการค้าที�มีเงื�อนไขการค้าโดยทั�วไปใน
ลกัษณะที�วิญ¡ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที�ปราศจาก
อิทธิพลในการที�ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง โดยบริษัทจะจดัทําสรุปรายการดงักลา่ว
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยา่งน้อยรายไตรมาส 

 
กรณีที� 2  รายการระหวา่งกนัอื�นๆที�นอกเหนือจากกรณีที� 1 
บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณาและให้ความเห็นเกี�ยวกับความจําเป็นในการเข้าทํา

รายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั Qน โดยพิจารณาเงื�อนไขต่างๆว่าเป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้า
ปกติในตลาด ซึ�งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที�เกิดขึ Qนกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรม มีความ
สมเหตสุมผล และสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ในกรณีที�กรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที�อาจเกิดขึ Qน บริษัทจะให้ผู้ เชี�ยวชาญอิสระหรือผู้ สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี�ยวกับรายการ
ระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื�อนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั Qงนี Qการเข้าทํารายการ
ระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และจะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ซึ�งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดย
การออกเสยีงในที�ประชมุนั Qนๆ กรรมการซึ�งมีสว่นได้เสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ทั Qงนี Qคณะกรรมการบริษัทจะต้องดแูลให้บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ข้อบงัคบั ประกาศ คําสั�ง หรือ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือของคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี�ยวกบักบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัและการได้มา
หรือจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สินที�สําคญัของบริษัท นอกจากนี Q บริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักลา่วไว้ในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินที�ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจําปี หรือ 
สารสนเทศตา่ง ๆ ตามข้อกําหนดตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และของหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง 
 
 



 

 	� 

12.3 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
บริษัทอาจมีการทํารายการระหว่างกนักบับคุคลหรือนิติบคุคลในอนาคตอย่างต่อเนื�อง ซึ�งเป็นไปตามลกัษณะ

ธุรกิจการค้าปกติโดยทั�วไป และมีเงื�อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และสามารถอ้างอิงได้กบัเงื�อนไขทางธุรกิจประเภท
เดียวกนักบับริษัทกระทํากบับคุคลภายนอก จะจดัทําสรุปรายการดงักลา่วให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบอยา่งน้อยรายไตรมาส เพื�อทําการสอบทานรายการระหวา่งกนัโดยเปรียบเทียบราคาและเงื�อนใขการค้ากบั
บคุคลภายนอกเพื�อดคูวามเหมาะสมของราคาและเงื�อนไขการค้า พิจารณามลูคา่การซื Qอขายเปรียบเทียบกบัมลูค่าการซื Qอ
ขายทั Qงหมดของบริษัทและบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั และสอบถามผู้บริหารถึงเหตผุลและความจําเป็นในการเข้าทํารายการกบั
บคุคลที�เกี�ยวข้องกนั  

อย่างไรก็ตาม สําหรับรายการระหว่างกันที�มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที�อาจเกิดขึ Qนในอนาคต บริษัทจะจัดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการการปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์และแสดงเหตผุลในการทํารายการดงักลา่วก่อนที�
บริษัทจะเข้าทํารายการนั Qน นอกจากนี Q บริษัทจะดูแลการเข้าทํารายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยข้อมลู
การทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และการได้มา หรือจําหน่ายซึ�งสินทรัพย์ของบริษัท (ถ้ามี) รวมทั Qงปฏิบตัิตามมาตรฐานการ
บญัชีที�กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี ทั Qงนี Q ผู้ มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมตัิการทํา
รายการนั Qนๆและบริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที�ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจําปี หรือ สาระสนเทศต่าง ๆ ตาม
ข้อกําหนดตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และของหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง 
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15. ข้อมลูทางการเงนิท ี�สาํคัญ  
 15.1. รายงานงบการเงนิ 

บริษัท ซ ังโกะ ไดคาซติ 9ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท ี�  31 ธ ันวาคม 2559 

      

   
บาท 

 
หมายเหต ุ

 
2558 

 
2558 

สินทรัพย์ 3 
    สนิทรัพย์หมนุเวียน 

        เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 
 

21,684,475.71 
 

           25,170,709.39  

   ลกูหนี Qการค้าและลกูหนี Qอื�น 4, 6 
 

53,591,616.43 
 

           46,479,850.08  

   สนิค้าคงเหลอื  7 
 

39,197,901.95 
 

           46,839,402.11  

   สนิทรัพย์หมนุเวยีนอื�น  8 
 

9,822,338.23 
 

             7,237,135.32  

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 
  

124,296,332.32 
 

         125,727,096.90  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
        เงินฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั 9 

 
5,980,000.00 

 
             5,980,000.00  

   ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์  10 
 

170,894,201.28 
 

         187,551,732.06  

   สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน  11 
 

1,783,513.31 
 

             2,107,369.24  

   สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 12 
 

- 
 

             5,423,543.28  

   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื�น 
  

1,278,255.56 
 

             6,026,332.15  

รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
  

179,935,970.15 
 

         207,088,976.73  

รวมสินทรัพย์ 
  

304,232,302.47 
 

         
332,816,073.63  

      

       
 
 
 
 

      



 

 		 

 
บริษัท ซ ังโกะ ไดคาซติ 9ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท ี�  31 ธ ันวาคม 2559 

      

   
บาท 

 
หมายเหต ุ

 
2559 

 
2558 

หนี 9สนิและส่วนของผู้ถอืห ุ้น 3 
    หนี Qสนิหมนุเวียน 

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสั Qนจาก
สถาบนัการเงิน 13 

 
33,935,036.93 

 
           37,676,593.76  

เจ้าหนี Qการค้าและเจ้าหนี Qอื�น 4, 14 
 

70,559,573.91 
 

           63,720,668.78  

หนี Qสนิสว่นที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 15 
 

7,510,565.37 
 

           10,922,562.41  

เงินกู้ยืมระยะสั Qนจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 4 
 

15,000,000.00 
 

           15,000,000.00  

หนี Qสนิหมนุเวียนอื�น  18 
 

10,950,599.78 
 

           10,706,103.89  

รวมหนี Qสนิหมนุเวียน 
  

137,955,775.99 
 

         138,025,928.84  

หนี Qสนิไมห่มนุเวียน 
     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 

 
- 

 
             1,364,745.19  

หนี Qสนิระยะยาวภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 17 
 

2,159,896.58 
 

             8,238,493.43  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 19 
 

4,436,122.95 
 

             3,942,145.72  

รวมหนี Qสนิไมห่มนุเวียน 
  

6,596,019.53 
 

           13,545,384.34  

รวมหนี 9ส ิน 
  

144,551,795.52 
 

         
151,571,313.18  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 

 
�� 

 
ส่วนของผู้ถอืห ุ้น 
ทนุเรือนหุ้น 

          ทนุจดทะเบียน  20 
          หุ้นสามญั 300,681,625 หุ้น ในปี 2558 และ 

            226,000,000 หุ้น ในปี 2557 มลูคา่หุ้นละ  
       0.50 บาท  

  
         150,340,812.50  

 
         150,340,812.50 

      ทนุที�ออกและชําระแล้ว 21 
          หุ้นสามญั 298,989,004 หุ้น ในปี 2559 และ 

           297,807,944 หุ้น ในปี 2558 ชําระเตม็มลูคา่ 
       แล้ว 

  
149,494,502.00 

 
         148,903,972.00  

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 20 
 

33,508,086.72 
 

           52,870,818.28  

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 20, 21 
 

122,305.49 
 

                109,526.53  

กําไร(ขาดทนุ)สะสม 
           จดัสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย  20 

 
- 

 
             2,215,417.96  

      ยงัไมไ่ด้จดัสรร 
  

(23,444,387.26) 
 

        (22,854,974.32) 

รวมส่วนของผู้ถอืห ุ้น 
  

159,680,506.95 
 

         
181,244,760.45  

รวมหนี 9ส ินและส่วนของผู้ถอืห ุ้น 
  

304,232,302.47 
 

         
332,816,073.63  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
�
 

บริษัท ซ ังโกะ ไดคาซติ 9ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สาํหรับปีสิ 9นสุดวนัท ี�  ^W ธ ันวาคม Y``9 
  
 

หมาย
เหต ุ   �RR9   �RR8 

 
�         

รายได้จากการขาย � 
 

410,465,525.32      �Y_,`_`,Ya�.Y`  
ต้นทนุขาย �, �� 

 
(349,286,413.72)    (�R�,���,SV�.SW) 

กาํไรข ั 9นต้น 
 

  
61,179,111.60   

       
��,_�_,^W_.^�  

รายได้อื�น 
  

4,111,402.20           X,�RW,��R.�R  

คา่ใช้จา่ยในการขาย �� 
 

(7,588,950.60)      (�,W��,R��.YS) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  �, �� 
 

(71,924,090.37)    (R�,���,�SX.V�) 

ต้นทนุทางการเงิน �, �� 
 

(4,010,966.09)      (�,��Y,�XX.��) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 
 

  (18,233,493.26)     �,XWV,VWY.RY  

รายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้  ��   (5,381,013.42)      (R,��X,WVV.��) 

ขาดทุนสาํหรับปี 
  

(23,614,506.68)    (^,WY~,^~~.~~)  

ขาดทุนต่อหุ้น 3 
    ขาดทนุตอ่หุ้นขั Qนพื Qนฐาน 3 
 

(0.08) 
 

(0.01) 

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถว่งนํ Qาหนกั (หุ้น) 
  

297,970,170 
 

252,325,969 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ ื�น 
รายการท ี�จะไม่ถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือ           

ข ขาดทุน �         

กําไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

    สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน              212,649.28   (�Y�,�W�.YY)   

ภาษีเงินของกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 

  สาํหรับรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม ่   (42,529.86)   XW,R��.�Y 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ ื�น - สุทธ ิจากภาษีเงนิได้     170,119.42   (Y��,W�a.�_)   

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     (23,444,387.26)          (^,^~^,`�~.^~) 

  



 

 
�� 

บริษัท ซ ังโกะ ไดคาซติ 9ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                   

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถอืห ุ้น                     

สาํหรับสิ 9นสุดวันท ี� 31 ธ ันวาคม 2559 
                     
  

บาท 

        
  

ทนุเรือนหุ้นที�ออก 
 

 สว่นเกินมลูคา่  
 

 ใบสําคญัแสดง
สิทธิ   

 กําไร(ขาดทนุ)สะสม  

          หมายเหต ุ
 

และชําระแล้ว 
 

หุ้นสามญั 

  

จดัสรรแล้ว  ยงัไมไ่ด้จดัสรร   รวม  

ยอดยกมา ณ วันท ี� 1 มกราคม 2558        111,138,579.00       32,406,239.58         1,152,757.16         2,215,417.96    (19,481,426.95)   127,431,566.75  

  หุ้นสามญัที�ออกจากการใช้ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 20, 21         37,765,393.00  
 

   20,464,578.70  
 

(2,315,557.20) 
 

                         -   
 

                               -   
 

55,914,414.50  

  ผลตอบแทนพนกังานและปรับปรุงมลูคา่ยตุิธรรม 21                             -   
 

                       -   
 

1,272,326.57  
 

                         -   
 

                               -   
 

1,272,326.57  

  ขาดทนุเบด็เสร็จรวม                                 -   
 

                       -   
 

                       -   
 

                         -   
 

(3,373,547.37) 
 

(3,373,547.37) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี� 31 ธ ันวาคม 2558     148,903,972.00       52,870,818.28           109,526.53    2,215,417.96    (22,854,974.32)   181,244,760.45  

 
ลดขาดทนุสะสม 20 

   
(20,639,556.36) 

   
(2,215,417.96) 

 
22,854,974.32 

 
- 

 
หุ้นสามญัที�ออกจากการใช้ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  20, 21   590,530.00 

 
1,276,824.80 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,867,354.80 

 
ผลตอบแทนพนกังานและปรับปรุงมลูคา่ยตุิธรรม  21   - 

 
- 

 
12,778.96 

 
- 

 
- 

 
12,778.96 

 
ขาดทนุเบด็เสร็จรวม                                 -   

 
                       -   

 
                       -   

 
                         -   

 
(23,444,387.26) 

 
(23,444,387.26) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี� 31 ธ ันวาคม 2559     149,494,502.00 33,508,086.72 122,305.49 - (23,444,387.26) 159,680,506.95 

                 



 

 
�� 

บริษัท ซ ังโกะ ไดคาซติ 9ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิ 9นสุดวนัท ี� 31 ธ ันวาคม 2559 

     
บาท 

     
2559 

 
2558 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
    

 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 

 
(18,233,493.26) 

 
2,618,810.50 

 

ปรับกระทบกําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จา่ย)จากการ
ดําเนินงาน 

    

  
 คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 

 
27,519,018.01 

 
27,368,962.84  

  
 ขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิค้า(กลบัรายการ)  

 
139,277.95 

 
(2,088,175.61) 

  
 ขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพย์สนิ 

 
3,866,624.21 

 
- 

  
ขาดทนุจากการตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ 

 
4,465,217.13 

 
992,699.95 

  
 ผลตอบแทนพนกังานและปรับมลูคา่ยตุิธรรมใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

 
12,778.96 

 
1,272,326.57  

  
 ดอกเบี Qยรับ  

 
(104,580.28) 

 
(129,334.56) 

  
 ต้นทนุทางการเงิน 

 
4,010,966.09   6,764,454.88  

 กระแสเงนิสดก่อนการเปลี�ยนแปลงของเงนิทุนหมุนเวียน 
 

21,675,808.81 
 

37,306,055.96  

 การเปลี�ยนแปลงของเงนิทุนหมุนเวียน 
    

  
 ลกูหนี Qการค้าและลกูหนี Qอื�น  

 
(7,111,766.35) 

 
3,496,237.45  

  
 สนิค้าคงเหลอื  

 
7,502,222.21 

 
2,453,386.80  

  
 สนิทรัพย์หมนุเวียนอื�น  

 
(2,585,202.91) 

 
6,466,063.13  

  
 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�น  

 
194,000.00 

 
(2,000.00) 

  
 เจ้าหนี Qการค้าและเจ้าหนี Qอื�น  

 
6,846,654.44 

 
(14,095,281.69) 

  
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 
706,626,51 

 
643,247.52  

  
 หนี Qสนิหมนุเวียนอื�น  

 
244,495.89 

 
(10,100,354.36) 

 เงนิสดรับจากการดาํเนินงาน  
 

27,472,838.60 
 

26,167,354.81  

  
 รับดอกเบี Qย  

 
104,580.28 

 
138,533.56  

  
 รับคืนภาษีเงินได้ 

 
1,212,420.59 

 
- 

  
 จ่ายภาษีเงินได้  

 
(1,122,970.39) 

 
(926,571.60) 

 เงนิสดสุทธ ิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน  
 

27,666,869.08 
 

25,379,316.77  
 
 



 

 
�� 

 
บริษัท ซ ังโกะ ไดคาซติ 9ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิ 9นสุดวนัท ี� 31 ธ ันวาคม 2559 

        

     
บาท 

     
2559   2558 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน  
    

  
 ซื Qออาคารและอปุกรณ์  

 
(14,233,944.11) 

 
(15,807,915.15) 

  
 ซื Qอสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน  

 
(180,500.00) 

 
(162,000.00) 

  
 จําหนา่ยอปุกรณ์ 

 
9,597.86 

 
6,729.30  

 เงนิสดสุทธ ิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  
 

(14,404,846.25) 
 

(18,788,479.00) 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ  
    

  
จ่ายชําระเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั Qนจากสถาบนัการเงิน  

 
(3,741,556.83) 

 
(19,022,668.62) 

  
 เงินรับจากเงินกู้ยมืระยะสั Qนจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั  

 
- 

 
15,000,000.00 

  
 จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสั Qนจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั  

 
- 

 
(21,000,000.00) 

  
 จ่ายชําระเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน  

 
(2,799,999.96) 

 
(12,439,157.13) 

  
 เงินรับจากสญัญาขายและเชา่กลบัคืน  

 
- 

 
9,648,247.92  

  
 จ่ายชําระหนี Qสนิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน  

 
(8,055,339.12) 

 
(12,060,796.99) 

  
รับชําระคา่หุ้นสามญัที�ออกจากการใช้ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 
1,867,354.80 

 
55,914,414.50  

  
จ่ายต้นทนุทางการเงิน 

 
(4,018,715.40) 

 
(6,804,795.13) 

 เงนิสดสุทธ ิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ  
 

(16,748,256.51) 
 

  (8,728,933.16) 

 เงนิสดและรายการเท ียบเท่าเงนิสดเพ ิ�มข ึ 9น(ลดลง)สุทธ ิ 
 

(3,486,233.68) 
 

18,145,064.08) 

 เงนิสดและรายการเท ียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี  
 

25,170,709.39 
 

7,025,645.31 

 เงนิสดและรายการเท ียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี  
 

21,684,475.71 
 

25,170,709.39 

รายการที�ไมเ่ป็นตวัเงิน 
    

  
สาํหรับปี 2558  

    

 
- บริษัทได้ทําสญัญาขายและเชา่กลบัคืนเครื�องจกัร (ดหูมายเหต ุ10 และ 17) 



 

 
�� 

บริษัท ซ ังโกะ ไดคาซติ 9ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สาํหรับปีสิ 9นสุดวนัท ี�  ^W ธ ันวาคม Y``a  

1. ข้อมลูท ั�วไป           
บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ Qง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที�จัดตั Qงขึ Qนในประเทศไทยและมี
สาํนกังานจดทะเบียนตั Qงอยูเ่ลขที� �/W� หมูที่� � ตําบลหนองบวั อําเภอบ้านคา่ย จงัหวดัระยอง 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)” เมื�อวนัที� S พฤษภาคม 
�RRX 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลกัผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์โลหะและชิ Qนสว่นโลหะ 
งบการเงินได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทเมื�อวนัที� �V กมุภาพนัธ์ �RXY 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 
งบการเงินนี Qจัดทําขึ Qนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที�ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) และข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน 
งบการเงินนี Qจดัทําและแสดงหนว่ยเงินตราเป็นเงินบาทซึ�งเป็นสกลุเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานของบริษัทและนําเสนอเพื�อ
วตัถปุระสงค์ของการรายงานเพื�อใช้ในประเทศไทยโดยจดัทําเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
การจดัทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที�เกี�ยวกบั สินทรัพย์ หนี Qสิน รายได้ 
และคา่ใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ที�ผู้บริหารมีความเชื�อมั�น
อยา่งสมเหตสุมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั Qนซึ�งไมอ่าจอาศยัข้อมลูจากแหลง่อื�นและนําไปสูก่ารตดัสนิใจเกี�ยวกบั
การกําหนดจํานวนสินทรัพย์และหนี Qสินนั Qน ๆ ดงันั Qน ผลที�เกิดขึ Qนจริงจากการตั Qงข้อสมมติฐานต่อมลูค่าตามบญัชีของ
สนิทรัพย์และหนี Qสนิอาจแตกตา่งไปจากที�ประมาณไว้ 
ประมาณการและข้อสมมติฐานที�ใช้ในการจดัทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ�าเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทกึในงวดบญัชีที�การประมาณการดงักลา่วได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดนั Qน ๆ และจะบนัทกึในงวดที�ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั Qงงวดปัจจบุนัและอนาคต 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท ี�ออกและปรับปรุงใหม่ 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง �RRV) และฉบบัใหม่
และแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที�ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ�งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบบญัชีเริ�มในหรือหลงั
วนัที� W มกราคม �RRS 

  



 

 
�� 

ระหว่างปี �RRS บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ�งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� W มกราคม �RRS มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับ
การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ Qนเพื�อให้มีเนื Qอหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยสว่น
ใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ ใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี Qไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัตอ่งบการเงินของบริษัท 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท ี�ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 
ระหวา่งปี �RRS สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง �RRS) 
และแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที�ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ�งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบบญัชีเริ�มในหรือหลงั
วนัที� W มกราคม �RXY ดงัตอ่ไปนี Q 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญช/ี 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบัตทิางการบัญช ี

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� W (ปรับปรุง �RRS) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� � (ปรับปรุง �RRS) สนิค้าคงเหลอื 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� � (ปรับปรุง �RRS) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� V (ปรับปรุง �RRS) นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการ
ทางบญัชีและข้อผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� WY (ปรับปรุง �RRS) เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� WW (ปรับปรุง �RRS) สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� W� (ปรับปรุง �RRS) ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� WX (ปรับปรุง �RRS) ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� W� (ปรับปรุง �RRS) สญัญาเชา่ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� WV (ปรับปรุง �RRS) รายได้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� WS (ปรับปรุง �RRS) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �Y (ปรับปรุง �RRS) การบญัชีสาํหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลและการ
เปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัความช่วยเหลอืจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �W (ปรับปรุง �RRS) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญช/ี 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบัตทิางการบัญช ี

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �� (ปรับปรุง �RRS) ต้นทนุการกู้ยืม 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �� (ปรับปรุง �RRS) การเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบับคุคล หรือกิจการที�
เกี�ยวข้องกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �X (ปรับปรุง �RRS) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื�อออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �� (ปรับปรุง �RRS) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �V (ปรับปรุง �RRS) เงินลงทนุในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �S (ปรับปรุง �RRS) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงิน
เฟอ้รุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �� (ปรับปรุง �RRS) กําไรตอ่หุ้น 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �� (ปรับปรุง �RRS) งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �X (ปรับปรุง �RRS) การด้อยคา่ของสนิทรัพย์  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �� (ปรับปรุง �RRS) ประมาณการหนี Qสนิ หนี Qสนิที�อาจเกิดขึ Qน และ
สนิทรัพย์ที�อาจเกิดขึ Qน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �V (ปรับปรุง �RRS) สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �Y (ปรับปรุง �RRS) อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �W (ปรับปรุง �RRS) เกษตรกรรม 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� WY� (ปรับปรุง �RRS) การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหนี Qที�มีปัญหา 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� WYR (ปรับปรุง �RRS) การบญัชีสาํหรับเงินลงทนุในตราสารหนี Qและตรา
สารทนุ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� WY� (ปรับปรุง �RRS) การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูสาํหรับ
เครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� � (ปรับปรุง �RRS) การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �   (ปรับปรุง 
�RRS) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �   (ปรับปรุง 
�RRS) 

สญัญาประกนัภยั 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญช/ี 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบัตทิางการบัญช ี

เรื�อง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� R   (ปรับปรุง 
�RRS) 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที�ถือไว้เพื�อขายและการ
ดําเนินงานที�ยกเลกิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� X   (ปรับปรุง 
�RRS) 

การสาํรวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� V   (ปรับปรุง 
�RRS) 

สว่นงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� WY (ปรับปรุง 
�RRS) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� WW (ปรับปรุง 
�RRS) 

การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� W� (ปรับปรุง 
�RRS) 

การเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัสว่นได้เสยีในกิจการ
อื�น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� W� (ปรับปรุง 
�RRS) 

การวดัมลูคา่ยตุิธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� WY  (ปรับปรุง �RRS) ความชว่ยเหลอืจากรัฐบาล - กรณีที�ไมม่ีความ
เกี�ยวข้องอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม
ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� WR (ปรับปรุง �RRS) สญัญาเชา่ดาํเนินงาน - สิ�งจงูใจที�ให้แก่ผู้ เช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �R (ปรับปรุง �RRS) ภาษีเงินได้ - การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรือผู้ ถือหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �� (ปรับปรุง �RRS) การประเมินเนื Qอหาสญัญาเช่าที�ทําขึ Qนตาม
รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �S (ปรับปรุง �RRS) การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �W (ปรับปรุง �RRS) รายได้ - รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการ
โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �� (ปรับปรุง �RRS) สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - ต้นทนุเว็บไซต์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� W  
(ปรับปรุง �RRS) 

การเปลี�ยนแปลงในหนี Qสนิที�เกิดขึ Qนจากการรื Qอ
ถอน การบรูณะ และหนี Qสนิที�มีลกัษณะ
คล้ายคลงึกนั 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญช/ี 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบัตทิางการบัญช ี

เรื�อง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �  
(ปรับปรุง �RRS) 

การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเชา่
หรือไม ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� R  
(ปรับปรุง �RRS) 

สทิธิในสว่นได้เสยีจากกองทนุการรื Qอถอน การ
บรูณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �  
(ปรับปรุง �RRS) 

การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที� �S (ปรับปรุง �RRS) เรื�อง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟอ้รุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� WY  
(ปรับปรุง �RRS) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� W�  
(ปรับปรุง �RRS) 

ข้อตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� W�  
(ปรับปรุง �RRS) 

โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� W� 
(ปรับปรุง �RRS) 

ข้อจํากดัสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ 
ข้อกําหนดเงินทนุขั Qนตํ�าและปฏิสมัพนัธ์ของ
รายการเหลา่นี Q สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบั
ที� WS (ปรับปรุง �RRS) เรื�อง ผลประโยชน์ของ
พนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� WR 
(ปรับปรุง �RRS) 

สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� W� 
(ปรับปรุง �RRS) 

การจา่ยสนิทรัพย์ที�ไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� WV 
(ปรับปรุง �RRS) 

การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �Y 
(ปรับปรุง �RRS) 

ต้นทนุการเปิดหน้าดินในชว่งการผลติสาํหรับ
เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �W 
(ปรับปรุง �RRS) 

เงินที�นําสง่รัฐ 

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสนิทรัพย์ทางการเงินและหนี Qสนิทางการเงิน 
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ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที�เริ�มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัดงักลา่ว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท ี�สาํคัญ 
เกณฑ์การวัดค่าในการจัดทาํงบการเงนิ 
นอกจากที�เปิดเผยไว้ในหวัข้ออื�น ๆ  ในสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและหมายเหตปุระกอบงบการเงินอื�น ๆ เกณฑ์ใน
การจดัทํางบการเงินใช้ราคาทนุเดิม 
รายได้ 
การขายสนิค้า 
รายได้จะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเมื�อได้โอนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�เป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจ้าของ
สนิค้าที�มีนยัสาํคญัไปให้กบัผู้ซื Qอแล้ว และจะไมรั่บรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคมุหรือบริหารสนิค้าที�ขายไปแล้ว
นั Qนหรือมีความไม่แน่นอนที�มีนยัสําคญัในการได้รับประโยชน์จากรายการบญัชีนั Qนไม่อาจวดัมลูค่าของจํานวนรายได้
และต้นทนุที�เกิดขึ Qนได้อยา่งนา่เชื�อถือหรือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนที่�จะต้องรับคืนสนิค้า 
ดอกเบี Qยรับ 
ดอกเบี Qยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานงึถึงอตัราผลตอบแทนที�แท้จริง 
รายได้อื�น 
รายได้อื�นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
ค่าใช้จ่าย 
สญัญาเช่าดําเนินงาน 
รายจ่ายภายใต้สญัญาเชา่ดาํเนินงานบนัทกึในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  ประโยชน์
ที�ได้รับตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเป็นสว่นหนึ�งของคา่เช่าทั Qงสิ Qนตามสญัญา คา่เช่าที�อาจเกิดขึ Qน
จะบนัทกึในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จในรอบบญัชีที�มีรายการดงักลา่ว 
ต้นทนุทางการเงิน 
ต้นทนุการกู้ยืมของเงินกู้ ที�ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลติสนิทรัพย์ที�ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถกูนําไปรวมเป็นราคาทนุของสนิทรัพย์จนกวา่สนิทรัพย์นั Qนจะอยูใ่นสภาพพร้อมที�จะใช้ได้ตามที�
มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทนุการกู้ยืมอื�นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที�เกิดรายการ ต้นทนุการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี Qย และ
ต้นทนุอื�นที�เกิดขึ Qนจากการกู้ยืมนั Qน  
ดอกเบี Qยซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของคา่งวดตามสญัญาเช่าการเงินบนัทกึในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีอตัราดอกเบี Qยที�
แท้จริง 
คา่ใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
 
ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ผลประโยชน์ระยะสั Qน 
บริษัทรับรู้เงินเดอืน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใช้จ่ายในงวดที�เกิดรายการ 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที�กําหนดไว้ 
บริษัทดําเนินการจดัตั Qงกองทนุสาํรองเลี Qยงชีพที�เป็นแผนจ่ายสมทบที�กําหนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกองทนุโดยสินทรัพย์
ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท กองทุนสํารองเลี Qยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากทั Qง



 

 


 

พนักงานและบริษัท  เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี Qยงชีพและภาระหนี Qสินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็น
คา่ใช้จ่ายใน งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เกี�ยวข้อง  
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว้ 
หนี Qสินผลประโยชน์พนกังานสว่นที�เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและสว่นที�บริษัทกําหนดเพิ�มเติมบนัทึกเป็น
คา่ใช้จ่ายตลอดอายกุารทํางานของพนกังาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที�พนกังานจะได้รับ
จากการทํางานให้กบับริษัทตลอดระยะเวลาทํางานถึงปีที�เกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
โดยผลประโยชน์ดงักลา่วได้ถกูคิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนั อตัราคิดลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัรา
อ้างอิงเริ�มต้น การประมาณการหนี Qสินดงักลา่วคํานวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 
เมื�อผลประโยชน์พนกังานมีการเปลี�ยนแปลง สว่นของผลประโยชน์ที�เพิ�มขึ Qนซึ�งเกี�ยวข้องกบัการทํางานให้กบับริษัทใน
อดีตของพนกังานจะถูกบนัทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี�ยจนกระทั�ง
ผลประโยชน์ได้มีการจ่ายจริง  
เมื�อข้อสมมติที�ใช้ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปลี�ยนแปลง บริษัทรับรู้ผลกําไร(ขาดทนุ)
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�เกิดขึ Qนทนัทีในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นทั Qงจํานวน 
ผลประโยชน์เมื�อเลกิจ้าง 
บริษัทรับรู้ผลประโยชน์เมื�อเลกิจ้างเป็นหนี Qสินและค่าใช้จ่าย เมื�อบริษัทยกเลิกการจ้างพนกังานหรือกลุม่ของพนกังาน
ก่อนวนัเกษียณตามปกต ิ
ภาษีเงนิได้  
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้ปัจจบุนัและ
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ เว้นแตภ่าษีเงินได้รอการตดับญัชีในสว่นที�เกี�ยวกบัรายการที�บนัทึก
ในสว่นของผู้ ถือหุ้นให้รับรู้ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 
ภาษีเงินได้ปัจจบุนั ได้แก่ ภาษีที�คาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทนุประจําปีที�ต้อง
เสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีที�ประกาศใช้หรือที�คาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิ Qนรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อน ๆ  
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีบนัทกึโดยคํานวณจากผลแตกตา่งชั�วคราวที�เกิดขึ Qนระหว่างมลูค่าตามบญัชีและมลูค่าฐาน
ภาษีของสนิทรัพย์และหนี Qสนิ 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมลูคา่โดยใช้อตัราภาษีที�คาดวา่จะใช้กบัผลแตกตา่งชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายการโดยใช้
อตัราภาษีที�ประกาศใช้หรือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิ Qนรอบระยะเวลารายงาน   
การกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  บริษัทต้องคํานึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที�ไมแ่นน่อนและอาจทําให้จํานวนภาษีที�ต้องจ่ายเพิ�มขึ Qนและมีดอกเบี Qยที�ต้องชําระ บริษัทเชื�อว่า
ได้ตั Qงภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที�จะจ่ายในอนาคตซึ�งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลาย
ปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนี Qอยู่บนพื Qนฐานการประมาณ
การและข้อสมมติฐานและอาจเกี�ยวข้องกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต  ข้อมลูใหม่ ๆ อาจทําให้บริษัท
เปลี�ยนการตดัสนิใจโดยขึ Qนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจา่ยที�มีอยู ่ การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่าย
จะกระทบตอ่คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี Qสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหกักลบได้เมื�อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที�จะนําสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนี Qสนิภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้นี Q
ประเมินโดยหนว่ยงานจดัเก็บภาษีหนว่ยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับหน่วย
ภาษีตา่งกนันั Qนกิจการมีความตั Qงใจจะจา่ยชําระหนี Qสนิและสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิหรือตั Qงใจ
จะรับคืนสนิทรัพย์และจ่ายชําระหนี Qสนิในเวลาเดียวกนั  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากําไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชั�วคราวดงักลา่ว  สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถกูทบทวน 
ณ ทกุวนัสิ Qนรอบระยะเวลารายงานและจะถกูปรับลดลงเทา่ที�ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง 
เงนิสดและรายการเท ียบเท่าเงนิสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด  เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรัพย์  เงินฝาก
ธนาคารที�มีกําหนดระยะเวลาไมเ่กิน � เดือน และเงินลงทนุระยะสั Qนที�มีสภาพคลอ่งสงู โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารติด
ภาระหลกัประกนั 
ลกูหนี 9การค้าและลกูหนี 9อ ื�น 
ลกูหนี Qการค้าและลกูหนี Qอื�นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี Qหกัคา่เผื�อหนี Qสงสยัจะสญู 
บริษัทบนัทกึคา่เผื�อหนี Qสงสยัจะสญูสาํหรับผลขาดทนุโดยประมาณที�อาจเกิดขึ Qนจากการเก็บเงินลกูหนี Qไมไ่ด้ 
การประมาณคา่เผื�อหนี Qสงสยัจะสญูของลกูหนี Q ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุที�คาด
ว่าจะเกิดขึ Qนจากลกูหนี Qแต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต วิเคราะห์อายุของหนี Qที�คงค้างและ
ภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยูใ่นขณะนั Qน เป็นต้น อยา่งไรก็ตามการใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที�แตกตา่งกนัอาจมีผล
ตอ่จํานวนคา่เผื�อหนี Qสงสยัจะสญู ดงันั Qน การปรับปรุงคา่เผื�อหนี Qสงสยัจะสญูอาจมีขึ Qนได้ในอนาคต 
สินค้าคงเหลือ 
สนิค้าคงเหลอืแสดงในราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิที�จะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะตํ�ากวา่ โดยวิธีดงัตอ่ไปนี Q 
งานระหวา่งทําและสนิค้าสาํเร็จรูป  - ตามวีธีถวัเฉลี�ย 
วตัถดุิบและอะไหล ่ - ตามวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน  
ต้นทุนของสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที�ซื Qอ ต้นทุนในการดดัแปลงหรือต้นทนุอื�นเพื�อให้สินค้าอยู่ในสถานที�และสภาพ
ปัจจุบนั ในกรณีของสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที�ผลิตเอง ต้นทนุสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการ
ผลติอยา่งเหมาะสม โดยคํานงึถึงระดบักําลงัการผลติตามปกต ิ
มลูคา่สทุธิที�จะได้รับเป็นการประมาณราคาที�จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกัด้วยคา่ใช้จ่ายที�จําเป็นในการขาย 
บริษัทบนัทกึคา่เผื�อมลูคา่สนิค้าลดลงสาํหรับสนิค้าที�เสื�อมคณุภาพ เสยีหาย ล้าสมยัและค้างนาน 
ที�ด ิน อาคารและอุปกรณ์ 
สนิทรัพย์ที�เป็นกรรมสทิธิ�ของกิจการ 
ที�ดิน แสดงในราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงด้วยราคาทนุหกัด้วยค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทนุจากการด้อย
คา่สะสม 
ราคาทนุรวมถึงต้นทนุทางตรงที�เกี�ยวข้องกบัการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทนุของการก่อสร้างสินทรัพย์ที�กิจการก่อสร้าง
เอง ซึ�งรวมต้นทนุของวสัด ุแรงงานทางตรง และต้นทนุทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัหาสินทรัพย์เพื�อให้สินทรัพย์
นั Qนอยูใ่นสถานที�และสภาพที�พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทนุในการรื Qอถอน การขนย้าย  การบรูณะสถาน
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ที�ตั Qงของสินทรัพย์ และต้นทุนการกู้ ยืม สําหรับเครื�องมือที�ควบคุมโดยลิขสิทธิ�ซอฟต์แวร์ซึ�งไม่สามารถทํางานได้โดย
ปราศจากลขิสทิธิ�ซอฟต์แวร์นั Qนให้ถือวา่ลขิสทิธิ�ซอฟต์แวร์ดงักลา่วเป็นสว่นหนึ�งของอปุกรณ์  
สว่นประกอบของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีรูปแบบและอายกุารให้ประโยชน์ที�ต่างกัน ต้อง
บนัทกึแตล่ะสว่นประกอบที�มีนยัสาํคญัแยกตา่งหากจากกนั  
ผลกําไรหรือขาดทนุจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสทุธิที�ได้รับจากการ
จําหนา่ยกบัมลูคา่ตามบญัชีของที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ โดยรับรู้สทุธิเป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทนุ  
สนิทรัพย์ที�เช่า 
การเช่าซึ�งบริษัทได้รับความเสี�ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที�เช่านั Qน ๆ จัดประเภทเป็น
สญัญาเช่าการเงิน ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ที�ได้มาโดยทําสญัญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมลูค่ายตุิธรรม
หรือมลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงินขั Qนตํ�าที�ต้องจ่ายตามสญัญาเช่า แล้วแต่จํานวนใดจะตํ�ากว่าหกัด้วยค่าเสื�อมราคา
สะสมและผลขาดทนุจากการด้อยคา่สะสม ค่าเช่าที�ชําระจะแยกเป็นสว่นที�เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและสว่นที�จะหกั
จากหนี Qสินตามสัญญาเช่า เพื�อทําให้อัตราดอกเบี Qยเมื�อเทียบกับยอดหนี Qที�คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที� 
คา่ใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทกึโดยตรงในกําไรหรือขาดทนุ 
การจดัประเภทไปยงัอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ 
เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการใช้งานจากอสงัหาริมทรัพย์ที�มีไว้ใช้งานเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ อสงัหาริมทรัพย์
นั Qนจะถกูจดัประเภทใหมเ่ป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุด้วยมลูคา่ตามบญัชี 
ต้นทนุที�เกิดขึ Qนในภายหลงั 
ต้นทนุในการเปลี�ยนแทนสว่นประกอบจะรับรู้เป็นสว่นหนึ�งของมลูค่าตามบญัชีของรายการที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั Qน และสามารถวัด
มลูค่าต้นทนุของรายการนั Qนได้อย่างน่าเชื�อถือ ชิ Qนส่วนที�ถกูเปลี�ยนแทนจะถูกตดัออกจากบญัชีด้วยมูลค่าตามบญัชี 
ต้นทนุที�เกิดขึ Qนในการซอ่มบํารุงที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ที�เกิดขึ Qนเป็นประจําจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุเมื�อเกิดขึ Qน 
คา่เสื�อมราคา 
คา่เสื�อมราคาคํานวณจากจํานวนที�คิดคา่เสื�อมราคาของรายการที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ ซึ�งประกอบด้วยราคาทนุของ
สนิทรัพย์หรือมลูคา่อื�นที�ใช้แทนราคาทนุหกัด้วยมลูคา่คงเหลอืของสนิทรัพย์  
ค่าเสื�อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสว่นประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้
ดงันี Q 

อาคารและสิ�งปลกูสร้าง 5 – �Y ปี 
เครื�องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 5 – �Y ปี 
เครื�องตกแตง่และเครื�องใช้สาํนกังาน R ปี 
ยานพาหนะ R ปี 
   

คา่เสื�อมราคาของสนิทรัพย์ที�เช่าตามสญัญาเช่าการเงินบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในแตล่ะงวดบญัชี วิธีการคิดคา่เสื�อมราคา
ของสนิทรัพย์ที�เช่าจะเป็นวิธีการเดียวกนักบัการคิดคา่เสื�อมราคาของสนิทรัพย์ที�เป็นกรรมสทิธิ�ของบริษัท 
บริษัทไมค่ิดคา่เสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสนิทรัพย์ที�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
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วิธีการคิดคา่เสื�อมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ และมลูคา่คงเหลอื ได้รับการทบทวนทกุสิ Qนรอบปีบญัชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื�น 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื�น ๆ ที�บริษัทซื Qอมาและมีอายกุารให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนแสดงด้วยราคาทนุหกัด้วยค่าตดั
จําหนา่ยสะสมและผลขาดทนุจากการด้อยคา่สะสม  
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื�อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็น
สินทรัพย์ที�สามารถระบุได้ที�เกี�ยวข้องนั Qน รายจ่ายอื�นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ที�เกิดขึ Qนภายในรับรู้ใน
กําไรหรือขาดทนุเมื�อเกิดขึ Qน 
คา่ตดัจําหนา่ย 
คา่ตดัจําหนา่ยคํานวณจากราคาทนุของสนิทรัพย์หรือมลูคา่อื�นที�ใช้แทนราคาทนุหกัด้วยมลูคา่คงเหลอืของสนิทรัพย์ 
คา่ตดัจําหนา่ยรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุโดยวิธีเส้นตรงซึ�งโดยสว่นใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที�คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั Qนตามระยะเวลาที�คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตวัตนซึ�งไม่รวมค่า
ความนิยม โดยเริ�มตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนเมื�อสนิทรัพย์นั Qนพร้อมที�จะให้ประโยชน์ 
ระยะเวลาที�คาดวา่จะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงันี Q 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ R   ปี 
บริษัทไมไ่ด้คิดคา่ตดัจําหนา่ยสาํหรับสนิทรัพย์ที�อยูร่ะหวา่งการพฒันา 
วิธีการตดัจําหน่าย ระยะเวลาที�คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมลูค่าคงเหลือได้รับการทบทวนทกุสิ Qนรอบปีบญัชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
การด้อยค่า 
มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ของบริษัทได้รับการทบทวนทุกสิ Qนรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี Qเรื�องการด้อยค่า
หรือไม่ ในกรณีที�มีข้อบ่งชี Qจะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที�คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับมลูค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน
ของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนที�มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถกูประมาณทกุปีใน
ช่วงเวลาเดียวกนั 
ผลขาดทนุจากการด้อยค่ารับรู้เมื�อมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดสงูกว่ามลูค่าที�
คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกในกําไรหรือขาดทนุ เว้นแต่เมื�อมีการกลบัรายการการประเมิน
มลูคา่ของสนิทรัพย์เพิ�มขึ Qนของสนิทรัพย์ชิ Qนเดยีวกนักบัที�เคยรับรู้ในสว่นของผู้ ถือหุ้นและมีการด้อยคา่ในเวลาต่อมา ใน
กรณีนี Qรับรู้ในสว่นของผู้ ถือหุ้น 
การคํานวณมลูคา่ที�คาดวา่จะได้รับคืน 
มลูคา่ที�คาดวา่จะได้รับคืนของสนิทรัพย์ที�ไมใ่ช่สนิทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มลูคา่จากการใช้ของสนิทรัพย์หรือมลูค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์
ประมาณจากกระแสเงินสดที�จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้
เพื�อให้สะท้อนมลูคา่ที�อาจประเมินได้ในตลาดปัจจบุนัซึ�งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีตอ่สนิทรัพย์ 
การกลบัรายการด้อยคา่ 



 

 

� 

ผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื�นๆ ที�เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถกูประเมินทกุรอบ
ระยะเวลารายงานวา่มีข้อบง่ชี Qเรื�องการด้อยคา่หรือไม ่ซึ�งหากมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใช้ในการคํานวณมลูค่า
ที�คาดวา่จะได้รับคืน ผลขาดทนุจากการด้อยคา่จะถกูกลบัรายการเพียงเท่าที�มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่า
มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักด้วยค่าเสื�อมราคาสะสมหรือค่าตัดจําหน่ายสะสม เสมือนหนึ�งไม่เคยมีการบันทึกผล
ขาดทนุจากการด้อยคา่มาก่อน 
สัญญาเช่าการเงนิ 
บริษัทบนัทกึสญัญาเช่าการเงินเป็นสนิทรัพย์และหนี Qสนิในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจํานวนเท่ากบัมลูค่ายตุิธรรมของ
สนิทรัพย์ที�เช่า ณ วนัเริ�มต้นของสญัญาเช่า หรือมลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงินขั Qนตํ�าที�ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่
จํานวนใดจะตํ�ากวา่ คา่เช่าที�จ่ายชําระจะปันสว่นเป็นสว่นของค่าใช้จ่ายทางการเงินและสว่นที�ไปลดเงินต้น ค่าใช้จ่าย
ทางการเงินจะปันสว่นไปสูง่วดตา่ง ๆ ตลอดอายสุญัญาเช่า เพื�อให้อตัราดอกเบี Qยเมื�อเทียบกบัยอดหนี Qที�คงเหลืออยู่ใน
แตล่ะงวดมีอตัราคงที� 
เงนิตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีที�เป็นเงินตราตา่งประเทศ 
รายการบญัชีที�เป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ  
สินทรัพย์และหนี Qสินที�เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั Qน  
กําไรหรือขาดทนุจากการแปลงคา่ดงักลา่วได้รวมอยูใ่นงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
ประมาณการหนี 9ส ิน 
ประมาณการหนี Qสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื�อบริษัทมีภาระหนี Qสินเกิดขึ Qนจากข้อพิพาททางกฎหมาย
หรือภาระผกูพนัซึ�งเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนว่า่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้อง
ถูกจ่ายไปเพื�อชําระภาระหนี Qสินดังกล่าว โดยจํานวนภาระหนี Qสินดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่าง
น่าเชื�อถือ ถ้าผลกระทบดงักล่าวเป็นนยัสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนั โดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคํานึงภาษีเงินได้ เพื�อให้สะท้อนมูลค่าที�อาจประเมินได้ในตลาด
ปัจจบุนัซึ�งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีตอ่หนี Qสนิ 
การจ่ายโดยใช้ห ุ้นเป็นเกณฑ์ 
โครงการให้สทิธิซื Qอหุ้นแก่พนกังานของบริษัทอนญุาตให้กรรมการและพนกังานมีสทิธิซื Qอหุ้นของบริษัทภายใต้เงื�อนไขที�
กําหนด จํานวนเงินที�ได้รับจากการใช้สทิธิสทุธิจากคา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัการใช้สทิธิ จะถกูรับรู้ในทนุเรือนหุ้นและสว่นเกิน
มลูคา่หุ้นเมื�อมีการใช้สทิธิซื Qอหุ้นแล้ว 
มลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิซื Qอหุ้น ณ วนัที�ให้สิทธิแก่พนกังานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนกังานพร้อมๆไปกบัการเพิ�มขึ Qนในสว่น
ของผู้ ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาที�พนกังานสามารถเข้าใช้สิทธิได้อย่างไม่มีเงื�อนไข จํานวนที�รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะถูก
ปรับปรุงเพื�อให้สะท้อนถึงจํานวนสิทธิซื Qอหุ้นที�แท้จริงซึ�งเงื�อนไขการให้บริการที�เกี�ยวข้องและเงื�อนไขการได้รับสิทธิที�
ไมใ่ช่เงื�อนไขเรื�องตลาดทนุ 
เงนิปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลบนัทกึในรอบระยะเวลาบญัชีซึ�งที�ประชมุผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการของ
บริษัทได้อนมุตัิการจ่ายเงินปันผล 
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ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 
ตามบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. �R�R มาตรา RW ในกรณีที�บริษัทเสนอขายหุ้นสงูกวา่
มลูคา่หุ้นที�จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนําคา่หุ้นสว่นเกินนี Qตั Qงเป็นทนุสาํรอง (“สว่นเกินมลูคา่หุ้น”) สว่นเกินมลูคา่หุ้นนี Qจะ
นําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 
ขาดทุนต่อหุ้นข ั 9นพ ื 9นฐาน 
ขาดทุนต่อหุ้ นขั Qนพื Qนฐานคํานวณโดยการหารขาดทุนสําหรับปีด้วยจํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ Qาหนักของหุ้นสามัญที�
ออกจําหนา่ยแล้วในระหวา่งปี สรุปได้ดงันี Q 
สาํหรับปีสิ Qนสดุวนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ �RRV 
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ขาดทนุสําหรับปี (บาท)        (23,614,506.68)          (3,127,377.77)

หุ้นสามัญตามวิธ ีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ 9าหนัก (ห ุ้น)

หุ้นสามญัที�ออก ณ วนัต้นปี            297,807,944            222,277,158

ผลกระทบจากหุ้นที�ออกจําหนา่ย                   162,226              30,048,811

หุ้นสามญัตามวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ Qาหนกั            297,970,170            252,325,969

ขาดทนุตอ่หุ้นขั Qนพื Qนฐาน (บาท)                        (0.08)                        (0.01)

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 
ขาดทนุตอ่หุ้นปรับลด สาํหรับปีสิ Qนสดุวนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ �RRV คํานวณโดยการหารขาดทนุสว่นของผู้ ถือหุ้น
สามญัด้วยผลรวมของจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ Qาหนกัที�ออกจําหนา่ยแล้วในระหวา่งปีบวกด้วยจํานวนหุ้นสามญั
ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ Qาหนกัที�บริษัทอาจต้องออกเพื�อแปลงสภาพหุ้นสามญัเทียบเทา่ปรับลดทั Qงสิ Qนให้เป็นหุ้นสามญัโดยมิได้รับ
สิ�งตอบแทนใด ๆ ทั Qงสิ Qน และสมมติวา่ผู้ ถือจะแปลงหุ้นสามญัเทียบเทา่ปรับลดเป็นหุ้นสามญั เมื�อราคาตามสทิธิตํ�ากวา่
มลูค่ายตุิธรรมของหุ้นสามญั อย่างไรก็ตาม สําหรับปีสิ Qนสดุวนัที� �W ธันวาคม �RRS และ �RRV บริษัทไม่ได้คํานวณ
ขาดทนุตอ่หุ้นปรับลด เนื�องจากการแปลงสภาพตราสารดงักลา่วมีผลทําให้ขาดทนุตอ่หุ้นลดลง 

4. รายการบัญชีก ับบุคคลหรือกิจการท ี�เก ี�ยวข้องกัน 
บริษัทมีรายการบญัชีและรายการค้าสว่นหนึ�งกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั ซึ�งบคุคลหรือกิจการเหลา่นี Qเกี�ยวข้อง
กนัโดยการถือหุ้นและ/หรือมีผู้บริหารร่วมกนั หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวที�ใกล้ชิด รายการระหว่างกนักบับคุคลหรือ
กิจการที�เกี�ยวข้องกนัที�มีสาระสาํคญัที�รวมไว้ในงบการเงินใช้ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั�วไป หรือใน
ราคาที�ตกลงกนัตามสญัญาหากไมม่ีราคาตลาดรองรับ 
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รายการบญัชีและรายการค้าที�มีสาระสําคญักับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน สําหรับปีสิ Qนสดุวนัที� �W ธันวาคม 
�RR9 และ �RR8 มีดงันี Q 
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รายได้จากการขาย

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั 1,215,583.56   1,540,166.54   

ซื 9อสินค้าและบริการ

บริษัท ริก้า เจทีดบับลวิ ฮีททรีทเม้นท์ จํากดั 701,511.76      771,617.22      

ค่าเช่าและบริการ

บริษัท อําพน จํากดั 1,040,040.00   1,040,040.00   

ค่าธรรมเนียม

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั -                   253,150.69      

บริษัท จฑุาวรรณ จํากดั -                   253,150.70      

ค่าท ี�ปรึกษา

กรรมการ 582,000.00      738,000.00      

ดอกเบี 9ยจ่าย

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั -                   486,027.39      

บริษัท เจทีดบับลวิ แอ็ซเซท จํากดั 900,000.01      900,000.02      

กรรมการ -                   7,945.21          

ซื 9อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์

บริษัท ปิ�นทองสตีล จํากดั 487,934.00      -                   

บาท
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ยอดคงเหลอืของสนิทรัพย์และหนี Qสนิที�มีสาระสาํคญักบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั ณ วนัที�  3W ธันวาคม �RR9 
และ �RR8 มีดงันี Q   

ลกูหนี 9การค้า

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั 154,664.65       177,723.12        

เจ้าหนี 9การค้าและเจ้าหนี 9อ ื�น

บริษัท ริก้า เจทีดบับลวิ ฮีททรีทเม้นท์ จํากดั 120,042.72       96,021.77          

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

กรรมการ -                    60,000.00          

เงนิก ู้ยมืระยะสั 9นและดอกเบี 9ยค้างจ่าย

บริษัท เจทีดบับลวิ แอ็ซเซท จํากดั

เงินกู้ ยืม 15,000,000.00  15,000,000.00   

บาท

25582559

เงนิกู้ยมืระยะสั 9นจากกิจการท ี�เก ี�ยวข้องกัน 
การเพิ�มขึ Qนและลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั Qนจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนัสาํหรับปีสิ Qนสดุวนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ 
�RRV มีดงันี Q

2559 2558

ยอดยกมา 15,000,000.00      21,000,000.00    

เพิ�มขึ Qน -                        15,000,000.00    

ลดลง -                        (21,000,000.00)   

คงเหลอื 15,000,000.00      15,000,000.00    

บาท

บริษัทมีเงินกู้ยมืระยะสั Qนจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั โดยการออกตั วสญัญาใช้เงิน คิดดอกเบี Qยอ้างอิงอตัราเงินกู้ยืม
สถาบนัการเงิน และไม่มีหลกัประกนั 
การคํ 9าประกัน 
บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั และ บริษัท จุฑาวรรณ จํากดั ได้ร่วมคํ Qาประกนัวงเงินสินเชื�อของบริษัท โดยคิด
ผลตอบแทนจากการคํ Qาประกนั อตัราร้อยละ � ต่อปีของวงเงินสินเชื�อ เมื�อวนัที� �� กนัยายน �RRV บริษัทที�เกี�ยวข้อง
กนัทั Qงสองแหง่ดงักลา่วได้ถอนการคํ Qาประกนัวงเงินสนิเชื�อของบริษัท (ดหูมายเหต ุW�) 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคัญ 
คา่ตอบแทนผู้บริหารสาํคญั สาํหรับปีสิ Qนสดุวนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ �RRV ประกอบด้วย 



 

 

	 

2559 2558
ผลประโยชน์ระยะสั Qน 13,858,402.01     13,074,780.00    
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 393,775.93          246,867.46         
รวม 14,252,177.94     13,321,647.46    

บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ  
คา่ตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ที�จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ตามมาตรา SY ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จํากดั โดยไมร่วมเงินเดือนและผลประโยชน์ที�เกี�ยวข้องที�จ่ายให้กบักรรมการซึ�งดํารงตําแหนง่เป็นผู้บริหารของบริษัท 
คา่ตอบแทนกรรมการ สาํหรับปีสิ Qนสดุวนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ �RRV จํานวนเงิน Y.�W ล้านบาท  
ลักษณะความสัมพ ันธ์  
 

ชื�อ ประเทศ ความสมัพนัธ์

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั ไทย บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั ผู้ ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการร่วมกนั

บริษัท จฑุาวรรณ จํากดั ไทย บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั

บริษัท อําพน จํากดั ไทย บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั

บริษัท ริก้า เจทีดบับลวิ ฮีททรีทเม้นท์ จํากดั ไทย บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั

บริษัท เจทีดบับลวิ แอ็ซเซท จํากดั ไทย บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั

บริษัท ปิ�นทองสตีล จํากดั ไทย บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั

ลกัษณะความสมัพนัธ์

ลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

นโยบายการกําหนดราคา
มลูคา่การซื Qอขายสนิค้า บริการและทรัพย์สนิ ราคาตลาดเทียบเคียงกบัราคาซื Qอขายกบับคุคลภายนอก

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร ราคาที�ตกลงกนัตามสญัญา

ดอกเบี Qยจ่าย อ้างอิงอตัราดอกเบี Qยธนาคารพาณิชย์
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5. เงนิสดและรายการเท ียบเท่าเงนิสด 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ �RRV ประกอบด้วย 

2559 2558

เงินสด 133,423.36          85,730.36          

เงินฝากธนาคาร      21,551,052.35     25,084,979.03
รวม      21,684,475.71     25,170,709.39

บาท

 
6. ลกูหนี 9การค้าและลกูหนี 9อ ื�น 

ลกูหนี Qการค้าและลกูหนี Qอื�น ณ วนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ �RRV ประกอบด้วย 

2559 2558

ลกูหนี Qการค้า 52,645,896.60   45,581,782.10   

ลกูหนี Qอื�น 1,400,938.81     1,353,286.96     

ห ัก คา่เผื�อหนี Qสงสยัจะสญู (455,218.98)       (455,218.98)       

ลกูหนี Qอื�น - สทุธิ 945,719.83        898,067.98        

ลกูหนี Qการค้าและลกูหนี Qอื�น - สทุธิ 53,591,616.43   46,479,850.08   

บาท

ณ วนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ �RRV บริษัทมียอดลกูหนี Qการค้า โดยแยกตามจํานวนเดือนที�ค้างชําระได้ดงันี Q 

2559 2558
ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 44,076,568.94   39,782,438.55   
เกินกําหนดชําระ

น้อยกวา่ 3 เดือน 8,559,685.35     5,306,812.77     
มากกวา่ 3 เดือนขึ Qนไป 9,642.31            492,530.78        
รวม 52,645,896.60   45,581,782.10   

บาท

 
 
 
 



 

 
�
 

7. สินค้าคงเหลือ 
สนิค้าคงเหลอื ณ วนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ �RRV ประกอบด้วย 

2559 2558

สนิค้าสาํเร็จรูป     14,974,437.18     22,754,300.73

งานระหวา่งทํา     17,222,567.80     18,504,914.89

วตัถดิุบ       1,276,255.13       2,633,415.39

อะไหล่       4,050,828.40       3,962,314.49

สนิค้าระหวา่งทาง       2,828,634.78                         -   

รวม     40,352,723.29     47,854,945.50

หัก คา่เผื�อมลูคา่สนิค้าลดลง (1,154,821.34) (1,015,543.39)

สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ     39,197,901.95     46,839,402.11

บาท

สาํหรับปีสิ Qนสดุวนัที� �W ธนัวาคม �RR9 และ 2558 คา่เผื�อมลูคา่สนิค้าลดลงมีรายการเคลื�อนไหว ดงันี Q  

2559 2558

ยอดยกมา 1,015,543.39     3,103,719.00     
บวก ขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิค้า 139,277.95        -                     
หัก กลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิค้า -                     (2,088,175.61)    
ยอดคงเหลอื 1,154,821.34     1,015,543.39     

บาท

 

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื�น ณ วนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ �RRV ประกอบด้วย 

2559 2558

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่สนิค้า 8,624,600.00     5,270,600.00     

ภาษีมลูคา่เพิ�มรอใบกํากบัภาษีและรอเครดิต 973,624.82        1,637,604.90     

คา่ใช้จ่ายลว่งหน้า 224,113.41        328,930.42        
รวม 9,822,338.23     7,237,135.32     

บาท
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9. เงนิฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั ณ วนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ �RRV ประกอบด้วย 
 

2559 2558

แหง่ที� 1 ฝากประจํา การใช้ไฟฟา้ 29.2 2,230,000.00   2,230,000.00   

ซื Qอวสัดกุ่อสร้าง

แหง่ที� 2 ฝากประจํา เงินกู้ ยืม 13 3,750,000.00   3,750,000.00   

รวม 5,980,000.00   5,980,000.00   

บาทสถาบนั

การเงิน

เงินฝากสถาบนั

การเงิน ภาระหลกัประกนั หมายเหตุ
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10. ที�ด ิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเปลี�ยนแปลงของที�ดิน อาคารและอปุกรณ์สาํหรับปีสิ Qนสดุวนัที� 3W ธนัวาคม 2559 และ �RR8 สรุปได้ดงันี Q 

ที�ดิน อาคารและ เครื�องจกัรและ เครื�องตกแตง่และ ยานพาหนะ สินทรัพย์ระหวา่ง รวม
สิ�งปลกูสร้าง อปุกรณ์โรงงาน เครื�องใช้สาํนกังาน ก่อสร้าง

ราคาทุน

ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 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 Qอ/โอนเข้า -                           966,978.00              19,418,056.19         881,027.96             -                         7,785,347.00         29,051,409.15         

จําหน่าย/โอนออก -                           -                           (586,912.00)             (84,505.60)              -                         (6,523,322.00)       (7,194,739.60)          

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 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       

ซื Qอ/โอนเข้า -                           2,243,094.60           12,399,843.60         924,105.91             -                         2,183,893.10         17,750,937.21         

จําหน่าย/โอนออก -                           -                           (670,215.39)             (245,015.00)            -                         (2,966,993.10)       (3,882,223.49)          

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 27,902,268.68         88,438,051.46         303,910,614.16       14,111,710.86        2,134,710.09         750,000.00            437,247,355.25       

ค่าเสื�อมราคาสะสม

ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 -                           32,093,564.01         161,916,994.69       8,707,113.49          1,258,051.00         -                        203,975,723.19       

คา่เสื�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              

จําหน่าย/โอนออก -                           -                           (40,354.37)               (71,746.21)              -                         -                        (112,100.58)             

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 -                           35,101,982.61         184,736,134.33       10,426,752.38        1,441,755.37         -                        231,706,624.69       

คา่เสื�อมราคา -                           3,714,677.01           21,625,890.22         1,570,085.15          104,009.70            -                        27,014,662.08         

จําหน่าย/โอนออก -                           -                           (110,731.99)             (244,309.80)            -                         -                        (355,041.79)             

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 -                           38,816,659.62         206,251,292.56       11,752,527.73        1,545,765.07         -                        258,366,244.98       

บาท

 



 

 


�� 

ที�ดิน อาคารและ เครื�องจกัรและ เครื�องตกแตง่และ ยานพาหนะ สินทรัพย์ระหวา่ง รวม
สิ�งปลกูสร้าง อปุกรณ์โรงงาน เครื�องใช้สาํนกังาน ก่อสร้าง

ค่าเผื�อการด้อยค่า

ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 -                           -                           4,120,284.78           -                          -                         -                        4,120,284.78           

บวก ขาดทนุจากการด้อยคา่ -                           -                           -                           -                          -                         -                        -                           

จําหน่าย / โอนออก -                           -                           -                           -                          -                         -                        -                           

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 -                           -                           4,120,284.78           -                          -                         -                        4,120,284.78           

บวก ขาดทนุจากการด้อยคา่ -                           -                           3,866,624.21           -                          -                         -                        3,866,624.21           

จําหน่าย / โอนออก -                           -                           -                           -                          -                         -                        -                           

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 -                           -                           7,986,908.99           -                          -                         -                        7,986,908.99           

มลูค่าสุทธ ิทางบัญชี

ภายใต้กรรมสิทธิ�บริษัท          27,902,268.68          51,092,974.25          66,143,531.03            2,902,912.98              398,609.22          1,533,100.00        149,973,396.16
ภายใต้สญัญาเชา่การเงิน                              -                                -            37,181,035.81               102,954.59              294,345.50                            -            37,578,335.90

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 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       

ภายใต้กรรมสิทธิ�บริษัท          27,902,268.68          49,621,391.84          66,289,385.26            2,295,757.92              400,002.00             750,000.00        147,258,805.70
ภายใต้สญัญาเชา่การเงิน -                           -                           23,383,027.35         63,425.21               188,943.02            -                                 23,635,395.58

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 27,902,268.68         49,621,391.84         89,672,412.61         2,359,183.13          588,945.02            750,000.00            170,894,201.28       

บาท
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2559 2558
คา่เสื�อมราคาสาํหรับปีสิ Qนสดุวนัที� 31 ธนัวาคม

แสดงไว้ใน

   ต้นทนุขาย 25,294,550.47     24,989,245.73     

   คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 1,720,111.61       1,873,472.13       

รวม 27,014,662.08     26,862,717.86     

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

มลูคา่ตามบญัชีก่อนหกัคา่เสื�อมราคาสะสม ได้ตดั

คา่เสื�อมราคาทั Qงจํานวนแล้วแตย่งัคงใช้งานอยู ่ 72,847,018.91     57,525,685.32     

บาท

อตัราคา่เช่าตอ่เดือน
ผู้ให้เช่า ระยะเวลา (ล้านบาท) หมายเหตุ

สญัญาเช่าพื Qนที�และอปุกรณ์ บคุคลภายนอก 2 ปี 0.02                     
สญัญาเช่ายานพาหนะ บคุคลภายนอก 1 - 4 ปี 0.38                     
สญัญาเช่าอปุกรณ์โรงงาน บคุคลภายนอก 3  ปี 0.09                     

 สามารถตอ่

สญัญาได้เมื�อ

หมดอายสุญัญา

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559

 
ปี �RR8 บริษัทได้ทําสญัญาขายและเช่ากลบัคืนเครื�องจกัร มลูคา่ตามบญัชี จํานวนเงิน 21.67 ล้านบาท (ดหูมายเหต ุ
1�) 
บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สยามแอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากัด ซึ�งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระให้ทําการประเมินราคา
เครื�องจกัร มูลค่าตามบญัชี จํานวนเงิน 79.92 ล้านบาท ซึ�งมีราคาประเมินเท่ากบัจํานวนเงิน 89.06 ล้านบาท การ
ประเมินราคามีหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมิน คือ วิธีวิเคราะห์มลูค่าจากต้นทนุ (Cost Approach) ตามมาตรฐาน
วิชาชีพของสมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สนิ ลงวนัที� 17 มกราคม 
2560 
บริษัทได้จดจํานองที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างที�มีอยู่แล้วและที�จะมีขึ Qนในภายหน้า เพื�อใช้เป็นหลกัประกันเงินกู้ ยืมจาก
สถาบนัการเงิน (ดหูมายเหต ุ13 และ 1X) 
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11. สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน ณ วนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ �RRV ประกอบด้วย 

โปรแกรม

โปรแกรม คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ ระหวา่งติดตั Qง รวม

ราคาทุน

ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 4,790,100.00      237,000.00         5,027,100.00   

ซื Qอ/โอนเข้า -                      162,000.00         162,000.00      

จําหนา่ย/โอนออก -                      -                      -                    

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 4,790,100.00      399,000.00         5,189,100.00   

ซื Qอ/โอนเข้า 64,500.00           116,000.00         180,500.00      

จําหนา่ย/โอนออก -                      -                      -                    

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 4,854,600.00      515,000.00         5,369,600.00   

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม

ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 2,575,485.77      -                      2,575,485.77   

คา่ตดัจําหนา่ย 506,244.99         -                      506,244.99      

จําหนา่ย/โอนออก -                      -                      -                    

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 3,081,730.76      -                      3,081,730.76   

คา่ตดัจําหนา่ย 504,355.93         -                      504,355.93      

จําหนา่ย/โอนออก -                      -                      -                    

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 3,586,086.69      -                      3,586,086.69   

มลูค่าสุทธ ิทางบัญชี

ภายใต้กรรมสทิธิ�ของบริษัท 1,526,118.54      399,000.00         1,925,118.54   

ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 182,250.70         -                      182,250.70      

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 1,708,369.24      399,000.00         2,107,369.24   

ภายใต้กรรมสทิธิ�ของบริษัท 1,268,513.31      515,000.00         1,783,513.31   

ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน -                      -                      -                    

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 1,268,513.31      515,000.00         1,783,513.31   

บาท

 



 

 


�� 

2559 2558

คา่ตดัจําหนา่ยสาํหรับปีสิ Qนสดุวนัที� 31 ธนัวาคม
แสดงไว้ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 504,355.93            506,244.99            

บาท

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

มลูคา่ตามบญัชีก่อนหกัคา่ตดัจําหนา่ยสะสม ได้ตดัจําหน่าย
ทั Qงจํานวนแล้วแตย่งัคงใช้งานอยู ่ 1,479,568.99         1,315,800.00        

 
12. ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ �RRV ประกอบด้วย 

2559 2558

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 3,998,580.65        10,720,552.43     

หนี Qสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (3,998,580.65)      (5,297,009.15)      

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ -                        5,423,543.28        

บาท

 



 

 


�� 

รายการเคลื�อนไหวของสนิทรัพย์และหนี Qสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที�เกิดขึ Qนในระหวา่งปี มีดงันี Q 

กําไร กําไร กําไร ขาดทนุ

1 มกราคม 2558 (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�น 31 ธนัวาคม 2558 (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�น 31 ธนัวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

สนิค้าคงเหลอื 159,202.60        -                        -                     159,202.60        6,504.95               165,707.55        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 655,170.75        71,715.99             61,542.40          788,429.14        183,855.17           (42,529.86)         929,754.45        

ผลขาดทนุทางภาษียกไป 14,039,344.13   (4,266,423.44)      -                     9,772,920.69     (6,869,802.04)      2,903,118.65     

รวม 14,853,717.48   (4,194,707.45)      61,542.40          10,720,552.43   (6,679,441.92)      (42,529.86)         3,998,580.65     

หนี 9ส ินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ (3,745,528.33)    (1,551,480.82)      -                     (5,297,009.15)    1,298,428.50        -                     (3,998,580.65)    

รวม (3,745,528.33)    (1,551,480.82)      -                     (5,297,009.15)    1,298,428.50        -                     (3,998,580.65)    

บาท
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13. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสั 9นจากสถาบันการเงนิ 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั Qนจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ �RRV ประกอบด้วย 

2559 2558

เงินเบิกเกินบญัชี       3,417,660.75       7,404,526.95

ตั วสญัญาใช้เงิน     16,000,000.00     16,000,000.00

ทรัสต์รีซีท 14,517,376.18   14,272,066.81   

รวม 33,935,036.93   37,676,593.76   

บาท

วงเงินสนิเชื�อจากสถาบนัการเงิน ประกอบด้วย 

สถาบนั อตัราดอกเบี Qย

การเงิน ประเภทสนิเชื�อ 2559 2558  (ร้อยละตอ่ปี) หลกัประกนั

แหง่ที� 1 เงินเบิกเกินบญัชี 10.00  10.00  MOR บริษัทได้จดจํานองที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้าง

ตั วสญัญาใช้เงิน 16.00  16.00  MLR ที�มีอยูแ่ล้วและที�จะมีขึ Qนในภายหน้า

เพื�อใช้เป็นหลกัประกนั ตลอดจนผลประโยชน์

จากการทําประกนัอคัคีภยัสิ�งปลกูสร้างเพื�อเป็น

หลกัประกนัสนิเชื�อดงักลา่ว

แหง่ที� 2 เลตเตอร์ ออฟ เครดิต 15.00  15.00  MLR, SIBOR จํานําสทิธิในการรับเงินตามบญัชีเงินฝากและ/

/ทรัสต์รีซีท หรือ ตั วแลกเงินในสดัสว่นร้อยละ 25 สาํหรับ

/หนงัสอืคํ Qาประกนั วงเงินตั วสญัญาใช้เงิน 

วงเงิน(ล้านบาท)
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14. เจ้าหนี 9การค้าและเจ้าหนี 9อ ื�น 
เจ้าหนี Qการค้าและเจ้าหนี Qอื�น ณ วนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ �RRV ประกอบด้วย 

2559 2558

เจ้าหนี Qการค้า      56,146,079.56      51,252,454.81

เจ้าหนี Qอื�น

      คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย      11,895,487.87      10,808,120.48

      เจ้าหนี Qอื�น        2,518,006.48        1,660,093.49

รวม 14,413,494.35     12,468,213.97     

รวมทั Qงหมด 70,559,573.91     63,720,668.78     

บาท

 
15. หนี 9ส ินส่วนที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

หนี Qสนิสว่นที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี ณ วนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ �RRV ประกอบด้วย 

หมายเหตุ 2559 2558

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 16        1,364,745.19        2,799,999.96

หนี Qสนิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 17        6,145,820.18        8,122,562.45

รวม 7,510,565.37      10,922,562.41    

บาท

 
16. เงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ �RRV ประกอบด้วย 

2559 2558

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 1,364,745.19    4,164,745.15      

หัก สว่นที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี (1,364,745.19)   (2,799,999.96)     
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                        -          1,364,745.19

บาท

 
รายละเอียดเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน มีรายละเอียดดงันี Q 



 

 
�
 

วงเงิน ระยะเวลา อ้างอิงอตัราดอกเบี Qย

เจ้าหนี Q (ล้านบาท) 2559 2558 จา่ยชําระหนี Q (ร้อยละตอ่ปี) การชําระหนี Q

ธนาคาร        14.00       1.36     4.16 ก.ค. 2555 - ม.ิย. MLR เงินต้นพร้อมดอกเบี Qยรายเดือน เดือนละ 0.23 ล้านบาท

2560 เริ�มชําระเดือนที� 7 นบัตั Qงแตก่ารเบิกเงินกู้ ยืมงวดแรก

มลูหนี Q (ล้านบาท)

 
 
 
การเพิ�มขึ Qนและลดลงของเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงินสาํหรับปีสิ Qนสดุวนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ �RRV มีดงันี Q 

2559 2558

ยอดยกมา         4,164,745.15        16,603,902.28

เพิ�มขึ Qน -                       -                         

ลดลง (2,799,999.96)      (12,439,157.13)     

ยอดคงเหลอื 1,364,745.19       4,164,745.15        

บาท

 
 
 

บริษัทได้จดจํานองที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างที�มีอยู่แล้วในขณะทําสญัญาและที�จะมีขึ Qนต่อไปในภายหน้า (ดูหมาย
เหต ุWY) ตลอดจนผลประโยชน์จากการทําประกนัอคัคีภยัสิ�งปลกูสร้างเพื�อใช้เป็นหลกัประกันสินเชื�อดงักล่าวในปี �RRV 
บริษัทได้ขอลดวงเงินสนิเชื�อกบัสถาบนัการเงินแหง่หนึ�ง พร้อมทั Qงไถ่ถอนที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างที�มีอยูแ่ล้วและที�จะมีขึ Qนใน
ภายหน้า (ดหูมายเหต ุWY) และถอนการคํ Qาประกนัของบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั � แหง่ (ดหูมายเหต ุ�) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
�� 

 
17. หนี 9ส ินภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ  

หนี Qสนิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน ณ วนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ �RRV ประกอบด้วย 

ปี มลูคา่ปัจจบุนั ดอกเบี Qยรอตดับญัชี คา่เชา่ขั Qนตํ�า มลูคา่ปัจจบุนั ดอกเบี Qยรอตดับญัชี คา่เชา่ขั Qนตํ�า

สญัญาเชา่การเงิน

1      2,272,328.34 187,338.01         2,459,666.35             2,227,606.49 290,476.86           2,518,083.35      

2 - 5 1,833,502.55     48,984.03           1,882,486.58      4,038,609.23      207,256.02           4,245,865.25      

4,105,830.89     236,322.04         4,342,152.93      6,266,215.72      497,732.88           6,763,948.60      

สญัญาขายและเชา่กลบัคืน

1      3,873,491.84 192,549.45         4,066,041.29             5,894,955.96 560,078.66           6,455,034.62      

2 - 5 326,394.03        2,192.00             328,586.03         4,199,884.20      194,743.13           4,394,627.33      

4,199,885.87     194,741.45         4,394,627.32      10,094,840.16    754,821.79           10,849,661.95    

รวม

1      6,145,820.18          379,887.46       6,525,707.64        8,122,562.45            850,555.52        8,973,117.97

2 - 5      2,159,896.58            51,176.03       2,211,072.61        8,238,493.43            401,999.15        8,640,492.58

8,305,716.76     431,063.49         8,736,780.25      16,361,055.88    1,252,554.67        17,613,610.55    

2559 2558

บาท

  

บริษัทได้ทําสญัญาเช่าการเงิน เพื�อซื Qอเครื�องจกัร ยานพาหนะ และอปุกรณ์สํานกังาน  กําหนดการผ่อนชําระเป็น
รายเดือน เดือนละ Y.�Y ล้านบาท (ปี �RRV: Y.VX ล้านบาท) หนี Qสนิสว่นที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี จํานวนเงิน 
X.WR ล้านบาท (ปี �RRV: V.W� ล้านบาท) แสดงภายใต้หนี Qสนิหมนุเวียน 
ในปี �RRV บริษัทได้ทําสญัญาขายและเช่ากลบัคืนเครื�องจกัร มลูคา่ตามสญัญาเช่าการเงิน จํานวนเงิน WR.�X ล้าน
บาท 

18. หนี 9ส ินหมุนเวียนอ ื�น 
หนี Qสนิหมนุเวียนอื�น ณ วนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ �RRV ประกอบด้วย 

2559 2558

เงินรับลว่งหน้า 9,273,000.00     9,230,280.00     

ภาษีเงินได้หกั ณ ที�จ่ายค้างจ่าย 1,261,405.00     1,059,629.11     

รายได้รับลว่งหน้า 416,194.78        416,194.78        

รวม 10,950,599.78   10,706,103.89   

บาท
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19. ภาระผกูพ ันผลประโยชน์พนักงาน 
การเปลี�ยนแปลงมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับปีสิ Qนสดุวนัที� �W ธันวาคม �RRS และ 
�RRV มีดงันี Q 

2559 2558
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที� 1 มกราคม 3,942,145.72    2,991,186.20   
สว่นที�รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ :
    ต้นทนุบริการปัจจบุนั 507,684.65       486,915.47      
    ต้นทนุดอกเบี Qย 198,941.86       156,332.05      
สว่นที�รับรู้ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น :
ผล(กําไร)ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (212,649.28)      307,712.00      
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 4,436,122.95    3,942,145.72   

บาท

 

บริษัทกําหนดโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ�งให้สิทธิแก่
พนักงานที�เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที�กําหนด เช่น WY ปีขึ Qนไป ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าอัตรา
เงินเดือนเดือนสดุท้าย �YY วนั หรือ WY เดอืน 
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัที�สําคัญ ณ วนัที� �W ธันวาคม �RRS และ �RRV 
(แสดงด้วยคา่เฉลี�ยถ่วงนํ Qาหนกั) มีดงันี Q 

พนกังานรายเดือน พนกังานรายวนั
 2559 2558 2559 2558
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 2.96 - 3.02 4.30 2.96 - 3.02 4.11
เงินเดือนในอนาคตที�เพิ�มขึ Qน (ร้อยละ) 4.00 5.00 2.50 5.00
อตัราการลาออก (ร้อยละ) 0.00-20.00 0.00-30.00 3.00-42.00 0.00-50.00

เกษียณอายุ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี

อตัรามรณะ

อตัราการทพุพลภาพ ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10

ของอตัรามรณะ ของอตัรามรณะ ของอตัรามรณะ ของอตัรามรณะ

ตารางมรณะปี 2551ตารางมรณะปี 2551

 

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สาํคญัตอ่มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 สรุปได้ดงันี Q 



 

 
�� 

เพิ�มขึ Qน ลดลง 

อตัราคิดลด (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 0.5) (184,393.00)     201,362.00     

อตัราการขึ Qนเงินเดือน (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 0.5) 179,870.00      (166,173.00)    

อตัราการลาออก (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 10) (264,728.00)     306,693.00     

บาท

 
20. ทุนเรือนหุ้น 

ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น เมื�อวนัที� S กรกฎาคม �RRV ได้มีมติอนมุตัิ ดงัตอ่ไปนี Q 
20.1 อนมุตัิเพิ�มทนุจดทะเบียนจากเดิม จํานวนเงิน WW� ล้านบาท เป็นจํานวนเงิน WRY.�� ล้านบาท โดยออกหุ้น

สามญัใหม ่จํานวน ��.XV ล้านหุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ Y.RY บาท 
20.2 อนมุตัใิห้จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี Q 

- จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ จํานวนไมเ่กิน ��.YS ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอตัรา � หุ้น
สามญัเดิมตอ่ W  หุ้นสามญัใหมใ่นราคาหุ้นละ Y.�R บาท  

- จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ จํานวนไมเ่กิน Y.RS ล้านหุ้น เพื�อเตรียมไว้สําหรับรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญั
แสดงสทิธิที�จะซื Qอหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทเสนอขายแก่กรรมการและพนกังานของบริษัท (ESOP) 

ทั Qงนี Qให้คณะกรรมการบริษัทหรือบคุคลที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอํานาจในการพิจารณากําหนด
และแก้ไขเปลี�ยนแปลง กําหนดวนัและเวลาที�เสนอขาย และรายละเอียดอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้น
เพิ�มทนุดงักลา่ว  
บริษัทได้จดทะเบียนเพิ�มทนุจดทะเบียนดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื�อวนัที� W� กรกฎาคม �RRV 
บริษัทจะปรับสทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื Qอหุ้นสามญัของบริษัทที�เสนอขายแก่กรรมการและพนกังาน
ของบริษัท (ESOP) (ดหูมายเหต ุ�W)  

20.3 บริษัทเปิดจองซื Qอหุ้นและชําระเงินในระหว่างวนัที� � - � สิงหาคม �RRV โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ Y.�R 
บาท และเมื�อวนัที� W� สงิหาคม �RRV บริษัทได้จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ 
จากการรับชําระเงินเพิ�มทนุหุ้นสามญัดงักลา่วจากเดิมจํานวนเงิน WWW.W� ล้านบาท เป็นจํานวนเงิน W�V.WS 
ล้านบาท 

ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เมื�อวนัที� �V เมษายน �RRS ได้อนุมตัิให้นําสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามญัล้างขาดทนุสะสม โดยพิจารณาจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� �W ธนัวาคม �RRV 
 
 

21. ใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ 
เมื�อวนัที� S พฤษภาคม �RRX บริษัทได้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื Qอหุ้นสามญั (Employee Stock Option Plan: 
ESOP) จํานวน X,YYY,YYY หนว่ยให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท โดยรายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิ
มีดงันี Q 



 

 
�� 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสทิธิ   :  ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื Qอหุ้นสามัญของบริษัทเพื�อจัดสรรให้แก่
กรรมการและ พนกังานของบริษัท 

ชนิด  :  ระบชืุ�อผู้ ถือและไมส่ามารถโอนเปลี�ยนมือได้ 
อายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ  :  5 ปี นบัตั Qงแตว่นัที�ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
จํานวนที�ออกและเสนอขาย  :  X,YYY,YYY หนว่ย 
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  :  หนว่ยละ 0 บาท 
อตัราการใช้สทิธิ  :  อตัราสว่นการใช้สทิธิเดิม W:W (W ใบสาํคญัแสดงสทิธิซื Qอหุ้นสามญัได้ W     

หุ้น) เป็นอตัราสว่นการใช้สทิธิใหม ่W:W.WX ( W ใบสาํคญัแสดงสทิธิซื Qอ
หุ้นสามญัได้ W.WX หุ้น) (เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และ
เงื�อนไขที�กําหนด) 

ราคาการใช้สทิธิ  : Y.RY บาท ตอ่หุ้น (เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไข
ที�กําหนด) 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ  : ครั Qงที� W 3 วนัหลงัจากวนัที�บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ Y.R ปี 
ใช้สทิธิได้ร้อยละ �R ของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้รับการจดัสรร 
ครั Qงที� �  � วนัหลงัจากวนัที�บริษัทออกใบสาํคญัแสดงสิทธิครบ W ปี ใช้
สทิธิได้ร้อยละ �R ของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้รับการจดัสรร 
 ครั Qงที� �  � วนัหลงัจากวนัที�บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ W.R ปี 
ใช้สทิธิได้ร้อยละ RY ของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้รับการจดัสรร 
 ครั Qงที� �  � วนัหลงัจากวนัที�บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ � ปี 
ใช้สทิธิได้ร้อยละ RY ของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้รับการจดัสรร 
ครั Qงที� R  � วนัหลงัจากวนัที�บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ �.R ปี 
ใช้สทิธิได้ร้อยละ �R ของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้รับการจดัสรร 
ครั Qงที� X  � วนัหลงัจากวนัที�บริษัทออกใบสาํคญัแสดงสิทธิครบ � ปี ใช้
สทิธิได้ร้อยละ �R ของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้รับการจดัสรร 
ครั Qงที� �  � วนัหลงัจากวนัที�บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ �.R ปี 
ใช้สทิธิได้ทั Qงหมดของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้รับการจดัสรร 
ครั Qงที� V  � วนัหลงัจากวนัที�บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ �  ปี 
ใช้สทิธิได้ทั Qงหมดของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้รับการจดัสรร 
ครั Qงที� S  � วนัหลงัจากวนัที�บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ �.R ปี 
ใช้สทิธิได้ทั Qงหมดของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้รับการจดัสรร 
ครั Qงที� WY  � วนัก่อนวนัที�บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ R ปี ใช้
สทิธิทั Qงหมดของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้รับจากการจดัสรร 

ระยะเวลาการใช้สิทธิครั Qงสดุท้าย               :  วนัที� � - V พฤษภาคม 2561  



 

 
�� 

ณ วนัที� �W ธันวาคม �RRS ใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัไม่ได้ใช้สิทธิ คงเหลือ จํานวน Y.WW ล้านหน่วย (ปี �RRV: 
W.�� ล้านหน่วย) 
รายการเคลื�อนไหวในระหว่างปี �RRS และ �RRV ของใบสาํคญัแสดงสิทธิและมลูค่ายตุิธรรมของใบสาํคญัแสดง
สิทธิ มีดงันี Q 

จํานวนใบสาํคญั มลูคา่ยตุิธรรม จํานวนใบสาํคญั มลูคา่ยตุิธรรม

แสดงสทิธิ บาท แสดงสทิธิ บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 1,331,912          2,023,174.33 2,600,542          7,367,335.49

ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ -                     -                   389,632             1,103,827.46

ใช้ใบสาํคญัแสดงสทิธิ (1,181,060) (1,794,030.14) (1,438,400) (4,074,987.20)

ยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิ (40,450) (61,443.55) (219,862) (622,869.05)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 110,402             167,700.64 1,331,912          3,773,306.70   

2559 2558

 
 
บริษัทได้ออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจากการใช้สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังาน (ดู
หมายเหต ุ22) โดยมีรายละเอียด ดงันี Q 
 

วนัที� * เดิม ใหม่

24 พฤศจิกายน 2558 1,438,400                148.19                148.90                

24 พฤษภาคม 2559 35,380                     148.90                148.92                

17 พฤศจิกายน 2559 1,145,680                148.92                149.49                

ทนุชําระแล้ว(ล้านบาท)จํานวนหุ้นสามญั   

เพิ�มทนุ(หุ้น)

   
* วนัที�จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ 

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
คา่ใช้จ่ายตามลกัษณะที�สาํคญัสาํหรับปีสิ Qนสดุวนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ �RRV ประกอบด้วย 



 

 
�� 
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การเปลี�ยนแปลงในสนิค้าสําเร็จรูปและงานระหวา่งทํา 9,062,210.64       3,315,923.78       

วตัถดุิบและวสัดสุิ Qนเปลอืงใช้ไป 131,225,881.30  144,062,213.90  

คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังาน 104,625,756.76  100,304,351.20  

คา่จ้างผลติ 104,047,568.64  101,677,323.72  

คา่เสื�อมราคาและตดัจําหนา่ย 27,519,018.04     27,368,962.84     

คา่สาธารณปูโภค 14,912,876.79     16,643,155.05     

คา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษา 5,627,180.17       6,246,419.67       

คา่เช่าและคา่บริการพื Qนที� 5,474,660.00       5,803,006.76       

ขาดทนุจากการตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ 4,465,217.13       992,699.95          

ขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพย์สนิ 3,866,624.21       -                       

คา่ที�ปรึกษา 4,128,369.53       3,493,281.95       

คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง 3,109,699.61       3,360,054.69       

บาท

 
23. ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทนุทางการเงินสาํหรับปีสิ Qนสดุวนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ �RRV ประกอบด้วย 

2559 2558

ดอกเบี Qยจ่าย 4,010,966.09      7,270,766.27      

บาท

 
24. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลของบริษัทสาํหรับปีสิ Qนสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 255S และ 255V คํานวณขึ Qนในอตัราที�กําหนดโดย
กรมสรรพากรจากกําไรทางบญัชีหลงัปรับปรุงเงื�อนไขบางประการตามที�ระบใุนประมวลรัษฎากร บริษัทบนัทึกภาษี
เงินได้นิติบคุคลเป็นคา่ใช้จ่ายทั Qงจํานวนในแตล่ะปีบญัชีและบนัทกึภาระสว่นที�ค้างจ่ายเป็นหนี Qสินในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
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การลดภาษีเงนิได้นิต ิบุคคล 
พระราชบญัญัติแก้ไขเพิ�มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที� 42) พ.ศ. 2559 ลงวนัที� 3 มีนาคม 2559 ให้ลดอตัราภาษี
เงินได้นิติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นอตัราร้อยละ 20 ของกําไรสทุธิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือ
หลงัวนัที� 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีผลบงัคบัใช้ตั Qงแตว่นัที� 5 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป  
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ด้วยการลดอตัรารัษฎากร ฉบบัที� 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัที� 3 
พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นร้อยละ 20 ของกําไรสทุธิสําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2558 แตไ่มเ่กินวนัที� 31 ธนัวาคม 2558  
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุสาํหรับปีสิ Qนสดุวนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ �RRV มีดงันี Q 

2559 2558
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน

สาํหรับปีปัจจบุนั -                    -                    

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

การเปลี�ยนแปลงผลแตกตา่งชั�วคราว (5,381,013.42)   (5,746,188.27)   

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (5,381,013.42)   (5,746,188.27)   

บาท

 
ภาษีเงินได้ที�รับรู้ในกําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปีสิ Qนสดุวนัที� �W ธนัวาคม �RRS และ �RRV มีดงันี Q 

2559 2558
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (42,529.86)      61,542.40      

บาท

 
การกระทบยอดเพื�อหาอตัราภาษีแท้จริง 



 

 
�	 

อตัราภาษี อตัราภาษี

(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ (18,233,493.26)     2,618,810.50       

จํานวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 3,646,698.65        20 (523,762.10)        

รายจ่ายที�ไมใ่ห้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี

(2,822,415.43)       (20,553.59)          

คา่ใช้จ่ายที�มีสทิธิหกัได้เพิ�มขึ Qน 2,990,885.89        3,465,218.30       

ผลขาดทนุปีปัจจบุนั (3,815,169.11)       (2,920,902.61)     

ภาษีเงินได้สําหรับปีปัจจบุนั - -                        - -                       

การเปลี�ยนแปลงผลแตกตา่งชั�วคราว (5,381,013.42)       (5,746,188.27)     

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 30 (5,381,013.42)       219 (5,746,188.27)     

2559 2558

 
25. สาํรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. �R�R บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุน
สํารองไม่น้อยกว่า ร้อยละ R ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สาํรองนี Qจะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ WY ของทนุจดทะเบียน 

26. กองทุนสาํรองเลี 9ยงช ีพ 
บริษัทและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตั Qงกองทนุสํารองเลี Qยงชีพตามพระราชบญัญัติกองทนุสํารองเลี Qยงชีพ พ.ศ. �R�Y 
ซึ�งประกอบด้วยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมและเงินที�บริษัทจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบนักองทนุสํารองเลี Qยงชีพนี Qบริหาร
โดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) กองทุนสํารองเลี Qยงชีพนี Qได้จดทะเบียนเป็นกองทุน
สาํรองเลี Qยงชีพตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทนุโดยผู้จดัการกองทนุที�ได้รับอนญุาต 

27. สิทธ ิท ี�ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 
บริษัทได้รับการสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. �R�Y ในการผลิตชิ Qนสว่นโลหะ ที�ทํา
จากโลหะฉีดขึ Qนรูป สทิธิและประโยชน์ตามบตัรสง่เสริมที�คงเหลอื โดยได้รับสทิธิประโยชน์หลกั ๆ ดงันี Q 
บตัรเลขที� WYSY(�)/�RR� 
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื�องจักรตามที�คณะกรรมการอนุมตัิที�นําเข้ามาภายในวนัที� �X กรกฎาคม  

�RRX 
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที�ได้จากการประกอบกิจการที�ได้ รับการส่งเสริมมี

กําหนดเวลา 8 ปี และได้รับลดหยอ่นภาษีภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิที�ได้จากการประกอบกิจการที�
ได้รับการสง่เสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีกําหนดเวลา 5 ปี นบัแตว่นัที�พ้นกําหนดได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบคุคล 
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- ได้รับยกเว้นไมต้่องนําเงินปันผลจากกิจการที�ได้รับการสง่เสริมซึ�งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลรวม คํานวณ
เพื�อเสยีภาษีเงินได้ 

- ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา WY ปี
นบัตั Qงแตว่นัที�เริ�มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั Qน 

- ได้รับอนุญาตให้หกัเงินลงทนุในการติดตั Qงหรือก่อสร้างสิ�งอํานวยความสะดวกร้อยละยี�สิบห้าของเงินลงทุน 
นอกเหนือไปจากการหกัคา่เสื�อมราคา 

      บตัรเลขที� WYWY(�)/�RR� 
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื�องจักรตามที�คณะกรรมการอนุมัติที�นําเข้ามาภายในวันที� 7 กรกฎาคม  

�RR9 
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที�ได้จากการประกอบกิจการที�ได้ รับการส่งเสริมมี

กําหนดเวลา 8 ปี และได้รับลดหยอ่นภาษีภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิที�ได้จากการประกอบกิจการที�
ได้รับการสง่เสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีกําหนดเวลา 5 ปี นบัแตว่นัที�พ้นกําหนดได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบคุคล 

- ได้รับยกเว้นไมต้่องนําเงินปันผลจากกิจการที�ได้รับการสง่เสริมซึ�งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลรวม คํานวณ
เพื�อเสยีภาษีเงินได้ 

- ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา WY ปี
นบัตั Qงแตว่นัที�เริ�มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั Qน 

- ได้รับอนุญาตให้หกัเงินลงทนุในการติดตั Qงหรือก่อสร้างสิ�งอํานวยความสะดวกร้อยละยี�สิบห้าของเงินลงทุน 
นอกเหนือไปจากการหกัคา่เสื�อมราคา 

       ในฐานะที�ได้รับการสง่เสริม  บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามเงื�อนไขตา่ง ๆ ที�ระบไุว้ในบตัรสง่เสริม 
      รายได้แยกตามสว่นงานธุรกิจที�ได้รับการสง่เสริมการลงทนุและไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ สาํหรับปีสิ Qนสดุ        
วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ �RR8 ประกอบด้วย 

ในประเทศ ตา่งประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ธุรกิจที�ได้รับการสง่เสริม 117,339,226.74   7,249,809.58     124,589,036.32   378,074,299.43   4,114,868.40     382,189,167.83   

ธุรกิจที�ไมไ่ด้รับการสง่เสริม 263,941,446.54   21,935,042.46   285,876,489.00   28,438,000.00     9,878,130.42     38,316,130.42     

รวม 381,280,673.28   29,184,852.04   410,465,525.32   406,512,299.43   13,992,998.82   420,505,298.25   

บาท
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28. ข้อมลูทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ข้อมลูสว่นงานดําเนินงานสอดคล้องกบัรายงานภายในสาํหรับใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัสว่น
งานและประเมินผลการดําเนินงานของสว่นงานของผู้มีอํานาจตดัสินใจสงูสดุด้านการดําเนินงานของบริษัท คือ 
กรรมการบริษัท 



 

 
�
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะและชิ Qนสว่นโลหะ ดงันั Qน บริษัทมีส่วนงาน
ธุรกิจเพียงสว่นงานเดียว 
บริษัทมีสว่นงานทางภมูิศาสตร์ทั Qงในประเทศและในตา่งประเทศ โดยยอดขายสทุธิในประเทศและต่างประเทศต่อ
ยอดขายสทุธิรวม สาํหรับปีสิ Qนสดุวนัที� �W ธันวาคม �RRS และ �RRV มีดงันี Q 
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ยอดขายสทุธิในประเทศ 92.89           96.67           

ยอดขายสทุธิตา่งประเทศ 7.11             3.33             

ร้อยละตอ่ยอดขายสทุธิรวม

 
ข้อมลูเกี�ยวกับลกูค้ารายใหญ่ 
ระหว่างปีสิ Qนสดุวนัที� �W ธันวาคม �RRS บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จํานวน � ราย รวมเป็นจํานวนเงิน 
WV�.�� ล้านบาท  

29. ภาระผกูพ ัน 
ณ วนัที� �W ธนัวาคม �RRS บริษัทมีภาระผกูพนั ดงัตอ่ไปนี Q 
29.1 ภาระผกูพนัที�ต้องจ่ายตามสญัญา ดงัตอ่ไปนี Q 

29.1.1 สญัญาเช่าดําเนินงานสาํหรับอาคารและอปุกรณ์ โดยมีจํานวนเงินขั Qนตํ�าที�จะต้องจ่ายในอนาคต
ดงันี Q 

ระยะเวลา พนับาท

ระยะเวลาที�ไมเ่กิน 1 ปี 4,421                       

ระยะเวลาที�เกิน 1 ปีแตไ่มเ่กิน 5 ปี 3,063                       
 

29.1.2 สญัญาจ้างที�ปรึกษากบับคุคลและบริษัทอื�น อตัราค่าบริการเดือนละ 0.27 ล้านบาท  
29.1.3 สญัญาจ้างบริการกบับคุคลและบริษัทอื�น อตัราค่าบริการเดือนละ Y.0V ล้านบาท 

29.2 หนงัสอืคํ Qาประกนัที�ออกโดยธนาคารเพื�อใช้ในการคํ Qาประกนัการใช้ไฟฟ้า จํานวนเงิน �.23  ล้านบาท (ดู
หมายเหต ุS) 

30. การเปิดเผยเกี�ยวกับเครื�องมือทางการเงนิ 
บริษัทไมม่ีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที�เป็นตราสารอนพุนัธ์เพื�อการเก็งกําไรหรือการค้า 

30.1 การบริหารจัดการทุน 
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดบัเงินทนุให้มั�นคงเพื�อรักษานกัลงทนุ เจ้าหนี Qและความ
เชื�อมั�นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแล
ผลตอบแทนของเงินทนุ ซึ�งบริษัทพิจารณาจากสดัสว่นของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานต่อสว่นของ
ผู้ ถือหุ้น อีกทั Qงยงักํากบัดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั 
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30.2 นโยบายการบัญช ี
รายละเอียดของนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและวธีิปฏิบตัิทางบญัชี การจดัประเภทสนิทรัพย์ทางการเงินและ
หนี Qสนิทางการเงินรวมถึงการวดัมลูคา่ การรับรู้รายได้ และคา่ใช้จ่ายได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตขุ้อ � 
ความเสี�ยงเกี�ยวกบัเครื�องมือทางการเงินที�มีสาระสาํคญัของบริษัท สรุปได้ดงัตอ่ไปนี Q 
30.2.1 ความเสี�ยงด้านอ ัตราดอกเบี 9ย 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี Qยเกิดขึ Qนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี Qยในตลาดในอนาคต ซึ�งจะ
สง่ผลกระทบต่อผลดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี Qย
เนื�องจากมีเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมจากธนาคาร และหนี Qสิน
ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน เนื�องจากสินทรัพย์และหนี Qสินทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่มีอัตรา
ดอกเบี Qยที�ปรับขึ Qนลงตามอตัราตลาด  บริษัทจึงมิได้ทําสญัญาปอ้งกนัความเสี�ยงไว้ 

30.2.2 ความเสี�ยงจากอ ัตราแลกเปลี�ยน 
บริษัทมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ�งเกิดจากการซื Qอสินค้าและการขาย
สินค้าที�เป็นเงินตราต่างประเทศ  อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเชื�อว่าบริษัทไม่มีความเสี�ยงในอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�เป็นสาระสําคญั ดงันั Qน บริษัทจึงไม่ได้ใช้อนพุนัธ์ทางการเงินเพื�อ
ปอ้งกนัความเสี�ยงของสนิทรัพย์และหนี Qสนิทางการเงินดงักลา่ว 
 

30.2.3 ความเสี�ยงด้านการให้สินเช ื�อท ี�เก ี�ยวเนื�องกับลกูหนี 9การค้า 
บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี�ยงด้านสินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลกูหนี Qการค้า โดยบริษัทมีนโยบาย
การให้สินเชื�อที�ระมดัระวงัและการกําหนดวิธีการชําระเงินจากการขายสินค้าและการให้บริการ 
ดงันั Qน บริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากการเรียกชําระหนี Qจากลกูหนี Qเหลา่นั Qนเกินกว่า
จํานวนที�ได้ตั Qงคา่เผื�อหนี Qสงสยัจะสญูแล้ว 

30.3 มลูค่ายุต ิธรรม 
เนื�องจากสินทรัพย์ทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนี Qการค้าและ
ลกูหนี Qอื�น ซึ�งมีการให้สนิเชื�อระยะสั Qน และหนี Qสนิทางการเงิน โดยสว่นใหญ่เป็นเจ้าหนี Qการค้าและเจ้าหนี Qอื�น 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจากจากธนาคาร และหนี Qสินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน ซึ�งมีอตัราดอกเบี Qย
ใกล้เคียงกบัอตัราในตลาด จึงทําให้ราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์และหนี Qสนิทางการเงินดงักลา่วไมแ่ตกตา่ง
กบัมลูคา่ยตุิธรรมอยา่งเป็นสาระสาํคญั 
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16. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
16.1 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ ผู้ถอืห ุ้นของบริษัท ซ ังโกะ ไดคาซติ 9ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)  
ความเห ็น   
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ Qง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึ�งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัที� �W ธนัวาคม �RRS งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด
สาํหรับปีสิ Qนสดุวนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั  
ข้าพเจ้าเห็นวา่งบการเงินข้างต้นนี Qแสดงฐานะการเงินของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ Qง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ณ วนัที� �W 
ธนัวาคม �RRS และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ Qนสดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห ็น  
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความ
รับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตาม
ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที�กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ในสว่นที�เกี�ยวข้อง
กบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ�งเป็นไปตามข้อกําหนด
เหลา่นี Q ข้าพเจ้าเชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า 
 
เรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ  
เรื�องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื�องต่าง ๆ ที�มีนัยสําคัญที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นําเรื�องเหลา่นี Qมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั Qงนี Q ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากสาํหรับเรื�องเหลา่นี Q 
การด้อยค่าของเครื�องจักร 

ตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ WY จากสภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวัของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั Qงใน
ประเทศและตา่งประเทศอยา่งตอ่เนื�องมาหลายปีจนถงึปัจจบุนั ทําให้ความต้องการของผู้บริโภคในการซื Qอรถยนต์ลดลงอยา่ง
มาก เป็นผลให้ยอดรายได้จากการจําหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าหลกัซึ�งเป็นกลุ่มยานยนต์ในประเทศลดลง ดังนั Qน ปัจจัย
ดงักลา่วทําให้เกิดความเสี�ยงเกี�ยวกบัเครื�องจกัร มลูคา่ตามบญัชี �S.S� ล้านบาท ซึ�งเป็นสินทรัพย์ที�ใช้ในการผลิตอาจแสดง
มลูค่าที�ไม่สะท้อนการด้อยค่าของสินทรัพย์ ทั Qงนี Qการพิจารณาค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์เกิดจากการประเมินมูลค่า
ยตุิธรรมของสนิทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระตามมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 
ซึ�งตัวแปรและประมาณการดงักล่าวมีลกัษณะที�มีความไม่แน่นอน เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเรื�องสําคญัที�จะต้องใช้ความ
ระมดัระวงัในการตรวจสอบ   
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การตอบสนองความเสี�ยงโดยผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบความเหมาะสมของตวัแปรและประมาณการ ประกอบด้วยข้อมลูต้นทนุทดแทนใหม่ ค่าเสื�อม
ราคาทางกายภาพ ทางประโยชน์ใช้สอยและทางเศรษฐกิจ อายตุามระยะเวลาที�ใช้งานและอายกุารใช้งานทางกายภาพและ
ปัจจยัทางกายภาพ รวมถึงการทดสอบการคํานวณแบบจําลองการคํานวณคา่เผื�อการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
 
เรื�องอ ื�น 
งบการเงินของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ Qง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สําหรับปีสิ Qนสดุวนัที� �W ธันวาคม �RRV ที�แสดงเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอื�น ซึ�งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไข ตามรายงานลงวนัที� �� กุมภาพนัธ์ 
�RRS 
 
ข้อมลูอ ื�น 
ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื�น ประกอบด้วย ข้อมลูซึ�งรวมอยูใ่นรายงานประจําปี (แตไ่มร่วมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบญัชีที�อยู่ในรายงานประจําปีนั Qน) ซึ�งคาดว่ารายงานประจําปีนั Qนจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลงัวนัที�ใน
รายงานของผู้สอบบญัชีนี Q 
ความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินไมค่รอบคลมุถึงข้อมลูอื�นและข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ความเชื�อมั�นตอ่ข้อมลูอื�น 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอา่นและพิจารณาวา่ข้อมลูอื�นมีความขดัแย้งที�มี
สาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏวา่ข้อมลูอื�นมีการแสดงข้อมลูที�ขดั
ตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่ 
เมื�อข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมลูที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้า
ต้องสื�อสารเรื�องดงักลา่วกบัผู้มีหน้าที�ในการกํากบัดแูลเพื�อดําเนินการแก้ไขข้อมลูที�แสดงขดัตอ่ข้อเท็จจริง 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท ี�ในการกาํกับดแูลต่องบการเงนิ 
ผู้บริหารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินเหลา่นี Qโดยถกูต้องตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคมุภายในที�ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื�อให้สามารถจดัทํางบการเงินที�ปราศจาก
การแสดงข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  
ในการจดัทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�
เกี�ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื�องและการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื�องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั Qงใจที�จะ
เลกิบริษัทหรือหยดุดําเนินงานหรือไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เนื�องตอ่ไปได้  
ผู้มีหน้าที�ในการกํากบัดแูลมีหน้าที�ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ  
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตสุมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ
บญัชีซึ�งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
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สาระสําคญัที�มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื�อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่ารายการที�ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี Q 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี�ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้ารวมถึง  

• ระบแุละประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมลูที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหลา่นั Qน และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี�ยงที�ไม่พบ
ข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากข้อผิดพลาด 
เนื�องจากการทจุริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั Qงใจละเว้นการแสดงข้อมลูการ
แสดงข้อมลูที�ไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน  

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในที�เกี�ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพื�อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุภายในของบริษัท  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยข้อมลูที�เกี�ยวข้องซึ�งจดัทําขึ Qนโดยผู้บริหาร  

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื�องของผู้บริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีที�ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตใุห้
เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื�องหรือไม ่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไมแ่นน่อนที�มีสาระสาํคญั ข้าพเจ้าต้องกลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที�เกี�ยวข้อง
ในงบการเงินหรือถ้าการเปิดเผยดงักลา่วไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ขึ Qนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ได้รับจนถึงวนัที�ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้บริษัทต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เนื�อง  

• ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื Qอหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตกุารณ์ในรูปแบบที�ทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามที�ควร  
 

ข้าพเจ้าได้สื�อสารกบัผู้มีหน้าที�ในการกํากบัดแูลเกี�ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้วางแผนไว้ ประเด็น
ที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบการควบคมุภายในซึ�งข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า  
 
ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าที�ในการกํากบัดแูลวา่ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องกบัความเป็น
อิสระและได้สื�อสารกบัผู้มีหน้าที�ในการกํากบัดแูลเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ทั Qงหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งข้าพเจ้าเชื�อว่ามีเหตผุลที�
บคุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที�ข้าพเจ้าใช้เพื�อป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้า
ขาดความเป็นอิสระ  



 

 
�� 

จากเรื�องที�สื�อสารกบัผู้มีหน้าที�ในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสําคญัมากที�สดุในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื�องเหลา่นี Qในรายงานของผู้สอบบญัชี
เว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัไมใ่ห้เปิดเผยตอ่สาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักลา่ว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ Qน ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตสุมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ตอ่สว่นได้เสยีสาธารณะจากการสื�อสารดงักลา่ว 
 
 (นางสาว เขมนนัท์ ใจชื Qน) 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน V�XY 
 
 บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จํากดั 
 กรุงเทพฯ �V กมุภาพนัธ์ �RXY 
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16.2. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  
  16.2.1. งบการเงนิ 

  (ก) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบญัชีท ี�สาํคัญ 
   รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตประจําปี 2557ถึงปี 2559สามารถสรุปได้ดงันี Q 

รายงานผู้สอบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษัท งวดบญัชีปี 2557 สิ Qนสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ซึ�ง
ตรวจสอบโดย บริษัท พีวี ออดิทจํากดัโดยนายไกรสทิธิ� ศิลปมงคงกลุผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 9429 ซึ�ง
เป็นผู้สอบบญัชีที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไข โดยมีการเน้นข้อมลู
และเหตกุารณ์เกี�ยวกบัการนํามาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 เรื�อง ภาษีเงินได้มาถือปฏิบตัิ ตามรายงานลงวนัที� 26 
กมุภาพนัธ์ 2557 

รายงานผู้สอบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษัท งวดบญัชีปี 2558 สิ Qนสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 ซึ�ง
ตรวจสอบโดย บริษัท พีวี ออดิทจํากดัโดยนายไกรสทิธิ� ศิลปมงคงกลุผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 9429 ซึ�ง
เป็นผู้สอบบญัชีที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไข ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
2558 และผลการดําเนินงาน และ กระแสเงินสด สําหรับปีสิ Qนสดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสําคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

รายงานผู้สอบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษัท งวดบญัชีปี 2559 สิ Qนสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ�ง
ตรวจสอบโดยนางสาวเขมนนัท์ ใจชื Qนผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 8260 ทั Qงนี Qในระหว่างการตรวจสอบงบ
การเงินสาํหรับปีสิ Qนสดุวนัที� �W ธนัวาคม �RRS ผู้สอบบญัชีได้โอนย้ายจากสาํนกังานเดิมมาสงักดัสาํนกังาน บริษัท 
สยาม ทรูธ สอบบญัชี จํากดั ซึ�งเป็นผู้สอบบญัชีที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นอยา่งไม่
มีเงื�อนไขวา่ งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน โดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสําคญั
ตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป 
(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

(หน่วย : ล้านบาท) 
สรุปรายการ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
  

ตรวจสอบแล้ว 
สิ 9นสุด 31 ธ.ค. 57 สิ 9นสุด 31 ธ.ค. 58 สิ 9นสุด 31 ธ.ค. 59 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7.03 2.10% 25.17 7.56% 21.68 7.13% 
ลกูหนี Qการค้าและลกูหนี Qอื�น 49.99 14.92%      46.48  13.97% 53.59 17.62% 
สนิค้าคงเหลือ 47.20 14.09%      46.84  14.07% 39.20 12.88% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื�น 12.71 3.79%      7.24  2.17% 9.82 3.23% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 116.93 34.91%   125.73  37.78% 124.30 40.86% 

เงินฝากสถาบนัการเงินตดิภาระหลกัประกนั 5.98 1.79%        5.98  1.79% 5.98 1.97% 

ที�ดนิอาคารและอปุกรณ์ 193.43 57.74%    187.55  56.35% 170.89 56.17% 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 2.45 0.73%        2.11  0.63% 1.78 0.59% 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 11.11 3.32%       5.42  1.63% 0 0.00% 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�น 5.09 1.52%        6.03  1.81% 1.28 0.42% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 218.06 65.09%   207.09  62.22% 179.93 59.14% 

รวมสินทรัพย์   334.99  100.00%   332.82  100.00% 304.23 100.00% 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั Qนจากสถาบนัการเงิน 56.70 16.93%      37.68  11.32% 33.93 11.15% 
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สรุปรายการ 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

  

ตรวจสอบแล้ว 
สิ 9นสุด 31 ธ.ค. 57 สิ 9นสุด 31 ธ.ค. 58 สิ 9นสุด 31 ธ.ค. 59 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
เจ้าหนี Qการค้าและเจ้าหนี Qอื�น 77.86 23.24%      63.72  19.15% 70.56 23.19% 
หนี Qสนิสว่นที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 21.10 6.30%      10.92  3.28% 7.51 2.47% 
เงินกู้ ยืมระยะสั Qนจากบคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้อง 21.00  6.27%      15.00  4.51% 15.00 4.93% 
หนี Qสนิหมุนเวียนอื�น 20.81 6.21%      10.71  3.22% 10.95 3.60% 
รวมหนี 9ส ินหมุนเวียน 197.47 58.95%    138.03  41.47% 137.95 45.35% 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.17 1.24%        1.36  0.41% - - 
หนี Qสนิภายใต้สญัญาเช่าการเงินระยะยาว 2.93 0.87%        8.24  2.48% 2.16 0.71% 
หนี Qสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - -  -  - - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2.99 0.89%        3.94 1.18% 4.44 1.46% 
รวมหนี 9ส ินไม่หมุนเวียน 10.09 3.01%     13.55  4.07% 6.60 2.17% 

รวมหนี 9ส ิน 207.56 61.69%   151.57  45.54% 144.55 47.52% 

ทนุจดทะเบียน 113 33.73%    150.34  45.17% 150.34 49.42% 

ทนุที�ออกและชําระแล้ว 111.14 33.18% 148.90  44.74% 149,49 49.14% 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 32.40 9.67% 52.87 15.89% 33.51 11.01% 

ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1.15 0.34% 0.11  0.03% 0.12 0.04% 

สํารองตามกฎหมาย 2.22 0.66%% 2.22  0.67% - - 

กําไรสะสมที�ยงัไม่ได้จดัสรร -19.48 -5.82% -22.85  -6.87% -23.44 -7.71% 

รวมส่วนของเจ้าของ 127.43 38.04%   181.24  54.46% 159.68 52.49% 

รวมหนี 9ส ินและส่วนของผู้ถือหุ้น   334.99  100.00%   332.82  100.00% 304.23 100.00% 

 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

  
สรุปรายการ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
  

ตรวจสอบแล้ว  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

รายได้จากการขายและบริการ 356.89 100%    420.51  100.00% 410.47 100.00% 

ต้นทนุขายและบริการ -321.50 -90.08% - 352.44  -83.81% -349.29 -85.10% 

กําไรขั 9นต้น 35.39 9.92%     68.06  16.19% 61.18 14.90% 
คา่ใช้จ่ายในการขาย -7.26 -2.03 - 7.17  -1.71% -7.59 -1.85% 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร -49.61 -13.90% -  57.45  -13.66% -71.92 -17.52% 
กําไรจากการดาํเนินงาน -21.48 -6.02% 3.44  0.82% -18.33 -4.47% 
รายได้อื�น 7.61 2.13%        6.45  1.53% 4.11 1.00% 
ต้นทนุทางการเงิน -8.03 -2.25 - 7.27  -1.73% -4.01 -0.98% 
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ -21.90 -6.14% 2.62  0.62% -18.23 -4.45% 
ภาษีเงินได้ 5.50 1.54%       -5.75  -1.37% -5.38 -1.31% 
กําไรสําหรับงวด -16.40 -4.60% - 3.13  -0.74% -23.61 -5.76% 
กําไรเบ็ดเสร็จอื�น -   -    -0.24    -0.06% 0.17 0.04% 

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -16.40 -4.60% - 3.37  -0.80% -23.44 -5.72% 
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สรุปรายการ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
  

ตรวจสอบแล้ว  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นข ั 9นพ ื 9นฐาน   

  

  

  

  

  
จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ Qาหนกั (หุ้น)  221,004,298  252,325,969  297,970,170 

กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) -0.074 -0.012 -0.079 

ที�มลูคา่ที�ตราไว้ 0.50 บาท/หุ้น        0.50              0.50  0.50 

  
 

       (หน่วย: ล้านบาท) 

สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 
ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       
กําไรก่อนภาษีเงินได้ - 21.90  2.62  -18.23 
ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงนิได้เป็นเงนิสดสุทธ ิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน      

คา่เสื�อมราคาและตดัจําหน่าย        26.15        27.37  27.52 

ขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิค้า(กลบัรายการ) 1.88           -2.09  0.14 

ขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพย์สนิ           0.36  - 3.87 
ขาดทนุ (กําไร) จากการตดัจําหน่ายสนิทรัพย์         -0.38  0.99  4.46 

ผลตอบแทนพนกังานและปรับมใบสําคญัแสดงสทิธิ           0.67            1.27  0.01 

ดอกเบี Qยรับ - 0.14  - 0.13  -0.10 
ต้นทนุทางการเงิน          7.03  7.27  4.01 

กระแสงเงนิสดก่อนการเปลี�ยนแปลงของเงนิทุนหมุนเวียน         13.67         37.30 21.68 
การเปลี�ยนแปลงเงนิทุนหมุนเวียน      

ลกูหนี Qการค้าและลกูหนี Qอื�น       1.61           3.50  -7.11 
สนิค้าคงเหลือ           -7.92  2.45  7.50 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื�น       -2.27  6.47  -2.58 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�น 0.01  - 0.19 
เจ้าหนี Qการค้าและเจ้าหนี Qอื�น - 2.32  - 14.10  6.85 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน          0.14           0.64 0.70 

หนี Qสนิหมุนเวียนอื�น 12.60         -10.10  0.24 

เงนิสดรับจากการดาํเนินงาน        15.52          26.16  27.47 

รับดอกเบี Qย          0.14            0.14  0.10 
รับคืนภาษีเงินได้ - - 1.21 
จ่ายภาษีเงินได้ - 1.86  -0.92  -1.12 

เงนิสดสุทธ ิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน       13.80        25.38  27.66 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ      
ซื Qออาคารและอปุกรณ์ - 19.13  -15.81  -14.23 
ซื Qอสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน -0.16  -0.16 -0.18 
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สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 
ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
จําหน่ายอปุกรณ์       0.50           0.01  0.01 
เงนิสดสุทธ ิใช้ไปจากกจิกรรมลงทุน - 18.79  - 15.96  -14.40 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       

จ่ายชําระเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั Qนจากสถาบนัการเงิน - 4.37  - 19.02  -3.74 

เงินรับเงินกู้ยิมระยะสั Qนจากบคุคลและกิจการที�เกี�ยวข้อง 23.50  15.00 - 

จ่ายชําระเงินกู้ยมิระยะสั Qนจากบคุคลและกิจการที�เกี�ยวข้อง -2.50  - 21.00  - 

จ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 11.98  - 12.44  -2.80 
เงินรับจากสญัญาขายและเช่าคืน 4.60           9.65  - 
จ่ายชําระเงินหนี Qสนิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน -13.12  - 12.06  -8.05 
รับชําระคา่หุ้นสามญัที�ออกจากการใช้ใบสําคญัแสดงสทิธิ        2.20           55.91  1.86 
จ่ายต้นทนุทางการเงิน - 7.20  -7.31  -4.02 
เงนิสดสุทธ ิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ        -8.87  8.73  -16.75 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ�มขึ Qนสทุธิ        -13.86  - 18.15  -3.49 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดคงเหลือต้นปี        20.88         7.02  25.17 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดคงเหลือสิ Qนปี       7.03         25.17  21.68 

  
 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที�ส ําคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ   2557 2558 2559 

อ ัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.59 0.91 0.90 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.35 0.57 0.62 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.03 0.18 0.16 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี Qการค้า เทา่ 7.03 8.72 8.42 

ระยะเวลาเก็บหนี Qเฉลี�ย วนั 51.92 41.86 43.37 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ เทา่ 7.28 7.50 8.12 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี�ย* วนั 50.14 48.67 44.95 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี Q เทา่ 3.60 4.56 5.22 

ระยะเวลาชําระหนี Q วนั 101.39 80.04 69.95 

Cash cycle วนั 0.67 10.49 18.37 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท ํากําไร  (Profitability ratio) 

อตัรากําไรขั Qนต้น % 9.92 16.19 14.90 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน % -6.02 2.35 -3.43 

อตัรากําไรก่อนภาษีเงินได้ % -6.14 0.62 -4.44 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร % -32.08 256.88 -118.93 

อตัรากําไรสทุธิ % -4.60 -0.74 -5.75 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % -12.87 -1.73 -14.79 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % -4.90 -0.94 -7.45 



 

 
�
 

อัตราส่วนทางการเงนิ   2557 2558 2559 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % -7.52 -1.51 -13.18 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 1.07 1.26 1.35 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio) 

อตัราสว่นหนี Qสนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.63 0.84 0.91 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี Qย เทา่ -2.67 0.47 -3.55 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั - Cash basis เทา่ 0.37 0.32 0.83 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % -  - - 
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17. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
                                                     ต่อรายงานทางการเงนิ 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ Qง (ประเทศไทย)  จํากดั (มหาชน) 

 
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อหน้าที�และความรับผิดชอบดแูลกิจการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย
การกํากบัดแูลกิจการที�ด ีการกํากบัดแูลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจําปี มีข้อมลูที�ถกูต้อง 
ครบถ้วน เปิดเผย อย่างเพียงพอ งบการเงินได้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายการบญัชีที�เหมาะสม และถือปฏิบตัอิยา่งสมํ�าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมถึงจดัให้มีและดํารงรักษา
ไว้ซึ�งระบบการควบคมุภายในที�มี ประสิทธิผลเพื�อให้เชื�อมั�นอย่างมีเหตผุลต่อความเชื�อถือได้ของงบการเงิน การดแูลรักษา
ทรัพย์สนิมีระบบการปอ้งกนัที�ดีไมม่ีรายการ ทจุริตหรือมีการดําเนินการที�ผิดปกติรายการที�เกี�ยวโยงกนัซึ�งอาจทําให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้า อนัเป็นธุรกิจปกติทั�วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ 
รวมทั Qงมีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้รายงานความเห็นเกี�ยวกบัเรื�องนี Q ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ�งปรากฏในรายงาน
ประจําปี  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที�น่าพอใจ และ
สามารถให้ความมั�นใจ อย่างมีเหตผุลต่อความเชื�อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ�งผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบญัชีที�รับรองทั�วไป และแสดงความเห็นวา่งบการเงินแสดงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานโดยถกูต้อง ตามที�ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป 
 
 
 
 
 

นายมาซามิ คตัซูโมโต                                                        นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล 
กรรมการ                                                                             กรรมการ 
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18.รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2559 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ Qง (ประเทศไทย)  จํากดั (มหาชน) 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ Qง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  จํานวน � ทา่น ซึ�งเป็นคณะกรรมการอิสระ
ที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อกําหนด และแนวทางปฏิบตัิที�ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ปัจจบุนัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย  

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

โดยปัจจบุนัมี นางสาวประภาพรรณ ชนะพาล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิหน้าที�ตามขอบเขต หน้าที� และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ซึ�งสอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบญัชี �RR9 ได้จดัให้มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ครั Qง และในปี �R60 จนถึงวนัที�รายงาน จํานวน W ครั Qง รวมทั Qงสิ Qน 5 ครั Qง เป็นการร่วม
ประชมุกบัผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสมซึ�งสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี Q 
 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี  Y``9 โดย ประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชี และ
ผู้บริหารของบริษัทฯ  เพื�อพิจารณา ความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผย
ข้อมลู ประกอบงบการเงิน นโยบายการบญัชี รวมทั Qงข้อสงัเกตจุาก การตรวจสอบและ สอบทาน งบการเงิน
ของผู้สอบบญัชี  ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินดงักลา่ว  ได้จดัทําตามมาตรฐานการ
บญัชี  มีความถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  รวมทั Qงเป็นไปตาม
ข้อกําหนดและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

2. สอบทานข้อมลูการดาํเนินงานและระบบการควบคุมภายใน   เพื�อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และ
ประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายใน อนัจะช่วยสง่เสริมให้การดําเนินงานบรรลตุามเป้าหมายที�กําหนดไว้ 
โดยพิจารณาจากการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคมุภายในร่วมกบัผู้สอบบญัชี และ ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที�เป็นสาระสําคญั  มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที�เหมาะสม และมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื�อถือได้ นอกจากนี Qได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตาม
แนวทางที�กําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยผู้สอบบญัชีและ ผู้
ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที�ดีและมีการพฒันาอย่างต่อเนื�อง  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีและ ผู้ตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณา กระบวนการเริ�มตั Qงแต่การวางแผน การรายงาน และการ
ติดตามผลการปฏิบตัิตามคําแนะนําของ บริษัท สอบบญัชีไทย จํากดั ซึ�งเป็น ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  
เพื�อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อีกทั Qงได้พิจารณาทบทวนและอนมุตัิการแก้ไขกฏบตัรงาน
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ตรวจสอบภายในให้เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้อนุมตัิแผนการตรวจสอบประจําปี ที�จัดขึ Qนตามความเสี�ยงระดบัองค์กร 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที�เพียงพอ เหมาะสม  และมี
ประสทิธิผล เป็นไปตามมาตราฐานสากล 

4. สอบทานการปฏิบัต ิตามกฎหมาย วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกฏหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดของบริษัทฯ 
และข้อผกูพนัที�บริษัทฯมีไว้กบับคุคลภายนอก ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที�เป็น
สาระสาํคญัในเรื�องการไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อกําหนด และข้อผกูพนัที�บริษัทฯมีไว้กบับคุคลภายนอก 

5. สอบทานระบบการบริหารความเสี�ยง ให้มีความเชื�อมโยงกับระบบการควบคมุภายในเพื�อจดัการความ
เสี�ยงทั�วทั Qงบริษัทฯ โดยได้พิจารณาสอบทานนโยบาย  ปัจจยัความเสี�ยง แนวทางการบริหารความเสี�ยง รวมถึง
ความคืบหน้าของการบริหารความเสี�ยง ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทให้ความสําคญักบั
การบริหารความเสี�ยง โดยฝ่ายบริหารมีการประเมินความเสี�ยง(Risk Assessment) ที�อาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั ทั Qงที�มาจากปัจจยัภายในและปัจจัย ภายนอกอย่างสมํ�าเสมอ โดย
บริษัทได้มีการแต่งตั Qงคณะทํางานดําเนินการบริหารความเสี�ยงมารับผิดชอบทําหน้าที�นี Q บริษัทมีการกําหนด
กระบวนการบริหารความเสี�ยงไว้ � ขั Qนตอน ดงันี Q W) การกําหนดวตัถปุระสงค์ �) การวิเคราะห์ความเสี�ยง �) 
การประเมินความเสี�ยง �) การประเมินมาตรการควบคมุ R) การบริหาร/การจดัการความเสี�ยง X) การรายงาน
�) การติดตาม ประเมินผล และทบทวน โดยได้มีการจดัทําคู่มือการบริหารความเสี�ยงเพื�อเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงาน  

6. สอ บ ท าน แ ละให้ ความเ ห ็น ต่ อ ร ายก าร ท ี� เ ก ี� ย ว โยงกัน ห รือ ร ายก าร ท ี� อ าจ มีค วามข ัด แ ย้ งท าง
ผลประโยชน์  รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งผู้สอบบญัชีมีความเห็นว่า
รายการค้ากับบริษัทที�เกี�ยวข้องกันที�มีสาระสําคญัได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชี รวมทั Qงมีความเห็น
วา่ รายการดงักลา่วเป็นรายการที�สมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั Qง
มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั 9ง และเสนอค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี ประจําปี �RR9 เพื�อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้อนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี �RR9 ซี�งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระและความเหมาะสมของคา่ตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแตง่ตั Qงนาย ประวิทย์ 
วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� �SW� /หรือ  นายบรรจง พิชญประสาธน์ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที� 7147  /หรือ นายไกรสทิธิ� ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� S��S  /หรือ นางสาวเขมนนัท์ ใจ
ชื Qน ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� V�XY และท่านอื�นๆ  แห่ง  บริษัท  พีวี  ออดิท จํากัด  เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ประจําปี �RR9  พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงินรวม 9YY,YYY.-บาท โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นเกี�ยวกบัการเสนอแตง่ตั Qงผู้สอบบญัชีดงักลา่วดงันี Q 
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• ในรอบปีบญัชีที�ผ่านมา ผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้
ข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัระบบการควบคมุภายในและความเสี�ยงตา่งๆ รวมทั Qงมีความเป็นอิสระใน
การปฏิบตัิงาน 

• คา่ตอบแทนที�เสนอมาเป็นอตัราที�เหมาะสม  

• ผู้สอบบญัชีไมม่ีความสมัพนัธ์ใดๆกบับริษัทฯ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ  และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา  เพื�อ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯตามที�ได้ระบไุว้ในกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที�ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมี
ความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานข้อมลูทางการเงินอย่างถกูต้องตามที�ควร มีระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบ
ภายใน    การบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบตัิตาม กฎหมาย ข้อกําหนดและข้อผกูพนัต่างๆ มี
การเปิดเผยรายการที�เกี�ยวโยงกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบตัิงานที�สอดคล้องกับระบบการกํากับดูแลกิจการที�ดีอย่าง
เพียงพอ โปร่งใส และเชื�อถือได้รวมทั Qงมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานให้มีคณุภาพดีขึ Qนและเหมาะสมกบัสภาวะ
แวดล้อม ทางธุรกิจอยา่งสมํ�าเสมอและตอ่เนื�อง 

      
 
 
 
 
                                                                                                            ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                                                                                  
 
 

           นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ 
                                                                                                              (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 
                                                                                                                    �8 กมุภาพนัธ์ �R60 
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19.  การวิเคราะห์ฐานะและคาํอธ ิบายของฝ่ายจัดการ 
 19.1  ผลการดาํเนินงาน 
ภาพรวมผลการดาํเนินงานที�ผ่านมา 
 บริษัทดําเนินธุรกิจเกี�ยวกบัการผลติชิ Qนสว่นอลมูิเนียมและสงักะสีขึ Qนรูปตามความต้องการของลกูค้าในหลายกลุม่
อตุสาหกรรม เช่น อตุสาหกรรมยายนต์ อสุาหกรรมเครื�องใช้ไฟฟ้า และอตุสาหกรรมชิ Qนสว่นเครื�องจกัรทางการเกษตร จาก
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัโดยรวมทั Qงในประเทศและต่างประเทศ ได้ชะลอตวัอย่างต่อเนื�องมาเป็นเวลาหลายปี โดยเฉพาะ
อตุสาหกรรมยายนยนต์ ได้สง่ผลกระทบทั Qงทางตรงและทางอ้อมตอ่ผู้ผลติยานยนต์ ซึ�งได้ลดกําลงัการผลติลงเป็นจํานวนมาก 
และได้สง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทในรอบหลายปีที�ผา่นมา นอกจากภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวัแล้ว ยงัมีปัจจยั
อื�นที�สง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทอีก เช่น การแขง่ขนัทางการตลาดทั Qงด้านราคาและคณุภาพ  
 จากที�กลา่วมาข้างต้นจึงสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัท ในรอบ 3 ปีที�ผา่นมาสรุปได้ดงันี Q 

ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีผลขาดทนุสทุธิมีมลูคา่เทา่กบั 16.40 ล้านบาท 3.12 ล้านบาทและ 23.61 ล้าน
บาทตามลาํดบั หรือคดิร้อยละ 4.50 ร้อยละ 0.73 และร้อยละ 5.70 ของรายได้รวม ตามลาํดบั 
 ปี 2557 บริษัทมผีลขาดทนุสทุธิเทา่กบั 16.40 ล้านบาท เกิดจากมีผลขาดทนุจากการดําเนินงานเทา่กบั 21.90 ล้าน
บาท เนื�องจากการปรับใช้มาตรฐานบญัชีในเรื�องภาษีเงินได้รอตดับญัชี ซึ�งบริษัทได้จัดทําตามหลกัการมาตรฐานบญัชีที�
กําหนดสง่ผลให้บริษัทรับรู้รายได้ภาษีเงินในงบกําไรขาดทนุสําหรับปีจากการเปลี�ยนแปลงผลแตกต่างชั�วคราวที�ได้เท่ากับ 
5.50 ล้านบาท ผลขาดทนุจากการดําเนินงานดงักลา่วเพิ�มขึ Qนจากปี 2556 เท่ากบั 0.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.04 อนั
เนื�องจากคา่ใช้จ่ายในการขายเพิ�มขึ Qนเพื�อเป็นการกระตุ้นยอดขาย 

ปี2558 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานเทา่กบั 2.62 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรจากการดําเนินงานเทา่กบัร้อยละ 
0.63 ของรายได้รวม ซึ�งไม่รวมการตดัจําหน่ายภาษีเงินได้รอตดับญัชีเท่ากบั 5.75 ล้านบาท อย่างไรก็ตามขาดทนุจากการ
ดําเนินงานดงักลา่วนี Qลดลงจากปีก่อนเทา่กบั 24.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 111.96 เนื�องจากการขยายฐานการจําหนา่ยไป
ยงัตา่งประเทศ และยงัคงรักษาระดบัคําสั�งซื Qอจากลกูค้าเดิม และลกูค้าใหมไ่ด้เพิ�มขึ Qน 

ในปี 2559 บริษัทมผีลขาดทนุจากการดําเนินงานเท่ากบั 18.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.40 ของรายได้รวม
และได้รวมรายการขาดทนุจากการตดัจําหนา่ยทรัพย์สนิเทา่กบั 4.46 ล้านบาท ขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพย์สนิเทา่กบั 3.87 
ล้านบาท ซึ�งเป็นรายการทางบญัชี ทั Qงนี Qผลขาดทนุจากการดําเนินงานดงักลา่วเพิ�มขึ Qนจากปีก่อนเท่ากับ 20.85 ล้านบาท 
เนื�องจากต้นทุนการผลิตสินค้าที�ปรับราคาสูงขึ Qน เช่น ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงในการผลิต รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายเพิ�มขึ Qน
เนื�องจากการปรับเพิ�มพนกังานในฝ่ายขายและการตลาดเพื�อขยายฐานลกูค้าและเพิ�มคําสั�งซื Qอ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จากการปรับอตัราผลตอบแทนพนกังาน และคา่ใช้จ่ายในการบริหารอื�นเพิ�มขึ Qน 
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าปัจจัยที�มีผลกระทบจากการดําเนินงานของบริษัทจะเกี�ยวเนื�องจากภาวะเศรษฐกิจใน
อตุสาหกรรมยานยนต์ก็ตาม บริษัทยงัคงมุง่มั�นและใช้วิธีการและแนวทางเพื�อรักษามาตรฐานการผลติซึ�งรวมถึงคณุภาพของ
ผลิตภณัฑ์ และกําลงัการผลิตให้คงที� พร้อมกบัควบคมุต้นทุนของผลิตภณัฑ์โดยรวม ในสว่นของลกูค้าบริษัทมุ่งเน้นสร้าง
ความสมัพนัธ์ที�ดีเพื�อให้ได้รับความพึงพอใจและมั�นใจในคณุภาพและปริมาณในการจดัส่งที�ตรงต่อเวลา และเข้ารวมเป็น
สมาชิกของสมาคมและองค์กรตา่งๆเพื�อขยายฐานลกูค้าให้เพิ�มขึ Qนรวมถึงขยายกลุม่อตุสาหกรรมที�เกี�ยวข้อง รวมถึงปรับปรุง
เทคโนโลยีในการผลติให้ทนัสมยัและเป็นที�ยอมรับในระดบัสงูขึ Qนไป 
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของบริษัท 

รายการ  
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ 

รายได้ 364.50 100.00 426.96 100.00 414.58 100.00 

ต้นทนุขาย (321.50) (88.20) (352.44) (82.55) (349.29) (84.25) 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร (56.87) (16.41) (64.62) (15.13) (79.51) (19.19) 

ต้นทนุทางการเงิน (8.03) (2.20) (7.27) (1.70) (4.01) (0.96) 

ภาษีเงินได้ 5.50 1.51 (5.75) (1.35) (5.38) (1.30) 

กาํไรสุทธ ิ (16.40) (4.50) (3.12) (0.73) (23.61) (5.70) 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 13.82 3.79 37.31 8.74 21.67 5.22 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี 9ยและภาษีเงนิได้ (13.87) (3.80) 9.90 2.32 (14.22) (3.43) 

อ ัตรากาํไรข ั 9นต้น  9.92  16.19  14.90 

 
รายได้ 
 ในปี 2557 ปี 2558และปี 2559 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากบั  364.50 ล้านบาท 426.96 ล้านบาท และ 414.58 ล้าน
บาท ตามลาํดบั  

 ในปี 2557 รายได้รวมของบริษัทเทา่กบั 364.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เท่ากบั 46.49 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 
11.31 เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านธุรกิจยานยนต์ที�ชะลอตวั อนัเนื�องจากการยกเลิกการจองรถยนต์ตาม
นโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล สง่ผลให้มีการชะลอตวัของคําสั�งซื Qอจากลกูค้าซึ�งเลื�อนออกไปนอกจากนี Qบริษัทยงัมีรายได้จาก
การบริการโดยมีการทําข้อตกลงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคให้กบับริษัทผลิตชิ Qนสว่นรถจกัรยานยนต์แห่งหนึ�งในประเทศ
อินเดีย ซึ�งบริษัทรับรู้รายได้จากข้อตกลงดงักลา่วสาํหรับปี 2557 เทา่กบั 4.01 ล้านบาท 
 ในปี 2558 รายได้รวมของบริษัทเทา่กบั 426.96 ล้านบาท เพิ�มขึ Qน จากปี 2557 เท่ากบั 62.46 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 
17.14 เนื�องจากมีคําสั�งซื Qอจากลกูค้าที�เพิ�มขึ Qน ทั Qงจากลกูค้าเดิมและลกูค้าใหม่ นอกจากนี Qบริษัทยงัมีรายได้จากการบริการ
โดยมีการทําข้อตกลงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคให้กบับริษัทผลิตชิ Qนส่วนรถจกัรานยนต์แห่งหนึ�งในประเทศอินเดีย ซึ�ง
บริษัทรับรู้รายได้จากข้อตกลงดงักลา่วสาํหรับปี 2558 เทา่กบั 3.92 ล้านบาท 
 ในปี 2559 รายได้รวมของบริษัทเท่ากบั 414.58 ล้านบาท ลดลง จากปี 2558 เท่ากบั 12.38 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 
2.90 เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจที�ชะลอตวัของอตุสาหกรรมยานยนต์ทั Qงในและตา่งประเทศอยา่งตอ่เนื�อง จึงทําให้ลกูค้าชะลอ
คําสั�งซื Qอลง 
  
 
 
 
 



 

 
�� 

ประเภทรายได้ผลติภณัฑ์แยกตามกลุม่อตุสาหกรรมได้ดงันี Q                                                                                                                                 
(หนว่ย : ล้านบาท) 

รายได้ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1. รายได้จากการขายชิ 9นส่วน 328.18 90.04 382.19 89.51 382.74 92.32 
   ชิ Qนสว่นรถยนต์ �WY.�Y R�.X� ��X.�W X�.VW 265.29 64.00 
   ชิ Qนสว่นรถจกัรยานยนต์ RR.RV WR.�R �Y.�W S.53 53.26 12.84 
   ชิ Qนสว่นเครื�องใช้ไฟฟา้ �V.�S WY.R� �X.XW WY.92 40.68 9.81 
   ชิ Qนสว่นเครื�องจกัรกลเกษตรและอื�นๆ ��.YW X.RS WV.WX �.�5 23.51 5.67 
2. รายได้จากการขายแม่พ ิมพ์  24.70 6.77 34.40 8.06 24.23 5.84 
   ชิ Qนสว่นรถยนต์ W�.�� �.XV S.�Y �.W8 12.27 2.96 
   ชิ Qนสว่นรถจกัรยานยนต์ V.�S �.�Y ��.V� R.�6 8.15 1.97 
   ชิ Qนสว่นเครื�องใช้ไฟฟา้ W.YR Y.�S W.�� Y.�W 2.87 0.69 

   ชิ Qนสว่นเครื�องจกัรกลเกษตรและอื�นๆ W.V� Y.RY Y.SY Y.�W 0.94 0.22 

รวมรายได้จากการขาย 352.88 96.81 416.59 97.57 406.97 98.16 
รายได้จากการให้บริการ1/ �.YW W.WY �.S� Y.S2 3.49 0.84 
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 356.89 97.91 420.51 98.49 410.47 99.00 
รายได้อื�น2/ �.XW �.YS X.�R W.R1 4.11 1.00 
รายได้รวม 364.50 100.00 426.96 100.00 414.58 100.00 

* รายได้อื�น หมายถึง รายได้จากการขายเศษวตัถดุิบจากการผลติ กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กิดขึ Qนจริง กําไร (ขาดทนุ) จากการ
ตดัจําหน่ายทรัพย์สิน กําไร (ขาดทนุ) จากการตีมลูคา่สินค้าลดลง ดอกเบี Qยรับ และรายได้อื�น 

 
รายได้จากการขายและบริการ 

 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ ซึ�งแบง่ตามประเภทกลุม่อตุสาหกรรมดงันี Q 
 รายได้จากการจําหน่ายชิ Qนสว่นและแม่พิมพ์แก่ลกูค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี �RR� ปี �RRV และปี �RRS 
เทา่กบั ���.X� ล้านบาท �VX.YW ล้านบาท และ ���.RX ล้านบาท โดยคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ XW.�R ร้อยละ XX.SS และร้อย
ละ XX.SX ของรายได้รวมตามลาํดบั  
 ในปี �RR� รายได้จากการขายและบริการในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ ลดลงจากปีก่อนเท่ากบั WW.YW ล้านบาทคิด
เป็นร้อยละ �.XS อนัเนื�องจากการยกเลิกการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล สง่ผลให้มีการชะลอตวัของคํา
สั�งซื Qอจากลกูค้าซึ�งเลื�อนออกไป 
 ในปี �RR8 รายได้จากการขายและบริการในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ เพิ�มขึ Qนจากปี 2557 เท่ากบั 62.38 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 27.8S เนื�องจากบริษัทมุ่งเน้นการขยายฐานลกูค้าและมีคําสั�งซื Qอจากลกูค้าที�เพิ�มขึ Qน ทั Qงจากลกูค้าเดิมและ
ลกูค้าใหม ่
 ในปี �RR9 รายได้จากการขายและบริการในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ ลดลงจากปี 2558 เทา่กบั 8.45 ล้านบาทคิด
เป็นร้อยละ 2.S5 เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจที�ชะลอตวัของอตุสาหกรรมยานยนต์ทั Qงในและตา่งประเทศอยา่งตอ่เนื�อง จึงทําให้
ลกูค้าชะลอคําสั�งซื Qอลง 



 

 
�	 

 รายได้จากลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมจกัรยานยนต์ในปี �RR� ปี �RRV และปี �RRS เท่ากบั 63.97 ล้านบาท 63.58 
ล้านบาท และ 61.41 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่น ร้อยละ 17.55 ร้อยละ 14.78 และร้อยละ 14.81 ของรายได้รวมตามลาํดบั  
 ในปี �RR� ลดลงจากปี 2556 เท่ากับ 40.59 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 38.82 อนัเนื�องจากสถานการณ์เศรษฐกิจ
ภาคอตุสาหกรรมยานยนต์เริ�มซบเซา ผู้บริโภคชะลอการซื Qอทําให้ผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ลดกําลงัการผลติลง  
 ในปี 2558 รายได้จากการขายและบริการในกลุม่อตุสาหกรรมจกัรยานยนต์ยงัคงยอดรายได้ฯ ที�ไม่แตกต่างจากปี 
2557 มาก 
 ในปี �RR9 รายได้จากการขายและบริการในกลุม่อตุสาหกรรมจกัรยานยนต์ ลดลงจากปี 2558 เทา่กบั 2.17 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 3.41 เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจที�ชะลอตวัของอตุสาหกรรมจกัรยานยนต์ทั Qงในและตา่งประเทศอยา่งตอ่เนื�อง 
 รายได้จากลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมเครื�องใช้ไฟฟา้ในปี �RR� ปี �RRV และปี �RRS เท่ากบั 39.44 ล้านบาท 47.94 
ล้านบาท และ 43.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.82 ร้อยละ 11.23 และร้อยละ 10.50 ของรายได้รวมตามลําดบัและรายได้
จากลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมเครื�องจกัรกลเกษตรและอื�นๆในปี �RR� ปี �RRV และปี �RRS เท่ากบั 25.84 ล้านบาท 19.06 
ล้านบาท และ 24.45 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 7.09 ร้อยละ 4.43 และร้อยละ 5.89 ของรายได้รวมตามลําดบั ยอด
รายได้ในกลุม่อตุสาหกรรมทั Qงสองนี Q ในแตล่ะปียงัคงที� ซึ�งอาจไมไ่ด้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวัโดยตรง 
 
รายได้อื�น 

ในปี 2557  ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีรายได้อื�นจํานวน 7.61 ล้านบาท  6.45 ล้านบาท และ 4.11 ล้านบาท
ตามลาํดบั ซึ�งคิดเป็นสดัสว่นต่อรายได้รวม ร้อยละ 2.09  ร้อยละ 1.50 และร้อย 1.00 ของรายได้รวมตามลําดบั โดยรายได้
อื�นของบริษัท ได้แก่ รายได้จากการขายเศษวตัถดุิบจากการผลติ กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กิดขึ Qนจริง กําไร
(ขาดทนุ)จากการตดัจําหนา่ยทรัพย์สนิ กําไร (ขาดทนุ) จากการตีมลูคา่สนิค้าลดลง ดอกเบี Qยรับ และรายได้อื�น เป็นต้น 
 
ต้นทนุขาย และกําไรขั Qนต้น 

ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีต้นทนุขายรวม 321.50 ล้านบาท 352.44 ล้านบาท และ 349.29 ล้าน
บาท ตามลาํดบั คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 90.08 ร้อยละ 83.81 และร้อยละ ในแบบแสดงรายการประจําปี 2559 (56-1)85.10 
ของรายได้รวมตามลาํดบั สง่ผลให้ในปี 2557 ปี 2558 และปี 255ในแบบแสดงรายการประจําปี 2559 (56-1)9 บริษัทมีอตัรา
กําไรขั Qนต้น ร้อยละ 9.92 ร้อยละ 16.19 และร้อยละ 14.90 ตามลาํดบั  

ต้นทนุขายผนัแปรตามยอดขายของผลติภณัฑ์ อยา่งไรก็ตามในสว่นของต้นทนุการผลติได้รวมต้นทนุคงที�ด้วย 
 
คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 
 คา่ใช้จ่ายในการขาย 
 คา่ใช้จ่ายในการขายสว่นใหญ่ของบริษัทเป็นคา่ใช้จ่ายคงที� เช่น คา่ตอบแทนและสวสัดิการพนกังานในฝ่ายขาย และ
คา่เช่ารถขนสง่สนิค้า รายการสง่เสริมการขาย และอื�นๆ เป็นต้น โดยในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีค่าใช้จ่ายในการขาย
ของบริษัทเท่ากบั 7.26 ล้านบาท 7.17 ล้านบาทและ 7.59 ล้านบาทตามลําดบั หรือเป็นสดัสว่น ร้อยละ 2.03 ร้อยละ1.71 
และร้อยละ 1.85 ของรายได้รวมตามลาํดบั  
 



 

 
�� 

   
ในปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตวัเพิ�มขึ Qนร้อยละ 13.26  เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากการ

ปรับทีมงานของฝ่ายขายโดยการเจาะตลาดและหาฐานลกูค้ารายใหม ่และพยายามเข้าเป็น First Tier ของกลุม่อตุสาหกรรม
งานหลอ่อลมูิเนียมประกอบกบัการเริ�มบกุตลาดเพื�อแตกสายการผลติงานหลอ่ และงานฉีดโลหะในแบบอื�น ๆ 

ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตวัลดลงร้อยละ 0.09 เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื�องจากการที�
ทีมงานของฝ่ายขายยงัคงรักษาตลาดและฐานลกูค้ารายเดิมๆ 

 ในปี 2559 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายเพิ�มขึ Qนจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 5.77 เนื�องจากการปรับเพิ�มทีมงานฝ่าย
ขายและการตลาดเพื�อเจาะตลาดและหาฐานลกูค้าตา่งประเทศเพิ�มเติม 

 
คา่ใช้จ่ายในการการบริหาร 

               ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทเท่ากบั 49.61 ล้านบาท 57.45 ล้านบาท และ 
71.92 ล้านบาท ตามลําดบั หรือเป็นสดัสว่น ร้อยละ13.90 ร้อยละ 13.66 และร้อยละ17.52 ของรายได้รวมในช่วงเดียวกนั
ตามลาํดบั  

ปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ�มขึ Qนร้อยละ 0.26 เมื�อเทียบกับปี 2556 เนื�องจากค่าใช้จ่ายคงที�ในปี 
2556 บางรายการได้มีการปรับเพิ�มขึ Qน เช่น การปรับเงินเดือนประจําปี 

ปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตวัเพิ�มขึ Qนร้อยละ 15.80 เมื�อเทียบกบัปี 2557 เนื�องจากค่าใช้จ่ายคงที�ในปี 
2558 บางรายการมีการปรับเพิ�มขึ Qน เช่น การปรับเงินเดือน และ การจ่ายโบนสัพนกังานประจําปี ร้อยละ 49.67 และ 57.45 
ตามลาํดบั 

 ปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ�มขึ Qนเท่ากับ 14.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.20 ซึ�งได้รวมรายการทางบญัชี
เกี�ยวกบัรายการหนี Qสงสยัจะสญูจํานวน 4.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.78 รายการขาดทนุจากด้อยคา่ของทรัพย์สินจํานวน 
3.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.74 และคา่ใช้จ่ายคงที�ในปี 2559 บางรายการได้ปรับเพิ�มขึ Qน เช่นผลตอบแทนพนกังาน 

 
ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้สาํหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงิน
ได้รอการตดับญัชีรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ เว้นแตภ่าษีเงินได้รอการตดับญัชีในสว่นที�เกี�ยวกบัรายการที�บนัทกึในสว่นของผู้ ถือ
หุ้นให้รับรู้ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 

บริษัทได้คํานงึถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที�ไมแ่นน่อนและอาจทําให้จํานวนภาษีที�ต้องจ่ายเพิ�มขึ Qนและมี
ดอกเบี Qยที�ต้องชําระบริษัทเชื�อวา่ได้ตั Qงภาษีเงินได้ค้างจา่ยเพียงพอสาํหรับภาษีเงินได้ที�จะจ่ายในอนาคตซึ�งเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี Qอยูบ่น
พื Qนฐานการประมาณการและข้อสมมติฐานและอาจเกี�ยวข้องกบัการตดัสนิใจเกี�ยวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ข้อมลูใหม ่ๆ อาจ
ทําให้บริษัทเปลี�ยนการตดัสนิใจโดยขึ Qนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที�มีอยู ่การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้าง
จ่ายจะกระทบตอ่คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง 

ในการกําหนดมลูคา่ของภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและ
หนี Qสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหกักลบได้เมื�อกิจการมีสทิธิตามกฎหมายที�จะนําสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด



 

 
�
 

ปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนี Qสนิภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้นี Qประเมินโดยหนว่ยงานจดัเก็บภาษีหนว่ยงาน
เดียวกนัสาํหรับหนว่ยภาษีเดยีวกนัหรือหนว่ยภาษีตา่งกนั สาํหรับหนว่ยภาษีตา่งกนันั Qนกิจการมีความตั Qงใจจะจ่ายชําระ
หนี Qสนิและสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิหรือตั Qงใจจะรับคืนสนิทรัพย์และจ่ายชําระหนี Qสนิในเวลาเดียวกนั 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทกึตอ่เมื�อมคีวามเป็นไปได้คอ่นข้างแนว่า่กําไรเพื�อเสยีภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชั�วคราวดงักลา่ว สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทกุ
วนัสิ Qนรอบระยะเวลารายงานและจะถกูปรับลดลงเทา่ที�ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง 

ในปี 2556 บริษัทได้นํามาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 ภาษีเงินได้ ซึ�งเป็นมาตรฐการรายงานทางการเงินที�ออกและ
ปรับปรุงใหมม่าถือปฎิบตั ิ

มาตรฐานฉบบันี Qกําหนดให้บริษัทต้องบนัทกึสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี Qสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
ในงบการเงิน สนิทรัพย์และหนี Qสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี คือ จํานวนภาษีเงินได้ที�บริษัทต้องได้รับหรือจ่ายในอนาคต 
ตามลาํดบั ซึ�งเกิดจากผลแตกตา่งชั�วคราวระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์และหนี Qสนิที�แสดงในงบแสดงฐานะทาง
การเงินกบัฐานภาษีของสนิทรัพย์และหนี Qสนินั Qนและขาดทนุทางภาษีที�ยงัไมไ่ด้ใช้ 

บริษัทถือปฎิบตัมาตรฐานการบญัชีฉบบันี Q ในรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มต้นตั Qงแตว่นัที�  1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป 
บริษัทได้ประมาณผลกระทบตอ่งบการเงินในปี 2556 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสทุธิ 5.61 ล้านบาท ซึ�งเกิดจากสนิทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเทา่กบั 9.02 ล้านบาท และหนี Qสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเทา่กบั 3.41 ล้านบาท และมีผล
แตกตา่งชั�วคราวที�รับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้ในงบกําไรขาดทนุสาํหรับปีเทา่กบั 6.47 ล้านบาท ตามหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินข้อ 19 และข้อ 25 

และผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงมีการปรับปรุงย้อนหลงัในงบการเงินและปรากฎในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 2555 เป็นภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสทุธิเทา่กบั 1.17 ล้านบาท  

ในปี 2557 บริษัทได้จดัทําประมาณการผลกระทบสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเทา่กบั 14.85 ล้านบาท และ
หนี Qสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเทา่กบั 3.74 ล้านบาท สทุธิเป็นสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเทา่กบั 11.11 ล้านบาท 
บริษัทรับรู้รายได้ภาษีเงินในงบกําไรขาดทนุสาํหรับปีจากการเปลี�ยนแปลงผลแตกตา่งชั�วคราวที�ได้เทา่กบั 5.50 ล้านบาท 
ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 12 และข้อ 25 

ในปี 2558 บริษัทคาํนวณภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราที�กําหนดโดยกรมสรรพากรจากกําไรทางบญัชีหลงัปรังปรุง
เงื�อนไขบางประการตามที�ระบใุนประมาลรัษฎากร บริษัทบนัทกึภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นคา่ใช้จ่ายทั Qงจํานวนในแตล่ะปีและ
บนัทกึภาระสว่นที�เป็นหนี Qสนิในงบแสดงฐานะทางการเงิน และภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมลูคา่โดยใช้อตัราภาษีที�คาดวา่
จะใช้กบัผลแตกตา่งชั�วคราว ซึ�งได้ประกาศตามพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาการลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2558 แตไ่มเ่กินวนัที� 31 ธนัวาคม 25558 ทั Qงนี Qบริษัทได้คํานวณประมาณ
การผลกระทบสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเทา่กบั 10.72 ล้านบาท และหนี Qสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเทา่กบั 5.30 
ล้านบาท สทุธิเป็นสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเทา่กบั 5.42  ล้านบาท และรับรู้เป็นคา่ใช้จา่ยภาษีเงินในงบกําไร
ขาดทนุสาํหรับปีจากการเปลี�ยนแปลงผลแตกตา่งชั�วคราวที�ได้เทา่กบั 5.75 ล้านบาท ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 
12 และข้อ 24  

ปี 2559 บริษัทคาํนวณภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราที�กําหนดโดยกรมสรรพากรจากกําไรทางบญัชีหลงัปรังปรุง
เงื�อนไขบางประการตามที�ระบใุนประมาลรัษฎากร บริษัทบนัทกึภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นคา่ใช้จ่ายทั Qงจํานวนในแตล่ะปีและ
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บนัทกึภาระสว่นที�เป็นหนี Qสนิในงบแสดงฐานะทางการเงิน และภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมลูคา่โดยใช้อตัราภาษีที�คาดวา่
จะใช้กบัผลแตกตา่งชั�วคราว ทั Qงนี Qได้พระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ�มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบบัที� 42) พ.ศ. 2559 ลงวนัที� 3 
มีนาคม 2559 ให้ลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
มีผลบงัคบัใช้ตั Qงแตว่นัที� 5 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป ทั Qงนี Qบริษัทได้คํานวณประมาณการผลกระทบสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตดับญัชีเทา่กบั 4.00 ล้านบาท และหนี Qสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเทา่กบั 4.00 ล้านบาท ดงันั Qนบริษัทไมม่ีภาษีเงินได้รอ
การตดับญัชีคงเหลอืจากการคาํนวณ บริษัทจงึรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายภาษีเงินในงบกําไรขาดทนุสาํหรับปีจากการเปลี�ยนแปลงผล
แตกตา่งชั�วคราวที�ได้เทา่กบั 5.38 ล้านบาท ที�เกิดจากการสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตั Qงแตปี่ 2557 ที�คงเหลอือยู ่
(ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 12 และข้อ 24) 
 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 
 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ในปี  2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ ร้อยละ -12.87 ร้อยละ -1.73 และร้อยละ        
- 14.79ตามลาํดบั  
          สําหรับอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ นในปี 2557 ลดลงจากงวดเดียวกันในปี 2556 เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ด้านธุรกิจยานยนต์ที�ชะลอตวั อนัเนื�องจากการยกเลิกการจองรถยนต์ตามนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล 
สง่ผลให้มีการชะลอตวัของคําสั�งซื Qอจากลกูค้าซึ�งเลื�อนออกไป และค่าแรงงานที�ปรับเพิ�มขึ Qนเป็นการปรับเพิ�มค่าจ้างแรงงาน
ภายในบริษัท และภายนอกบริษัทซึ�งสง่ผลมาจากการประกาศใช้นโยบายคา่แรงงานขั Qนตํ�าของรัฐบาล   

สําหรับอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2558 เพิ�มขึ Qนจากงวดเดียวกนัในปี 2557 เนื�องจากในปี 2558 บริษัทมีกําไร
จากการดําเนินงานเทา่กบั 3.44 ล้านบาท เพิ�มขึ Qนจากการปรับตวัของยอดขายเพิ�มขึ Qน ร้อยละ 17.82 และ อตัรากําไรขั Qนต้นที�
สงูขึ Qน ร้อยละ 92.33 จากปีก่อน 

สําหรับอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2559 ลดลงจากงวดเดียวกันในปี 2558 เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจทั Qง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ชะลอตวั ส่งผลให้ผลการดําเนินในรอบปี 2559 มีผล
ขาดทนุจากการดําเนินงานเพิ�มขึ Qนเมื�อเทียบกบัปีก่อน  
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19.2 ฐานะทางการเงนิ 
สนิทรัพย์ 

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ Qนปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เป็นมูลค่า 344.99 ล้านบาท 332.88 ล้านบาทและ
304.238 ล้านบาท ตามลาํดบั ทั Qงนี Qสนิทรัพย์ของบริษัทมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี Q 

สินทรัพย์หมนุเวียน ณ สิ Qนปี 2557 ปี 2558 และปี 2559เท่ากบั 116.93 ล้านบาท 125.73 ล้านบาท และ124.30 
ล้านบาทตามลาํดบั หรือคิดเป็น ร้อยละ 33.89 ร้อยละ 37.78 และร้อยละ 40.86ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามลําดบั ซึ�ง
สนิทรัพย์หมนุเวียนสว่นใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยลกูหนี Qการค้าและลกูหนี Qอื�น และสินค้าคงเหลือเป็นหลกั ซึ�งเป็นไปตาม
ลกัษณะของธุรกิจโรงงานผลติสนิค้าเพื�อจําหนา่ย ซึ�งรายการสินทรัพย์หมนุเวียนดงักลา่วจะปรับตวัไปในทิศทางเดียวกนักบั
ยอดขาย ในขณะที�สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ของบริษัทสว่นใหญ่ประกอบไปด้วยที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ สิ Qน ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 218.06 ล้านบาท  207.09 ล้านบาท
และ 179.94 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 65.09 ร้อยละ  62.22 และร้อยละ 59.14 ของสนิทรัพย์รวม ตามลาํดบั  
 
สนิทรัพย์หมนุเวียนประกอบด้วย 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
บริษัทมีเงินสดและเงินฝากธนาคารเพื�อดําเนินงาน คงเหลือ ณ สิ Qนปี 2557 ปี2558 และปี 2559 เท่ากบั 7.02 ล้าน

บาท 25.17 ล้านบาท และ 21.68 ล้านบาท ในปี 2558 มีเงินสดคงเหลือเพิ�มขึ Qนจากปี 2557 เท่ากบั 18.15 ล้านบาท ซึ�งเกิด
จากบริษัทมีผลขาดทนุจากการดําเนินงานในปี 2557 เทา่กบั 21.90 ซึ�งสงูกวา่ปี 2558 ที�ได้กลา่วไว้ข้างต้นแล้ว  

แม้ในปี 2558 และ 2559 บริษัทมีเงินสดคงเหลือเท่ากบั 25.17 ล้านบาท และ 21.68 ล้านบาท ซึ�งเพียงพอต่อการ
ชําระหนี Qที�บริษัทมีค่าใช้จ่ายดอกเบี Qยก็ตาม แต่บริษัทคงเงินสํารองนี Qไว้เพื�อเป็นเงินทนุหมุนเวียนสําหรับการดําเนินการ ที�
จําเป็นเช่น การชําระเจ้าหนี Qการค้าคา่สนิค้าตามเงื�อนไขที�ตกลงกนัไว้ ทั Qงนี Qบริษัทได้ประเมินผลกระทบที�อาจมขีึ Qนหากไม่ชําระ
ตามเงื�อนไขที�ตกลงกนัซึ�งอาจรุนแรงกวา่ 
 

ลกูหนี Qการค้าและลกูหนี Qอื�น และคา่เผื�อหนี Qสงสยัจะสญู 
ณ สิ Qนปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีลกูหนี Qการค้าและลกูหนี Qอื�นสทุธิจํานวน 49.99 ล้านบาท 46.48 ล้าน

บาทและ 53.59 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีอตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี Qการค้าเท่ากบั 
7.03 เทา่ 8.72 เทา่และ 8.42 เทา่ ตามลาํดบั  

บริษัทมีนโยบายการให้เครดิตหรือระยะเวลาในการรับชําระจากลกูค้าระหว่าง 30 ถึง 60 วนั ซึ�งบริษัทจะพิจารณา
การให้ระยะเวลาการชําระหนี Qของลกูค้าจากยอดการสั�งซื Qอ และฐานะทางการเงินของลกูค้าแตล่ะราย 
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หนว่ย: ล้านบาท 

ระยะเวลาค้างชาํระ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ 

ลกูหนี Qการค้ายงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 45.08 S0.18 41.13 V8.4S 44.15 V2.38 

ค้างชําระเกินกําหนด       

1 – 30 วนั �.88 9.7X 5.31 11.42 8.56 W5.97 

31 – 60 วนั       

61 – 120 วนั Y.4V Y.9X Y.�9 1.05 1.33 2.48 

มากกวา่ 120 วนั - - - - - - 
ลกูหนี 9การค้าและลกูหนี 9อ ื�นก่อนหกัค่าหนี 9สงสัยจะ
สญู 

50.44 100.09 46.93 100.96 54.04 100.83 

หกั คา่เผื�อหนี Qสงสยัจะสญู (0.45) (0.90) (0.45) (0.96) (0.45) (0.83) 
ลกูหนี 9การค้าและลกูหนี 9อ ื�น-สุทธ ิ 49.99 100.00 46.48 100.00 53.59 100.00 

 
บริษัทบนัทึกค่าเผื�อหนี Qสงสยัจะสญู โดยประมาณการหนี Qที�อาจเกิดขึ Qนจากการเรียกเก็บเงินจากลกูหนี Qไม่ได้ตาม

เงื�อนไขการชําระเงิน ทั Qงนี Qในการประมาณการบริษัทคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนี Qที�คงค้าง และ
สภาวะเศรษฐกิจในขณะนั Qน โดยพิจารณาจากลกูหนี Qที�มีอายกุารชําระหนี Qเกิน 365 วนั และไม่มีการเคลื�อนไหว ซึ�งพิจารณา
เป็นรายๆ และจะใช้อตัราการตั Qงคา่เผื�อหนี Qสงสยัจะสญูร้อยละ 100 จากยอดหนี Qคงค้างทั Qงหมด 

 
สนิค้าคงเหลอื 
 ณ สิ Qนปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีสนิค้าคงเหลอืสทุธิประกอบด้วย สนิค้าสําเร็จรูปพร้อมสง่ งานระหว่าง

ทํา วตัถดุิบ อะไหลแ่ละชิ Qนสว่นอื�นที�ใช้ประกอบชิ Qนงาน และสนิค้าระหวา่งทาง จํานวน 47.20 ล้านบาท 46.84 ล้านบาท และ 
39.20 ล้านบาท ตามลาํดบั 

                                      หนว่ย : ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ 
สนิค้าสาํเร็จรูป WS.YY �Y.�R ��.�R �V.RV W�.S� �V.WS 

งานระหวา่งทํา �R.R� R�.W� WV.RW �S.R� W�.�� 43.93 

วตัถดุิบ W.SW �.YR �.X� R.X� W.�V 3.26 

อะไหล ่ �.V� V.YS �.SX V.�X �.YR 10.33 

สนิค้าระหวา่งทาง - - - - �.V� 7.22 
รวม `_.^_ W_�.`~ �~.�` W_Y.W� �_.^` W_Y.a^ 
หกัคา่เผื�อมลูคา่สนิค้าลดลง  (�.WY) (X.R�) (W.Y�) (�.WV) (W.WR) (2.93) 
สินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ �~.Y_ W__.00 ��.�^ W__.00 ^a.Y_ W__.__ 
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ในปี 2559 สินค้าคงเหลือสทุธิเท่ากับ 39.20 ล้านบาท โดย ซึ�งมีมลูค่าลดลงเมื�อเทียบกับปี 2558 เนื�องจากสภาพ
เศรษฐกิจทั Qงภายในประเทศและต่างประเทศด้านธุรกิจอตุสาหกรรมยานยนต์ชะลอตวั ผู้ผลิตยานยนต์ลดกําลงัการผลิตลง
สง่ผลให้ลกูค้าเลื�อนคําสั�งซื Qอออกไป 

บริษัทมีอตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือใน 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 7.28 เท่า 7.50 เท่า และ 8.12 เท่า
ตามลาํดบั อตัราการหมนุเวียนของสนิค้าคงเหลอืของบริษัทมคีวามคลอ่งตวัซึ�งสามารถจําหนา่ยออกไปได้เร็ว โดยในแตล่ะปี
ไมม่ีความแตกตา่งกนัมากนกั บริษัทไมม่ีสนิค้าล้าสมยั ค้างนาน หรือเสื�อมคณุภาพเกิดขึ Qน จะเห็นได้จากนโยบายการตั Qงค่า
เผื�อการลดมลูคา่สนิค้าสาํหรับสนิค้าเสื�อมคณุภาพ เสยีหาย ล้าสมยั หรือ ค้างนาน บริษัทพิจารณาจากมลูค่าสทุธิที�จะได้รับ 
(Net Realizable Value) ซึ�งจะพิจารณาจากสว่นต่างของต้นทนุกบัราคาขาย ซึ�งบริษัท จะทําการบนัทึก มลูค่าขาดทนุจาก
การปรับมูลค่าสินค้าลดลง เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุอย่างไรก็ตามบริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายชิ Qนส่วน ซึ�ง
ชิ Qนสว่นเสนอขายจะมีลกัษณะเฉพาะสาํหรับสนิค้าของลกูค้าในแต่ละรุ่น สง่ผลให้ค่าเผื�อมลูค่าของสินค้าลดลงอยู่ในระดบัที�
ค่อนข้างตํ�าปี 2557 ปี 25578 และปี 2559 บริษัทมีการตั Qงค่าเผื�อการลดมลูค่าสินค้าเท่ากบั 3.10 ล้านบาท 1.02 ล้านบาท
และ 1.15 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นตอ่สนิค้าคงเหลอืสทุธิเทา่กบั ร้อยละ 6.57 ร้อยละ 2.18 และร้อยละ 2.93 
ตามลาํดบั 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื�น 
 ณ สิ Qนปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์หมนุเวียอื�นจํานวน 12.71 ล้านบาท 7.24 ล้านบาท และ 
9.82 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ�งประกอบด้วย เงินจ่ายลว่งหน้าค่าแม่พิมพ์ ที�บริษัทได้รับการว่างจ้างเพื�อให้จดัหาแม่พิมพ์เพื�อ
ผลิตชิ Qนงานเพิ�มขึ Qน ทั Qงนี Qบริษัทได้เรียกเก็บเงินมดัจําแม่พิมพ์จากลกูค้าด้วยโดยบนัทึกอยู่ในหนี Qสินหมนุเวียนอื�น เพื�อนําไป
ว่าจ้างผู้ผลิตแม่พิมพ์ต่อไป ภาษีมูลค่าเพิ�มรอใบกํากับภาษีและรอเครดิต และค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ซึ�งมีการเปลี�ยนแปลง
เพิ�มขึ Qนหรือลดลงในแตล่ะปีตามการค้าปกติ (ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 8) 
ที�ดินอาคารและอปุกรณ์ 
 ณ สิ Qน ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีที�ดินอาคารและอปุกรณ์สทุธิรวมจํานวน 193.43 ล้านบาท 187.55 ล้าน
บาทและ 170.89 ล้านบาทตามลําดบั คิดเป็นสดัสว่นต่อสินทรัพย์รวมเท่ากบั ร้อยละ 57.74 ร้อยละ 56.35 และร้อยละ 
56.17 ตามลาํดบั ผลแตกตา่งเกิดจากการตดัจําหน่ายค่าเสื�อมราคาประจําปี และตดัจําหน่ายทรัพย์สินที�ไม่สามารถใช้งาน
ได้ รวมทั Qงการลงทนุในทีดินและอปุกรณ์เพิ�มขึ Qนเพื�อรองรับการผลิตและการขยายงานในอนาคตด้วย ซึ�งในปี 2557 ปี 2558 
และปี 2559 บริษัทมีการลงทนุในที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์เท่ากบั 19.13 ล้านบาท 15.81 ล้านบาท และ 14.23 ล้านบาท 
ตามลาํดบั 
 สําหรับปี 2559 บริษัทได้ทําการประเมินเครื�องจักรโดยผู้ประเมินอิสระ มีหลกัเกณฑ์และวิธีการตามมาตรฐาน
วิชาชีพของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย วิธีวิเคราะห์มลูค่าจากต้นทนุ (Cost Approach) ซึ�งทําให้ราคา
ประเมินเครื�องจกัรมลูคา่ทางบญัชีเทา่กบั 79.92 ล้านบาทมีราคาประเมินเทา่กบั 89.06 ล้านบาท อย่างไรก็ตามราคาในการ
ประเมินรวมจะสงูกวา่มลูคา่ทางบญัชีก็ตาม จากรายงานผู้ประเมินพบวา่รายการเครื�องจกัรที�นํามาใช้ในการผลติบางรายการ
มีมลูคา่ที�ตํ�ากวา่ราคาตามบญัชี เพื�อเป็นไปตามหลกัการและมาตรฐานบญัชีฉบบัที� 36 เรื�องการด้อยค่าของทรัพย์สิน บริษัท
บนัทกึรายการด้อยคา่ของเครื�องจกัรมลูคา่เทา่กบั 3.86 ล้านบาท ซึ�งได้รวมอยูใ่นคา่ใช้จ่ายในการบริหาร (หมายหตปุระกอบ
งบการเงิน ข้อ 10) 
หนี Qสนิ 
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บริษัทมีหนี Qสินรวมในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 207.56 ล้านบาท 151.57 ล้านบาท และ 144.55 ล้าน
บาท ตามลาํดบั ประกอบด้วย เงินกู้ยืมสถาบนัการเงินทั Qงระยะสั Qนและระยะยาว เจ้าหนี Qการค้าและเจ้าหนี Qอื�น เงินกู้ยืมระยะ
สั Qนจากบคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้อง หนี Qสนิหมนุเวียนอื�น และภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 
 
แหลง่ที�มาของเงินทนุ 
 เงินกู้ยืมสถาบนัการเงินทั Qงระยะสั Qนและระยะยาว ซึ�งรวมเงินเบิกเกินบญัชี ตั วสญัญาใช้เงิน และเงินกู้ ระยะยาว โดย
คิดดอกเบี Qยอตัราร้อยละ MOR/MLR/SBOR/MLR ทั Qงนี Qได้นําที�ดินและสิ�งปลกูสร้างใช้เป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมดงักลา่ว ใน
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจะสิ Qนสดุสญัญาในปี 2560 เงินกู้ยืมระยะสั Qนจากบคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้อง คิดดอกเบี Qยอ้างอิง
อตัราเงินกู้ยืมสถาบนัการเงิน และไม่มีหลกัประกนั บริษัทได้ทําการเจรจาและขอผ่อนชําระโดยจะเริ�มทยอยชําระในปี และ
หนี Qสนิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน เพื�อซื Qอเครื�องจกัรและอปุกรณ์ เงื�อนไขโดยการผอ่นชําระเป็นรายเดือน และได้สิ Qนสดุสญัญา
ไปบางสว่นแล้ว  

อย่างไรก็ตามในปี 2559 บริษัทมีหนี Qสินรวมลดลงจากปีก่อน เนื�องจากการชําระเงินกู้ ยืมจากสถบนัการเงินตาม
กําหนดที�ระบใุนสญัญา 

     หนว่ย : ล้านบาท 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสั Qนจากสถาบนัการเงิน RX.�Y ��.XV ��.S� 
เงินกู้ยืมระยะสั Qนจากบคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้อง �W.YY  WR.YY WR.YY 
เงินกู้ยืมระยะยาว �.W� W.�X - 
เงินกู้ยืมระยะยาวที�ถงึกําหนดชําระภายใน 1 ปี �W.WW WY.S� �.RW 
หนี Qสนิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 2.93 8.34 2.16 
รวมเงนิกู้ยมื W_5.a1 73.30 58.61 

 
 ณ สิ Qนปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีอตัราสว่นหนี Qสินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 1.63 เท่า 0.84 เท่า และ 
0.91 เทา่ ตามลาํดบั บริษัทมอีตัราสว่นหนี Qสนิรวมน้อยกวา่เมื�อเทียบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้น ซึ�งทําให้เกิดความเสี�ยงลดลง 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมลูคา่เทา่กบั 127.43 ล้านบาท ประกอบด้วยทนุหุ้นสามญัที�
ออกและชําระแล้วเทา่กบั 111.14 ล้านบาท สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัเทา่กบั 32.41 ล้านบาท ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1.15 ล้าน
บาท สํารองตามกฎหมายเท่ากบั 2.21 ล้านบาท และผลขาดทนุสะสมยงัไม่ได้จดัสรรเท่ากบั 19.48 ล้านบาท ในระหว่างปี
บริษัทได้เพิ�มทุนหุ้นสามญัเพื�อออกใบสําคญัแสดงสิทธิเท่ากับ 0.77 ล้านบาท โดยมีส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญัเท่ากบั 1.42 
ล้านบาท และใบสาํคญัแสดงสทิธิเทา่กบั 0.67 ล้านบาท 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมลูคา่เทา่กบั 181.24 ล้านบาท การปรับเพิ�มขึ Qนของสว่นของ
ผู้ ถือหุ้น เป็นผลมาจากในระหว่างปี 2558 บริษัทได้เพิ�มทนุหุ้นสามญัเท่ากบั 37.76 ล้านบาท ซึ�งมีสว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั 
20.46 ล้านบาท และได้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่พนกังานเทา่กบั 1.27 ล้านบาท และมีผลขาดทนุสําหรับปีเท่ากบั 3.37 
ล้านบาท 



 

 
�� 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมลูคา่เทา่กบั 159.68 ล้านบาท การปรับลดลงของสว่นของผู้
ถือหุ้นในปี 2559 มีสาเหตมุาจาก ในระหว่างปีบริษัทได้ลดผลขาดทนุสะสมกบัสว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญัเท่ากบั 20.64 ล้าน
บาท และสํารองตามกฎหมายเท่ากบั 2.21 ล้านบาท ในระหว่างนั Qนบริษัทได้เพิ�มทนุหุ้นสามญัเพื�อออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
เทา่กบั 0.59 ล้านบาท และบริษัทมีผลขาดทนุสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรรคงเหลอืเทา่กบั 23.44 ล้านบาท  
 
สภาพคลอ่งและกระแสเงินสด 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
 ในปี 2557 บริษัทมีเงินสดสทุธิที�ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 13.80 ล้านบาท ซึ�งเพิ�มขึ Qนจากปีก่อน โดยมีรายการ
หลกัดงันี Q ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ 21.90 ล้านบาท คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 26.15 ล้านบาท ลกูหนี Qการค้าและลกูหนี Q
อื�นลดลง 1.61 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ�มขึ Qน 7.92 ล้านบาท สินทรัพย์หมนุเวียนอื�นเพิ�มขึ Qน 2.27 ล้านบาท เจ้าหนี Qการค้า
และเจ้าหนี Qอื�นลดลง 2.32 ล้านบาท และหนี Qสนิหมนุเวียนอื�นเพิ�มขึ Qน 12.60 ล้านบาท 
  ในปี 2558 บริษัทมีเงินสดสทุธิที�ได้มาจากการดําเนินงาน 25.38 ล้านบาท ซึ�งเพิ�มขึ Qนจากปีก่อน โดยมีรายการหลกั
ดงันี Q กําไรก่อนภาษีเงินได้ 2.62 ล้านบาท ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจํานหน่าย 27.37 ล้านบาท ลกูหนี Qการค้า และ ลกูหนี Qอื�น
เพิ�มขึ Qน 3.50 ล้านบาท สนิค้าคงเหลอืเพิ�มขึ Qน 2.45 ล้านบาท สนิทรัพย์หมนุเวียนอื�นเพิ�มขึ Qน 6.47 ล้านบาท เจ้าหนี Qการค้าและ
เจ้าหนี Qอื�นลดลง 14.10 ล้านบาท และหนี Qสนิหมนุเวียนอื�นลดลง 10.10 ล้านบาท 
 ในปี 2559 บริษัทมีเงินสดสุทธิที�ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 27.67 ล้านบาท ซึ�งมาจากขาดทุนจากการ
ดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้เทา่กบั 18.23 ล้านบาท ผลขาดทนุดงักลา่วได้รวมรายการที�ไม่เกี�ยวกบัเงินสดดงันี Q ค่าเสื�อมราคา
และคา่ตดัจําหน่ายเท่ากบั 27.52 ล้านบาท ขาดทนุจากการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือเท่ากบั 0.14 ล้านบาท ขาดทนุจากการ
ด้อยค่าทรัพย์สินเท่ากับ 3.87 ล้านบาท และขาดทุนจากการตดัจําหน่ายทรัพย์สินเท่ากับ 4.47 ล้านบาท และรายการ
เปลี�ยนแปลงเงินทนุหมนุเวียนเพิ�มขึ Qน ซึ�งประกอบด้วยลกูหนี Qการค้าและลกูหนี Qอื�นเพิ�มขึ Qน 7.11 ล้านบาท สนิค้าคงเหลอืลดลง 
7.50 ล้านบาท สนิทรัพย์หมนุเวียนอื�นเพิ�มขึ Qน 2.59 ล้านบาท เจ้าหนี Qการค้าและเจ้าหนี Qอื�นเพิ�มขึ Qน 6.85 ล้านบาท และหนี Qสนิ
หมนุเวียนอื�นเพิ�มขึ Qน 0.24 ล้านบาท 
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 
 ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีการใช้เงินสดเพื�อกิจกรรมลงทนุตามงบการเงินทั Qงสิ Qน 18.79 ล้านบาท 
15.96 ล้านบาทและ 15.81 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีรายการที�สําคญั คือค่าใช้จ่ายในการซื Qอเครื�องจักรและอปุกรณ์เพื�อ
เป็นการทดแทนเครื�องเก่าที�ไม่สามารถใช้งานได้ และเครื�องใหม่เพื�อขยายกําลงัการผลิตให้ทันส่งมอบแก่ลกูค้า และซื Qอ
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนเพื�อปรับปรุงพฒันาเทคโนโลยีให้ทนัสมยั 
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 บริษัทมีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงินตามงบการเงินทั Qงสิ Qน 8.87 ล้านบาท 9.24 
ล้านบาท 16.75 ล้านบาท ตามลําดบั เนื�องมาจากการชําระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั Qนจากสถาบนัการเงิน 
การชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  จ่ายชําระหนี Qสนิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน การจ่ายชําระดอกเบี Qย และการรับ
เงินจากการจําหนา่ยหุ้นสามญั  
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อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
 บริษัทมีสินทรัพย์หมนุเวียนที�ประกอบไปด้วย เงินสด ลกูหนี Q และสินค้าคงเหลือในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 
เทา่กบั 104.21 ล้านบาท 118.49 ล้านบาท และ 114.48 ล้านบาท น้อยกวา่หนี Qหมนุเวียนในแตล่ะปีซึ�งมีเทา่กบั 197.48 ล้าน
บาท 138.02 ล้านบาท และ 137.95 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึ�งอาจทําให้สภาพคลอ่งของบริษัทอาจไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้พิจารณาถึงผลกระทบและความเสี�ยงทีอาจเกิดขึ Qนเพื�อให้ดําเนินงานตอ่ไปได้  
 ในปี2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 0.59 เท่า 0.91 เท่าและ 0.90 เท่าตามลําดบั
และมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วในช่วงเวลาเดียวกนัเทา่กบั 0.35 เทา่ 0.57 เทา่ และ 0.62 เทา่ตามลาํดบั  

จากอตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทแสดงให้เห็นถงึการดาเนินงานตามปกติของบริษัทมีหนี Qสนิหมนุเวียนมากกวา่
สนิทรัพย์หมนุเวียน อยา่งไรก็ตามแม้บริษัทประสบปัญหาในการชําระหนี Qระยะสั Qนตามอตัราสว่นสภาพคลอ่งก็ตาม หากไม่
รวมเงินกู้ยมืระยะสั Qนจากบคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้อง บริษัทสามารถชําระหนี Qสนิระยะสั Qนได้ 

 ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี Qเฉลี�ยเท่ากบั 51.92 วนั 41.86 วนั และ 43.37 วนั 
ตามลําดบั ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการให้เครดิตหรือระยะเวลาในการรับชําระจากลกูค้าระหว่าง 30 ถึง 60 วนั ซึ�งบริษัท
สามารถนําเงินที�ได้รับตามนโยบายนี Qไปใช้เพื�อวางแผนดําเนินงานจดัซื Qอวตัถดุิบและชําระหนี Qสนิได้ทนัเวลา ทั Qงนี Qลกูหนี Qการค้า
ของบริษัทสว่นมากเป็นลกูหนี Qชั Qนดีที�ชําระหนี Qตรงรอบระยะเวลาการให้เครดิต 
 ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี�ยเท่ากบั 50.14 วนั 48.67 วนัและ 44.95 วนั 
ตามลําดับ ระยะเวลาในการหมุนเวียนสินค้าอยู่ในระดับที�สามารถผลิตและจัดส่งได้ทันเวลา และไม่มีสินค้าค้างนาน
เนื�องจากการผลติสนิค้าของบริษัทมีการวางแผนตามความต้องการของลกูค้า ซึ�งมีระยะเวลาการจดัสง่ที�แนน่อน 

ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีระยะเวลาการชําระหนี Qเฉลี�ยเทา่กบั 101.39 วนั 80.04 วนั และ 69.95 วนั 
ตามลาํดบั การให้ระยะเวลาการชําระหนี Qของเจ้าหนี Qเป็นไปตามที�นโยบายบริษัทกําหนดซึ�งอยูร่ะหวา่ง 30 ถึง 90 วนั  

 

อ ัตราส่วนทางการเงนิ    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) Y.RS Y.SW Y.SY 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) Y.�R Y.R� Y.X� 
ระยะเวลาเก็บหนี Qเฉลี�ย (วนั) RW.S� �W.VX ��.�� 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี�ย (วนั) RY.W� �V.X� ��.SR 
ระยะเวลาชําระหนี Q (วนั) WYW.�S VY.Y� XS.SR 
Cash Cycle (วนั) Y.X� WY.�S WV.�� 
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ปัจจัยและอ ิทธ ิพลที�อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
ปัจจยัและอิทธิพลที�อาจมีผลตอ่การดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษัท นอกเหนือจากที�ได้กลา่วไว้ใน

เรื�องปัจจัยความเสี�ยง ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวัของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั Qงในประเทศและต่างประเทศอย่าง
ตอ่เนื�องมาหลายปี ซึ�งอาจทําให้ความต้องการหรือกําลงัซื Qอของผู้ผลติในกลุม่อตุสาหกรรมยายนต์ลดลง 

อย่างไรก็ตามบริษัทได้ขยายตลาดออกไปยงัต่างประเทศที�มีฐานการผลิตชิ Qนส่วนยานยนต์ทั�วโลก โดยเร่งเพิ�มคํา
สั�งซื Qอให้มากขึ Qน ทั Qงนี Qบริษัทอาจมีความเสี�ยงในการผนัผวนของค่าเงินสกุลต่างๆ บริษัทได้ศึกษาและเฝา้ระวงัถึงผลกระทบที�
อาจเกิดจากการผนัผวนของคา่เงินที�รุนแรง โดยวิธีตา่งๆที�สถาบนัการเงินและบริษัทรวมกนัตดัสนิใจ  

ด้านการตลาดในอตุสาหกรรมผลิตชิ Qนสว่นยานยนต์มีการแข่งขนัค่อนข้างสงู บริษัทมีคู่แข่งทางการตลาดสงูเช่นกัน 
อยา่งไรก็ตามบริษัทได้ศึกษาและหามาตรการเพื�อกระตุ้นให้ผู้ รับผิดชอบพฒันาศกัยภาพทั Qงเทคโนโลยีที�ทนัสมยั เชื�อมสาย
สมัพนัธ์สร้างพนัธมิตรกับกลุม่ธุรกิจที�สอดคล้องกัน รวมถึงสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับลกูค้ารายเดิมให้เหนียวแน่นยิ�งขึ Qน 
พร้อมกนันี Qบริษัทได้วางแผนขยายสายการผลิตให้ครอบคลมุอุตสาหกรรมอื�นมากขึ Qน เช่น ใบพดัปั Qมนํ Qา ใบพดัเรือหางยาว  
และ รับหลอ่หุน่ขี Qผึ Qง เป็นต้น ซึ�งอยูร่ะหวา่งการพฒันาและวิจยัสายงานการผลติดงักลา่ว รวมถึงการเปิดสายงานการผลิตอื�น
ที�จ้างให้บริษัทอื�นทําให้ เช่น งานเคลอืบส ีและให้บริการรับซอ่มแมพิ่มพ์ เป็นต้น 

ด้านคุณภาพของผลิตภณัฑ์ และบริการจดัส่งที�ถูกต้องทนัเวลา บริษัทยงัคงคณุภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ และ
ศึกษาพร้อมกบันําเทคโนโลยีที�ทนัสมยัมาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ Qน ตามที�ลกูค้าให้ความไว้วางใจที�
เลอืกบริษัทเป็นผู้ผลติชิ Qนงานให้  

ในสว่นของต้นทนุการผลติและคา่ใช้จ่ายในการบริหารที�สงูขึ Qนตามภาวะเศรษฐกิจและค่าเงิน บริษัทเร่งหามาตรการ
และรณรงค์เพื�อควบคมุและประหยดัต้นทนุที�เกิดขึ Qนเพื�อให้เกิดประโยชน์ที�คุ้มค่า เช่น ในสว่นของพลงังาน บริษัทอยู่ระหว่าง
ดําเนินการติดตั Qงแผงโซลา่เพื�อลดค่าใช้จ่ายด้านพลงัานที�ใช้ในการผลิต ด้านแรงงานบริษัทวางแผนพฒันาและจดัสรรกําลงั
พลให้มีประสทิธิภาพและรองรับการขยายงาน 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

   “We deliver the best for your satisfactions” 
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